دنیای بهتر
صاحب امتیاز :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

شورای سیاستگذاری :محمد مهدی بهکیش ،احمد پورفالح ،هما سادات گوشه
سردبیر :احمد پورفالح

مدیر مسئول :محمد مهدی رئیسزاده

دبیر تحریریه :لیدا شهابی
اجرا :آذرنگار شرق

صفحه آرا :نجیبه میرزاجانی

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا۸۸۷۵۰۰۸۶ :

گردآورندگان مطالب :میترا انصافجو

ویراستار :میترا انصافجو ،رکسانه علیآبادی و نیلوفر قلیزاده

زمستان  -97بهار 98

Iran

سخ
بی
س
ن رد ر

احمد پورفالح ،رئیس اتاق بازرگانی ایران -ایتالیا

رشد اقتصادی در سال 2017
ردیف

کشور

مقدار رشد ()%

1

ایران

4/8

2

تاجیکستان

7/6

3

ارمنستان

7/5

4

ترکیه

7/4

5

پاکستان

5/7

6

ازبکستان

5/3

7

گرجستان

4/8

8

مصر

4/2

پارامترهای اقتصادی ایران در مقایسه با چند کشور (بیشتر خاورمیانه و

9

جیبوتی

4/1

آسیایی) به شرح زیر است:

10

بحرین

3/8

احترام به تغییر و سوار شدن بر موج فناوریهای پیشرفته
حدود بیست سال پیش در مجله انجمن مدیران صنایع نوشتم:
اگر تغییر نکنیم تغییرمان میدهند و امروز میبینم که با جدی نگرفتن
پیامهایی از این دست فاصلهمان با کشورهای دست یافته به توسعه
بیشتر و بیشتر شده و اگر به خود نیاییم هر روز شاهد عمیقتر شدن این
شکاف میگردیم.
برابر آخرین آمار منتشره در منابع مرتبط با بانک جهانی ،بنیاد ،Heritage
مجمع جهانی اقتصاد ،روزنامه رسمی و سازمان برنامه و بودجه پارهای از
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Italy
سهولت کسب و کار
ردیف

کشور

رتبه

1

ایران

89

لبنان

80
73

ردیف

کشور

میزان بیکاری ()%

1

ایران

11/955

2

مصر

11/426

2

3

تاجیکستان

10/922

3

اردن

4

ترکیه

10/895

5

سوریه

8/12

4

ارمنستان

70

6

عراق

7/928

5

آذربایجان

69

7

قرقیزستان

7/17

6

گرجستان

66

8

لبنان

6/167

7

ترکیه

61

9

عربستان سعودی

5/919

8

قزاقستان

59

10

آذربایجان

5/22

9

کویت

54

11

ازبکستان

5/223

10

بحرین

50

12

قزاقستان

4/885

11

عمان

47

13

ترکمنستان

3/78

12

عربستان سعودی

39

14

پاکستان

2/085

13

امارات

27

15

کویت

2/076

16

افغانستان

1/542
ردیف

کشور

رتبه

1

ایران

128

2

تاجیکستان

126

3

مصر

120

4

اردن

104

5

جیبوتی

99

6

کویت

97

7

عربستان سعودی

92

8

قطر

83

تونس

80
76

ردیف

کشور

مقدار تورم ()%

1

ایران

12/2

2

ترکمنستان

-1/6

3

اردن

1/7

4

افغانستان

1/9

5

لبنان

2/5

6

پاکستان

4

7

تاجیکستان

4/2

9

8

الجزیره

4/4

10

ازبکستان

9

تونس

5/6

11

قرقیزستان

70

10

بحرین

5/8

12

افغانستان

47/77

11

گرجستان

6/1

13

ترکیه

43

12

امارات

6/3

14

ارمنستان

41

13

عربستان

7/4

15

قزاقستان

38

14

قطر

8/3

16

آذربایجان

25

15

ترکیه

10/8

17

امارات

11

16

عراق

15/2

18

گرجستان

6
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تورم در سال 2017

رقابت پذیری

Mondo Migliore

نرخ بیکاری در سال 2017

5

Iran
به طور کلی جمعبندی وضعیت ایران در پارامترهای مرتبط با فضای
کسب و کار (شروع کسب و کار) ( )172شرایط و مقررات اخذ مجوز
ساخت ( ،)86دسترسی به برق ( ،)108ثبت مالکیت ( ،)90اخذ اعتبارات
( ،)99حمایت از سرمایهگذاران خود ( ،)173سهولت پرداخت مالیات
( ،)149تجارت فرامرزی ( ،)121اجرای قرارداد ( ،)89ورشکستگی و پرداخت
دیون ( )131در رنکینگ بین المللی به شرح زیر میباشد:
ایران :رتبه 128

ردیف

کشور

رتبه

1

گرجستان

6

2

امارات

11

3

آذربایجان

25

آمار فوق مربوط به سال  2017میباشد مثال ًبا اعمال تحریمها علیه ایران

4

قزاقستان

28

این رکوردها در حال حاضر با تغییر مواجه است.

5

ترکیه

43

6

اسرائیل

49

در زمینه رقابت پذیری وضع ما از ارمنستان ،عربستان و مصر خیلی بدتر

7

مراکش

60

است و در بخش سهولت کسب و کار ما از عربستان و قزاقستان ،لبنان

8

بحرین

62

9

قرقیزستان

70

10

ازبکستان

76

11

عمان

78

12

تونس

80

نباید نادیده گرفت)

13

قطر

83

از تعصبهای کور دست برداریم

14

مالت

86

15

عربستان سعودی

92

16

کویت

97

بدهیم .زیر خط فقر بودن ،بهتر از زیر خط فهم بودن است.

17

جیبوتی

99

به مقولههــــــای علــــمی جدید که میتواند تحول کاربردی ایجــاد نمــاید،

18

اردن

104

19

مصر

109

معیارهای اخالقی و قانونمندی را از خودمان شروع کرده و آنها را ترویج

20

پاکستان

136

کنیم.

21

لبنان

142

22

الجزیره

157

23

افغانستان

167

تاریخ دادی در حد استحقاق برخوردار شویم.

24

عراق

171

از دولت محترم میخواهیم که در زمینه تکمیل آییننامههای مربوط به

25

سوریه

179

26

لیبی

186

و باألخره به رهرویان دانشهای نو و استارت آپها بها و فضای ویژه دهیم

27

یمن

187

و با دقت و نظارت منصفانه آنان را پشتیبانی نماییم.
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تورم کشور ،حتی از افغانستان و پاکستان نیز باالتر است .در زمینه بیکاری
وضعیت به مراتب بدتر از افغانستان ،پاکستان ،عراق و سوریه میباشد.

هم عقب تریم.
چه باید بکنیم:
خود را باور داشته باشیم (ما میتوانیم) .شکست خورده خودش مقصر
است .اگر فقیر به دنیا آمدی تقصیر تو نیست ولیکن اگر فقیر از دنیا
رفتی تقصیر خودت است (البته امکانات و زیرساختها و فرصتها را

آرمانهایمان را با منطق همراه کنیم
به امنتر نمودن این کره خاکی کمک کنیم
جوانان تحصیلکرده و توانمند را جدی بگیریم و به آنها فرصت تأثیرگذاری

بها دهیم.
اعتماد را به جامعه برگردانیم.

هر کس در هر جایگاهی که دارد در حفظ محیط زیست و ایجاد کرهای امن
برای همه جانداران و گونه های مختلف گیاهی تالش نماید.
گردشگری و جذب توریست را جدی گرفته و از این فرصت خدادادی و

قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار اقدام ورزیده و تمام بندهای آن
را اجرا نمایند.

Italy

مصاحبه با جناب آقای مهندس شافعی
ریاست اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

مهندس غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی

پارهای از اتاقهای توانمندتر موجود نه تنها در

بعضی از کشورها یافتهایم از اتاقهای مشترک

مجرب در پارلمان بخش خصوصی است .وی در

و سرمایهگذاری ایفای نقش نمودهاند ،بلکه در

اقتصادی قابل قبولتر داریم .ما در اتاق ایران

ایران و ایتالیا در میان فعاالن اقتصادی ،مسئوالن و

گردیدهاند .اتاقهای مشترک بدلیل داشتن اعضا و

مثبت ارزیابی کرده و افزایش اعتبار اتاق مشترک

دیگر اتاقهای بازرگانی را مورد تاکید قرار میدهد.

جناب آقای مهندس شافعی ،لطفا در مورد جایگاه

اتاقهای مشترک در اتاق ایران توضیح دهید.

اتاق های مشترک بخشی از مجموعه ناوگان اتاق

تالش نموده و موفقیتهای قابل توجهی را موجب

اتاق مشترک را در برنامه داریم .بدیهی است که
ارائه خدمات و اطالعات به روز در ارتباط با کشور

فعاالن اقتصادی مرتبط با کشور مقابل بسیار سریع

مقابل به عهده اتاقهای مشترک میباشد که تا

این فرصت ها برای توسعه روابط و رفع سوتفاهمها

نمودهاند و به بهبود فضای اقتصادی دو جانبه

در جریان تحوالت فیمابین قرار می گیرند که باید از

بهره برداری نمود.

کنون در مورد این مهم بخوبی ایفای مسئولیت

کمک بسزایی کردهاند.

ایران می باشند .متاسفانه در گذشته به این ظرفیت

اعتبار باالی اتاق ایران و ایتالیا
بین فعاالن اقتصادی ،مسئوالن
و سایر اتاقهای بازرگانی

بمنظور تعامل بیشتر و نزدیکتر نمودن نظرات و

آیا تاکنون اتاقهای مشترک موفق به ایفای

هیئت رئیسه مسئول و با تجربه ،دبیرخانه قوی و

مثبت و مناسبی داشت.

همانطور که گفتم ما در گذشته قدری به این

دهی های متنوع اتاق متناظر ایران و ایتالیا یعنی

جایگاه اتاقهای مشترک در ارتباط با کشور مقابل را

توانمندی و امکانات محدود خود نقش آفرینی

امکانات کم مانند این اتاق در این مجموعه میباشد.

در گذشتههای دور بعضی از اتاقها و پارهای از

تغییر کرده و اتاقهای مشترک فرصت یافتهاند

متقابل بیشتری با اتاقهای مشترک باشد و با تبادل

ویژه اقتصادی کشور و مشکالت و مسائلی که با

توسعه بیشتر روابط با سایر کشورها یاری رساند.

ها و توانمندیها توجه شایسته نشده است ولیکن
در دوران اخیر تالش کردهایم که فرصت حضور این

تشکلهای ارزشمند در زنجیرههای اقتصادی بویژه

اقتصاد بینالملل و ارتباطات جهانی داده شود و
همایشی توسط اتاق ایران با حضور وزیر محترم

امور خارجه ،سفرا و روسای اتاقهای مشترک

دیدگاهها در محل این اتاق برگزار گردید و بازخورد

چگونهارزیابیمیکنید؟

هماتاقیها نه تنها در زمینههای اقتصادی بلکه
حتی در روابط سیاسی نیز تاثیر گذاردهاند.

مسئولیتهای مورد انتظار از آنان شدهاند؟

اتاق ها جفا کردهایم و هر یک با توجه به سالیق،

کردهاند ولیکن این دیدگاه در سالهای اخیر
که در حوزه مرتبط تاثیرگذاری نمایند .در شرایط

عملکرد اتاق ایران و ایتالیا را چگونه ارزیابی میکنید؟
بدون تعارف اتاق ایران و ایتالیا از معدود اتاق های

مشترک ما میباشد که در بخش های مختلف
بسیار خوب عمل کرده و اعتبار قابل توجهی در بین

اعضاء ایرانی و ایتالیایی ،بخش خصوصی و همچنین
اتاق های بازرگانی کسب نموده و حتی مورد احترام

وزارتخانه های مرتبط دولتی نیز قرار گرفته است.
پاسخگو ،ارتباط جمعی متنوع و تاثیرگذار و سرویس
اتاق ایتالیا و ایران (مستقر در رم) از فرصت ها و

اتاق ایران تالش نموده که دارای روابط نزدیکتر و

اطالعات اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی نهایتا به
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مصاحبهای عملکرد اتاق مشترک ایران و ایتالیا را

تلطیف روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز

پشتیبانی از اینگونه برنامهها و تالشهای بیشتر

Mondo Migliore

ایران ،از بازرگانان خوشنام و مدیری با سابقه و

حفظ و گسترش داد و ستد ،جذب تکنولوژی

انتظار بیشتر در ایجاد تعامل و گسترش ارتباطات

7

Italy

دبیر اجرایی رویداد تجاری سازی
دبیر اجرایی ستاد فناوریهای پیشرفته اتاق ایران

جهان در آسـتانه ورود به انقالب چهارم صنعتی
است ،انقالبی که نه تنها شـیوه زندگی ،کار و روابط
بشـر را از بنیـاد و اسـاس تغییـر میدهـد بلکه ،انسان
را با مفهوم جدیدی از «انسان بودن» هم مواجه
میسازد .تغییرات کنونـی در عرصه فناوری ،اسـتمرار
هیچ یک از تحوالت صنعتـی گذشته نبـوده و از
بنیانی متفاوت برخوردار است .اکنون در عصـری
بسـر میبریم که سـرعت خرق عـادت در عرصههای
فناوری و خلـق فناوریهای نویـن ،هیـچ تناسـبی بـا
پیشـینه تاریخی خـود ندارد .دورنمـای وسـیع حـوادث
نوظهور در عرصه فناوری ،شـتاب فزاینده و نفوذ
عمیق فنـاوری بـه زندگـی بشـر و تاثیرگـذاری عمیق
آن بـر ارکان اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
نامسبوق این دورهاند .تغییـرات

از وجوه بیبدیل و
رو به رشد کنونی ،کلیه عرصههای صنعتـی را در
جهان تحت تاثیر قرار داده و گسـتردگی نفـوذ آن
که این تغییر نـه فقط در اجزا ،کـه
حاکـی از آن اسـت 
در تمامیت و کلیت سیسـتمهای تولیـد و مدیریـت
بهوقوع پیوسـته اسـت.

پیشـــــرفتــــه و صنــــایـع هوشـمند قــــرار دارنـد .ایـن

و حتـی بـر سیاسـتهای حاکمـان در اقصـی نقـاط

فناوریها ،از فنـاوری دیجیتـال (چـاپ سـه بعـدی،

جهـان تاثیرگذاشـته اسـت؛ بـه طوری که مهم ترین

اینترنـت اشـیا ،رباتیـک پیشـرفته) و مـواد جدیـد

شـاخصه قرن بیسـت و یکـم یعنی انقالب چهـارم

(مبتنـی بـر فناوریهای زیسـتی و نانـو) گرفتـه تا

صنعتـی ،بـر بسـتر «نـوآوری» بنا نهاده شـده اسـت.

فرآیندهـای نوین (مثـل تولید مبتنی بـر داده ،هـوش

در چنین بستری است که یازدهمین گزارش

مصنوعـی و مصنوعـات زیسـتی ،ذخیره سـازی انـرژی

شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation

های آینـده را تا
و محاسـبات کوانتومـی) ،حداقل سـال 

 )Index, GIIتحت عنوان «جهان را با نوآوری

افق  ۲۰۳۰در سـیطره خـود خواهنـد گرفـت .از آنجـا

تقویت کنیم» در سال  2018منتشر میگردد.این

کـهایـن فناوریها شـکل و شـیوه تولیـد محصـوالت

گزارش به مقایسه  126اقتصاد جهانی بر اساس 80

و فرآوردههای بشـری را تغییـر خواهند داد،

شاخص مختلف میپردازد .با یک مالحظه خوش

تاثیرات شـگرف و درازمدتـی بـر بهـرهوری ،اشـتغال،

بینانه ،رتبه نوآوریایران با  10پله صعود نسبت

مهارتهای فنـی ،توزیع درآمـد ،تجارت ،رفـاه اجتماعـی

به سال  ،2017در جایگاه  65جهانی قرار میگیرد.

ومحیطزیسـتخواهنـدگذاشـت.

اگرچهاین ارتقای رتبه نوید بخش تحوالت مثبت

این همه وقـــــــوع نیافته مگر بـه مدد «نـــوآوری».

در نظام ملی نوآوری کشور میباشد اما ،نباید از

از منظـر اقتصـــــــادی« ،نـــــوآوری» در کنـار دانش،

دیده پنهان داشت که ما همچنان در فرودست

فنـاوری و کارآفرینـی ،از عناصر پیش برنـده اقتصـاد

رقبای منطقهای مثل امارات متحده عربی (رتبه

محسـوب شـده و بـه کارآمـدی ،بهـرهوری مطلـوب

 ،)38ترکیه (رتبه  ،)50قطر (رتبه  ،)51کویت (رتبه

و متنوع سـازی کاال جهـت پاسـخگویی بـه طیف

 )60و عربستان سعودی (رتبه  )61واقع شدهایم.

وسـیعی از نیازهـای جدید بشـر انجامیـده اسـت.

بدین استناد ،چنین بنظر میرسد کهایجاد یک

«نـوآوری» ،مبدا و منشـا خلق مزیتهای رقابتی

جریان پویا و دینامیک در فضای کسب و کار کشور

برای کشـورها ،سـازمانها ،شـرکتها و حتـی افـراد

و دمیدن روح تحرک در زیرساخت سنتی صنایع

در همـه حوزههای علمی ،فرهنگـی ،اجتماعـی،

کشور ،بسیار مهم است.
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صنم قطان
دبیر کمیته مشورتی تجارت حوزه ریاست اتاق ایران

در قلـب ایـن انقـالب صنعتـی نویـن ،فناوریهای

اقتصـادی ،صنعتـی و زیسـت محیطی شـده اسـت
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انقالب چهارم صنعتی و فناوریهای پیشرفته
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Iran

رویداد تجاری سازی فناوریهای پیشرفته
سرعت تغييـــر در جهان شتــــابى روزافــــزون يافته و بارزترين ويژگـــى اين

از بهمن ماه سال  13٩٥تا دى ماه سال  139٦كميته مشورتى تجارت ،در

تغييرات ،ماهيت دانش بنيان آن است .ناتوانى در درك تحوالت و عدم

تالشى مستمر و به پشتوانه انجام مطالعات گسترده تطبيقى و بررسى و

کوشش در به كارگرفتن دانش نو و نوآورىهاى پديد آمده در خلق ارزش

ت مختلف حضور موفّق اتاق ايران در اين عرصه ،پيشنهاد
شناسايى الزاما ِ

براى پاسخگويى به نيازهاى جديد جامعه ،به مثابه صدور رأى رسيدن

برگزارى رويداد ايران تك پالس  ٢٠١٩را براى اعالم حضور و پيشگامى

به نقطه پايان است .پايان فعّاليت هر ابر فعال اقتصادى كه از هم
سويى با تغييرهاى دانش محور و از هم قدمى با تحوالت روز جامعه باز

اتاق ايران در ايجاد پايگاهى دائمى و امين در جهت مشارکت و طرح نياز
فعاالن اقتصادى و سرمايهگذاران بخش خصوصى و نيز ايده پردازان و

ايستد .پس پيوند الزم است .پيوند تجربه و نوآورى ،در همه امور،در

نوآوران تهیه و ریاست اتاق ايران ارائه نمود و با تأييد و استقبال ایشان،

همه سطوح.

فاز اجرايى پروژه با تشكيل كميته اجرايى آغاز ،اركان مورد نياز برگزارى

همين مهم خاستگاه تشكيل كميتههاى مشورتى ،ازجمله كميته مشورتى

رويداد شناسايى ،و به دنبال آن كميتههاى علمى و برگزارى نيز تشكيل

تجارت ،توسط مشاور ارشد رئيس اتاق ايران شد كه از  ١٠بهمن ١٣٩٥

گردید.

فعاليت خود را آغاز نمود .در تركيب اعضاء كميته مشورتى نيز به پيوند

در سال  ١٣٩٧ارتباط با وزارت علوم ،تحقيقات و فن آورى و توافق براى

دو نگاه كالسيك و جدید توجه شد و در همان جلسه اول ،بر اساس

امضاى تفاهم نامه همكارى ،تماس و تعامل با دانشگاهها ،با تمركز بر

پيشنهاد دو تن از اعضاى جوان كميته مشورتى ،طرح محوريت اتاق ايران

واحدهـــاى مسئــــول در هدايت فعاليتهـــاى تحقيق و توسعه و ارتباط

در هدايت فعاليتهاى منجر به تجارى ساختن فناورىهاى پيشرفته با

دانشگاه با صنعت ،شروع شده و با ارتباط با پاركهاى علم و فن آورى،

تشكيل اتاق پيشران و دبيرخانه اى دائمى ،مورد توجه و در دستور كار

مراكز رشد و ساير نهادها ،موسسات و شركتهاى فعال و تأثيرگذار در

قرار گرفت و نخستين بارقه و سرآغاز مجموعه فعاليتهايى شد كه امروز

گستره فعاليتهاى مورد نظر پىگرفته شد .در اين سال اعضاء كميتهها

در برگزارى نخستين رويداد تجارى سازى فناورىهاى پيشرفته موثر واقع

در نمايشگاهها و رويدادهاى مرتبط حضور يافتند و در چندين رويداد

گردید.

مهم ازجمله «نشست مديران ارتباط با بخش صنعت دانشگاهها و

دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

Italy
پژوهشگاههــــاى كشــــــــور در هفتــــــه پژوهــــش،
«نمـــــايشگــــاه هفتـــــه پژوهــــش»« ،جشنـــــــواره
خــــوارزمى» و «همــــايش ناحيه نــــــوآورى اطراف
دانشگاه شريف» با ايراد سخنـــرانى و برپــــايى
غرفه اختصاصى ،فعّاالنه مشاركت نمودند.

سپس ،ديدار با رؤسا و معاونان دانشگاهها و

رؤساى دانشكدههاى مرتبط با حوزه فعاليت
«ايــران تك پالس  »٢٠١٩و ريلگــــذارى مسير
تعامــــل مداوم مراكز دانشگـــــاهى با
ارتبـــاط و
ِ
دبيرخانه دائمى رويداد در اتاق ايران پیگیری
و به مرحله اجرا درآمد و در جلسات پرشمار،
منظم و مستمر كميتهها به صورت هفتگی و
روزانه ،مسير ارتباط با فناوران و فراخوان ارائه
طرحهاى فناورانه ،تاريخ برگزارى ،و گاهنامه
پيشبرد كارها تعيين گرديد و با راهاندازى و
فعــــالســـازى تارنمـــاى «ايران تك پالس ،»٢٠١٩
ارتباط تعاملى كميتههاى رويداد ،فناوران و
عالقمندان در محيط وب و كانالهاى مجازى
معتبر برقرار شد.
متناسب با حوزههاى شش گانه اعالم شده،
با حضور در دفاتر استادان برجسته هر رشته
در دانشگاههاى واقع در تهران از آنان براى
حضور در تيم داورى و پذيرش مسئوليت
خطير اين مهم دعوت به عمل آمد .استادانی
که حضورشان در گروه داوری مایه سربلندی
رویداد و تأیید کننده مسیری است که با هدف

برگزیده مشخص شوند.

 .1دسترسی به شبکه سرمـــایهگـــذاران بالقوه

ثبت نام تا اوایل دیماه و آخرین مهلت ارسال

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

 .2ایجـــاد و توسعه شبکه ارتباطــــات تجاری و

طرحهای تجاری تا بهمن ماه همان سال در

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

صنعتی جدید

نظر گرفته شده و در پی فراخوان سراسری

اﻧﺮژی

 .3افزایش قابلیت دیده شدن توسط شرکای
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کمیتههـــای علــــمی و داوران بعنوان طـــرحهای

مزایا برای فناوران و صاحبانایده و راه حل:
Mondo Migliore

تداوم نوآوری جدید انتخاب شدهاند.

آقای فيكارا معاون اقتصادی سفير ايتاليا در تهران درسمينار تجاریسازی فناوریهای پيشرفته در ايران

برگزاری رویداد تجاریسازی فناوریهای پیشرفته

برای پروژهها ،محصوالت و خدمات فناوریهای

در آذرماه همان سال ،آغاز ثبت نام و ارسال
طرحهای تجاری اطالع رسانی شده و مهلت

طرحها در زمینههای تخصصی ذیل ارائه شدند:

پیشرفته

کمیتههای رویداد به کلیه دانشگاهها ،پارکهای

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

بالقوه تجاری و صنعتی

علم و فناوری و نیز مراکز رشد و سایر نهادهای

ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

 .4بهبود و افزایش درک و تحلیلایده پردازان و

مرتبط دانشگاهی طی دو هفته  117طرح از

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

صاحبان فناوری از بازار هدف و تقاضای واقعی

فناوران عزیز دریافت گردیده به کمیته ارسال

مخاطبان این رویداد صاحبان ایده و فناوری

 .5استفاده از امکانات خدمــــات حمـــــــایتی و

شد که پس از آن کمیته علمیطبق شاخصهای

پیشرفته ،استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان،

مشاورهای مــــــالی و مدیریتی برای فنـاوریهای

تعیین شده  50طرح را انتخاب نمودند.پس از

سرمـــایهگـــذاران و صندوقهــای سرمـــایهگــذاری

منتخب

بررسی و مشاوره کمیته داوران 20 ،طرح اول

جسورانه و شرکتهای صنعتی بودند که مزایای

 .6حضور در مسابقه «بهترین ارائه تجاری» و

به منظور ارائه در مدت زمان مشخص در روز

شرکت در رویداد وحضور در این رویداد امتیازات

بهرهمندی از جوایز در نظر گرفته شده

رویداد و 20طرح جهت مشارکت در نمایشگاه

متعددی برای شرکــت کنندگــــان از حــــــوزههای

جانبی انتخاب شدند .همچنین مقرر گردید

مختلف سرمایهگذاری ،صنعت و فناوری به همراه

مزایا برای صاحبان سرمایه و صنعت

در روز رویداد  3طرح از طرف اعضاء محترم

داشت.

 .1دست یابی به فرصتهای نوین سرمایهگذاری
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 .2آشنایی با تیمهای خالق و راه حلهای نوین و

است کـــه به عنـــوان بزرگترین و با ارزشترین

هر کشوری به شمار میرود که هر چهاین فضا

منحصر به فرد فناورانه در راستای رفع نیازها و

ی کشور ،باید مورد توجه قرار گیرد .دراین
دارای 

شفافتر و رقابتیتر باشد ،سریعتر به طرف

مشکالت صنعت

میان توجه به استارتآپهای نوپا و بهره گیری

رونق اقتصادی پیش خواهد رفت .بر پایه گزارش

 .3آشنایی با دستاوردهــــــای پیشرفته و نوین

از تجارب دیگر جوامع در چارچوب منافع ملی

رسمیبانک جهانی در  2018میالدی ،از میان 190

تکنولوژی روز در حوزههای مختلف صنعت

میتــواند موجبـــات رشد و تعـــالی اقتصــــاد در

کشور ،ایران در رتبه  124قرار گرفته است کهاین

 .4استفاده از خدمات مشاورهای فناورانه ،مالی

بهرهگیری ازاین قابلیتهـــا را فراهــــم آورد .در

رتبه در منطقه خاورمیانه نسبت به دیگر کشورهای

و مدیریتی که توسط متخصصین مورد تایید

دنیای کنونی ،استارتآپها نقش بیبدیلی در

عربی وضعیت مطلوبی نیست.اینک ایران برای

اتاقایران ارائه میگردد

رشد و توسعه جوامعایفا میکنند .خلقاندیشه،

دستیابی به رفاه ،کارآفرینی ،نوآوری و اشتغال باید

همزمان در همین راستــــــــــا ،کمیته اجـــرایی نیز

کارآفرینی ،رشد صنعت گردشگری ،کسب

مقررات مربوط به کسب و کارها را اصالح کند .در

مشغول اطالعرسانی و دعوت از فعاالن اقتصادی

وکارهای متنوع جدید ،فناوریهای نوآورانه و

همین راستا توجه به استارتآپها که نماد موفقی

و صاحبان صنایع کشور شد تا با گردهم آوردن

ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر آن ،نقطه عطفی

از کسب و کارهای نوین هستند گام بزرگی در

مخاطبین مورد نظر ،آنها را با فضای نوین کسب

در عرصه اقتصاد به شمار میرود که پنجره

راستای شکوفایی اقتصادی به شمار میرود که با

و کار بیشتر آشنا نماید.

جدیدی برای کشورهای توسعه یافته و در

مدیریت صحیح به خودکفاییهایی منتج میشود.

ســرانجــام ،رویـــداد تجــاریســازی فنــاوریهــای

حال توسعه باز کرده است تااینگونه بتوانند

بر پایه اطالعات منتشره رسمی از طرف وزارت

پیشرفته در تاریخ  5اسفند سال  1397با حضور

بهرهمندی بیشتری از توسعه در حوزه اقتصاد

ارتبــــاطــات ،هر استــارتآپ به طـــور میـــانگیــــن

بیش از  400نفر از عالقمندان برگزار گردید و

دانشبنیان بدست بیاورند.

توانستـــه است هفت تن نیــــروی متخصص را

مورد استقبال گسترده قرار گرفت.

با نگاهی به روند رو به رشد سرمــــایهگــــذاری

کند .این در حالی است که در

مشغول به کار

این مراســم با سخنرانی آقــای مهندس شافعی،

جهانی روی استارتاپها در دو دهه اخیر ،میتوان

سالهای اخیر تعداد زیادی از استارتآپهای

رئیس محترم اتاق بازرگانیایران ،آغاز گردیده و با

گفت یکی از مهمترین ارکان موثر بر زیستبوم

تخصصی فعالیت خود را آغاز کردهاند و در

سخنــرانی آقــــای مهندس پورفالح ،ریاست اتاق

این مقوله ،سرمایه و وجود موسسات و نهادهای

صورت ادامه فعالیت میتوانند همچنان نقش

بازرگانی ایران وایتالیا و مشاور عالی اتاقایران،

سرمایهگذاری است که نقش روانی و عملیاتی

بسزایی در افزایش اشتغال ،ایفا کنند .عدم

ادامه یافت.

مهمیدر شکلگیری ،رشد و موفقیت کسب و

قطعیت در شکل گیری استارتآپها به مانند

کارهای نوپا دارند.

شمشیر دولبهای است که میتواند تهدید باشد

متن سخنرانی آقای مهندس پورفالح درمورد

ایشان در ادامه به استفاده از توان استارتآپها

اما هنر صاحبان آن میتواند این تهدید را به

نقش انکارناپذیر استارتآپها درایجاد اشتغال

در جهت بهبود فضای کسب وکار ،افزایش

یک فرصت بزرگ تبدیل کند .گواه این ادعا

و رشد اقتصادی کشور به شرح ذیل میباشد:

سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای مکمل اشاره

استارتآپهایی چون گوگل ،مایکروسافت و اپل

ه انســـانی خالق و نــوآور از اســاسیترین
سرمای 

نموده و گفت :مطلوبیت فضای کسب و کار از

هستند کهاین دغدغه را تبدیل به مزیتی بزرگ

زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان و کارآفرین

ن کننده وضعیت اقتصادی
جمله شاخصهای تعیی 

کردهاند.
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آقای پورفالح در مورد اقدامهای ضروری برای بهبود اکوسیستم استارتآپی

ظرفیت اشتغال شرکتهای دانشبنیان نسبت به تعداد فارغالتحصیالن

درایران از موارد ذیل نام برد:

دانشگاهها بسیار پایین است .بنابراین در راستایایجاد توسعه در کشور

ترغیب شرکتها و سازمانها برای اضافه شدن به جمع شتاب دهندهها،

باید به طرف اشتغالزایی پیش رفت .یکی از عوامل بهبود وضعیت اشتغال

تعدیل برخی قوانین دست و پاگیر در حوزه راهاندازی استارتآپها،

در شرایط کنونی ،استفاده از ظرفیت همین شرکتهای دانش بنیان،

کاهش زمان و هزینههای مرتبط با راهاندازی و ادامه فعالیت

کارآفرین و در صدر آنها اهمیت دادن به راهاندازی و توسعه استارتآپها

استارتآپها ،تدوین نقشه راه جامع و متناسب به وسیله دولت در

است .نگاه ویژه به استارتآپها با توجه به پویایی ،انعطافپذیری باال

ارتباط با سرمایهگذاری ،تنظیم یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت روشن

و تطبیق با شرایط محیطی ،تحولی عظیم در اشتغالزاییایجاد خواهد

با تکیه بر افزایش اشتغال،ایجاد امکان دسترسی کامل به وضعیت

کرد .عالوه براین،این کسب و کارها ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن

بازارهای مالی ،پولی و سرمایه،ایجاد واحدهای حمایتی در دانشگاهها

با شرایط تحریم را نیز دارا هستند .عدم تمرکز فعالیتهای تولیدی در

و بستههای حمایتی برای دانشجویان کارآفرین ،راهاندازی سازوکار

شرکتهای منتخب وابسته به دولت ،مانع از تحریم آسان محصوالت و

بهرهبرداری ازایدههای جوانان خالق از جمله دانشآموزان ،حمایت بدون

ه شرکتها نیز میشود.
مواد اولی 

قید وشرط از استارتآپها و بنگاههای کسب و کار و هدایت نظاممند

یکی از اساسیترین زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان و کارآفرین،

بخش خصوصی به طرف حمایت از استارتآپها از جمله اقدامهای

سرمایه انسانی خالق ،نوآور و دانشی است که به عنوان بزرگترین و

ضروری برای بهبود اکوسیستم استارتآپی درایران به شمار میروند.

باارزشترین سرمایه کشور ،باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب با

در بحث راهاندازی استارتآپ از نظر اقتصادی بهترین گزینه ،حضور

توانمند کردن ،تشویق و زمینه سازی فعالیت آنان در قالب شرکتهای

یک سرمایهگذار بزرگ است که دراین صورت خیال کارآفرین از تأمین

دانشبنیان ،کشور توان رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی را

منابع مالی آسوده خواهد بود اما تجربه نشان داده است که بیشتر

خواهد داشت.

استارتآپهایی که با سرمایهگذاری شخصی شروع به کار کردهاند،
زودتر به موفقیت میرسند .تا وقتی که هنوزایده اصلی خام است و

وی به اســاسیترین چــالشهــا و مشکالت استارتآپهـــا به شرح ذیل

وضعیت کسب و کار به سطح مناسبی نرسیده باشد ،سرمایهگذار

اشاره نمود:

انگیزه باالیی در سرمایهگذاری ندارد و به همین دلیل به انتظار پیداشدن

فضای استارتآپی ،فضایی در حال رشد است و طبیعی به نظر میرسد

سرمایهگذار نباید دست روی دستگذاشت زیرا به احتمال زیاد به از

کهاین فضا با مشکالت و چالشهایی روبرو باشد اما نکته حائز اهمیت،

دست دادن زمان منجر خواهد شد .طبق آنچه گفته شد و برخالف تصور

تالش در حلاین مشکــــــالت در سریعترین زمــــان ممکن است .بزرگترین

غالب ،میتوان بزرگترین عامل موفقیت استارتآپها را خالقیت درونی
و نوآوری دانست.
مشاور عالی اتاق ایران ،همچنین درباره نقش استارتآپها بر رشد و
ارتقای صنعت گردشگری نیز اشاره نمود و گفت :بر پایه گزارش سازمان
جهانی گردشگری ،ایران رتبه دهم جاذبههای باستانی و تاریخی و رتبه
Mondo Migliore

پنجم جاذبههای طبیعی را در جهان دارد و مهمتراینکه یکی از امنترین
کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی
محسوب میشود .متاسفانه بر پایه آمارهای رسمی ،سهم ایران از
درآمدهای جهانی صنعت گردشگری کمتر از یک درصد است .دراینجا
باید بحث اهمیت حضور استارتآپها در حوزه گردشگری به طور جدی
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مطرح شود زیرا همانطور که فعالیت استارتآپها نقش بزرگی در رونق
اقتصادی دارد ،طبق آمار به ازای ورود هر گردشگر 9 ،فرصت شغلیایجاد
میشود واین امر به طور مستقیم بر اقتصاد تاثیر بسزایی میگذارد.این
همکاری مشترک صاحبان کسب و کار وایده پردازان حوزه گردشگری
میتواند تحول بزرگی در صنعت گردشگری کشور و رونق اقتصادیایجاد
کند .حوزههای کارآفرینی در گردشگری و فرصتهای مناسب استارتآپی
درایران شامل هتلداری (رزرو اقامتگاه) ،خدمات مسافرتی ،بازاریابیهای
مربوط به صنعت گردشگری (فروشاینترنتی) ،اطالع رسانیها و تبلیغات
مختلف در حوزه بازاریابی است .عالوه براین موارد گردشگری سالمت
و گردشگری زیارت (مذهبی) درایران از اهمیت ویژهای برخوردار است
و میتواند دلیل بزرگی برای آغاز فعالیت استارتآپی دراین حوزه باشد.
اشتغالزایی در جهت توسعه کشور با استفاده از ظرفیت استارتآپها و

آقای غالمحسین شافعی ریاست اتاق ایران
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Iran

نفرات برگزیده رویداد فناوریهای پیشرفته
چالشی که استارتآپهای ایرانی با آن مواجه هستند ،تامین مالی و

فن ريز” با طرح ingeens, injection gene editing system

سرمایهگذاری است .همچنین عدم شــناخت و آگــــاهی سرمــــایهگذاران

 .3جایزه نفر سوم :هدیه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال ،تندیس

بخش خصوصی نسبت به فضای کسب و کارهایاینترنتی باعث عدم

برنزی رویداد و لوح تقدیر به آقاى اكبر محمد عليزاده با طرح ربات

اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران دراین زمینه میشود .مشکل بعدی ،نبود

هوشمند اندام تحتانى

نهادهای پشتیبان و کمبود شرکتهایی است که خدمات کسب و کاری

عالوه بر برگزیدگان فوق و به منظور تجلیل از تالشهای نوآورانه شرکت

و تجاری به استارتآپها ارایه میکنند .نداشتن تمایل استارتآپهای

کنندگان در رویداد ،لوح تقدیر اتاق بازرگانی ،صنایع و معادنایران به

موفق و شرکتهای بزرگتر برای همکاری و مشارکت با استارتآپهای

طرحهای منتخبی که به مرحله سخنرانی راه یافتند ،اهداء گردید.

جدید و کوچکتر که با برقراری ارتباطات بیشتر میتوانند به رونق گرفتن

پس از برگزاریاین رویداد «ستاد فنــاوریهــای پیشرفتــهایــــران» فعالیت

فضای کسب و کار کمک کنند و نداشتن دسترسی به زیرساختهای

خود را در اتاق بازرگانیایران آغاز نموده است .با توجه به درخواستهای

فنی مناسب ،هزینه دسترسی به زیرساختهای فناوری اطالعات و

به عمل آمده ،تا پایان اسفند ماه  97بیش از  20قرار  B to Bدر محل

ارتباطات ،بی توجهی به فرهنگ کارآفرینی ،نداشتن ریسکپذیری

اتاقایران برگزار شد .هم اکنوناین ستاد با دریافت طرحهای متعدد

و سیاستگذاریهای دولت از دیگر چالشهای موجود بر سر راه

از سوی دانشگاهها و معرفی آنها به فعاالن اقتصادی در حال فعالیت

استارتآپها به شمار میروند.
پس از سخنرانی جناب آقای مهندس پورفالح ،به منظور جلب توجه بیشتر
مخاطبین تیزرهایی از فلسفه و روند اجرایی رویداد و نیز داستانهای
موفقیت شرکتهای دانشبنیان در معرض نمایش قرار گرفت.
سپس نمایندگان طرحها در بازه زمانی  6دقیقه شروع به معرفی و توضیح
طرحها و ایدهها پرداختند که در پایان 3 ،طرح از میان  20طرح برگزیده
انتخاب شده و در سه بخش به برگزیدگان جایزه اهدا شد:
 .1جایزه نفر اول :هدیه نقدی به مبلغ دویست میلیون ریال ،تندیس
زرین رویداد و لوح تقدیر به “شركت نوآوران رباتيك پزشكى سينا با طرح
سامانه جراحى رباتيك سينا”
 .2جایزه نفر دوم :هدیه نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال ،تندیس
نقرهای رویداد و لوح تقدیر به “شركت هسته توسعه فناورىهاى زيستى
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میباشد.
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سمینار مسائل حقوقی تجارت ایران و ایتالیا
در تاریخ  14بهمن  ،1397سمیناری تحت عنوان «مسائل حقوقی تجارت
ایران و ایتالیا» در محل اتاق ایران برگزار گردید .این سمینار ،که با استقبال
گستردهای روبرو شده بود ،با سخنرانی آقای داریوگرجی وکیل مقیم ایتالیا
و حضور ریاست ،دبیرکل و اعضای هیئت رئیسه و همچنین اعضاء اتاق،
آغاز گردید .در ابتدا آقای دکتر گرجی به بیان مطالب مهم حقوق بینالملل
پس از تحریم از جمله مدارک مهم و نکات قابل توجه برای انعقاد قرارداد،
قوانین بازدارنده اتحادیه اروپا ،مسائل مربوط به حمل کاال ،اصل عمل
متقابل ایران و ایتالیا ،چگونگی همکاری بانکهای ایتالیایی با بازرگانان
ایرانی ،ثبت شرکت در ایتالیا ،نحوه فعالیت شرکتهای استارتآپ در
ایتالیا و مالکیت معنوی و چگونگی ثبت آن در اداره مالکیت معنوی ایتالیا
( )Ufficio Marchiو اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا ( )Euipoپرداخت
و سپس به سواالت یکایک اعضاء پاسخ گفت.
الزم به ذکر است که پیش از برگزاری مراسم ،ریاست و دبیرکل اتاق با
وکیل ایرانی-ایتالیایی در مورد برگزاری سمینار در تاریخ  19آبان 1397
جلسهای برگزار نمودند و در مورد جزئیات برگزاری سمینار و مسائل و
مطالب مطروحه و عنوان سمینار بحث و بررسی بعمل آمد.
این سمینار در ساعت  16با قدردانی جناب آقای مهندس پورفالح از
حاضرین و آقای دکتر داریو گرجی پایان پذیرفت.
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سمینار مسائل حقوقی ایران و ایتالیا
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Mondo Migliore

سمینار مسائل حقوقی ایران و ایتالیا با حضور اعضای هیئت رئیسه و
اعضای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
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بالکچین Blockchain
این مقاله حاصل گفت و گوی خانم مهندس شهابی دبیرکل اتاق ایران-ایتالیا
با آقای شهاب توکل شعار ،متخصص حوزه بالکچین ،میباشد.

مزایای استفاده از بالکچین
حفظ امنیت
امروزه ادعا میشود استفاده از بالکچین بدلیل کاربرد کدهای بیشمار و عدم

واژه بالکچین به چه معناست؟
 Blockchainمرکب از دو کلمه  Blockیا بلوک و  Chainبه معنی زنجیره
میباشد .این فناوری در حقیقت زنجیرهای از بلوکها و به معنی «پایگاه غیر
متمرکز دادهها» میباشد.
کاربرد بالکچین در زندگی روزمره چیست؟
بلوکهای بالکچین محل ذخیره اطالعات برای نقل و انتقال مالی میباشند
ولی در واقع از بالکچین بعنوان یک راه مطمئن جهت ذخیره کلیه اطالعات و
دادهها استفاده میشود .بدین معنی که تکنولوژی بالکچین قادر است برای
ذخیره اطالعاتی چون مبادله داراییها ،انتقال اطالعات و همچنین یک راه
مطمئن در سیستم رای گیری بکار رود.
شبکه حرفهای خدماتی  Deloitteاخیرا از استفاده  1000کمپانی در مبادالت
روزمره خود در میان  7کشور جهان از سیستم بالکچین خبر داد.
مطالعات آنها نشان میدهد % 34این شرکتها قبال از این سیستم استفاده
میکردند %14انتظار میرود در  12ماه آینده بالکچین را به سیستم کاری خود

ل جاری برروی
اضافه کنند و حدود  %40حدودا ً 5میلیون دالر یا بیشتر در سا 

بالکچین سرمایه گذاری خواهند نمود.
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امکان هک کردن آنها موجب حفظ حریم شخصی افراد ،سرعت نقل و انتقال
اطالعات مالی و افزایش دقت و باالرفتن امنیت میشود.
صرفهجویی در هزینهها
استفاده از سیستم بالکچین موجب حذف بوروکراسی و از بین رفتن کلیه
مشاغل واسطهای و داللی شده و لذا هزینههای مازاد و کارمزدها حذف
خواهد گردید.
افزایش سرمایهگذاری مردم عادی
در این سیستم هر فرد قادر است با انجام عملیات روزمره اقتصادی ،اجتماعی،
درمانی و مالی یک عامل تعیین کننده و موثر باشد و عملیات مربوط به ثبت
و انتقال دادهها توسط افراد انجام میپذیرد.
انوع بالکچین
 2نوع بالکچین وجود دارد:
 .1بالکچین عمومی
که بصورت کلی و برای موارد عمومی کاربرد دارد
 .2بالکچین اختصاصی
که ممکن است برای هر شرکت ،حوزه فعالیت و یا نوع خاصی از فعالیت،
برنامه نویسی شود.

Italy

بیشترین کاربردهای بالکچین

 .3ارز رمزنگاری شده

بانکها ،بورس ،موسسات بیمه ،موسسات مالی ،سازمان ثبت اسناد ،اداره

بالکچین بستری برای ارزهای رمزنگاری شده چون  Bitcoinفراهم میآورد

آمار ،سازمانهای مرتبط با انتقال امالک ،صنایع مختلف و ...

(بیت کوین پروتکلی است که بر پایه بالکچین نوشته شده) ولی تا کنون مورد

 .1بانکداری

تایید رسمی مقامات کشورها قرار نگرفته است.

احتماال هیچ صنعتی به اندازه سیستم بانکی از افزودن بالکچین به سیستم

طبق سیستم مرجع بانکی ،اطالعات و پول افراد تابع قوانین وضع شده توسط

کاری خود بهرهمند نمیگردد.

دولت است چنانچه یک بانک یا موسسه مالی در کشور نا امن و آشوبزدهای

موسسات مالی تنها در طول ساعات کاری خود در  5روز هفته قادر به انجام

مستقر باشد ارزش پول و اطالعات افراد دستخوش ریسک میگردد.

عملیات مالی میباشند بدین معنی که اگر شما بخواهید یک چک را در روز

این نا امنی ،تاخیر ،زمان بر بودن و کندی سیستمهای پولی و مالی دالیلی

پنجشنبه ساعت  6بعد از ظهر به حساب بانکی خود منظور نمایید باید

برای تولد  Bitcoinبود.

تا شنبه صبح منتظر بمانید و طی ساعات غیرکاری انجام این عمل ممکن

بالکچین با توزیع قابلیت عملیات از طریق شبکههای کامپیوتر افراد (غیراز

نخواهد بود.

شبکههای بانکی) بیت کوین و سایر ارزها را مجاز میدارد بدون نیاز به مجوز

حتی اگر عملیات بانکی خود را طی ساعات کاری انجام دهید انتقال اطالعات

از سوی بانکها جابجا شوند.

ممکن است چند ساعت یا چند روز به طول بینجامد بالکچین همیشه فعال

این عامل نه تنها میزان خطر نقل و انتقاالت مالی را کاهش میدهد بلکه

است با استفاده از بالکچین بانکها نتیجه عملیات بانکی خود را در کمتر از

سرعت انتقال را نیز بسیار افزایش داده و همچنین هزینههای زیادی را که در

 10دقیقه مشاهده خواهند نمود در واقع این  10دقیقه برای افزودن یک بلوک

جریان این نقل و انتقاالت بعنوان کارمزد دریافت میگردد حذف مینماید.

از اطالعات بدون در نظر داشتن ساعت و روز هفته میباشد.
با بالکچین بانکها قادر خواهند بود که مبادله پولی بین موسسات را با دقت،
امنیت و سرعت فوقالعادهای انجام دهند.
.2بورس
در حرفه بازار مالی (بورس) برای مثال ،تسویه و تایید انتقال سهام ممکن
است تا  3روز بطول انجامد و چنانچه بصورت بین المللی انجام شود نیازمند
زمان بیشتری خواهد بود که در واقع پول یا سهام در این مدت بلوکه میشود.
که این مهم با در نظر گرفتن میزان مبالغ جابجایی پول و اسناد مرتبط
میتواند ریسک و هزینه زیادی را همراه داشته باشد.
 Santanderیک بانک اروپایی تخمین زده که مشتریان قادرخواهند بود
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طریق سیستم بالکچین صرفه جویی نمایند.

Mondo Migliore

تا حدود  20میلیارد دالر و  Copgeminiیک موسسه مشاوره برآورد کرده
که ساالنه در مجموع 16 ،میلیارد دالر در هزینههای کارمزدی بیمه و بانک از

19

Iran
همچنین کشورهایی که دارای ارز معتبری نیستند

سیستم کامپیوتری ،نبوده و اصوال یک سازمان

خرید کاالی خود را در بالکچین ثبت مینمایند

میتوانند با این ارزهای پرکاربرد و در یک شبکه

خاص متولی نگهداری و نقل و انتقال دادههای

و به دنبال آن کلیه اطالعات مربوط به تاریخ

وسیع متشکل از افراد و سازمانها با تعامل با

کامپیوتری نخواهد بود و افراد ذینفع شخصا

تولید و انقضا ،سالمتی ،ارگانیک بودن ،تجارت

سایر کشورها فعالیت نمایند.

مبادرت به این عملیات خواهند نمود.

سالم ،قیمت و  ...کلیه اطالعات مرتبط با آن کاال

آنها میتوانند بصورت داخلی و بینالمللی به نقل و

 .6قراردادهای هوشمند

بصورت خودکار در مشخصات مربوط به آن کاال

انتقال بپردازند( .حداقل این هدف بالکچین است)

یک قرارداد هوشمند عبارتست از یک کد

قرار میگیرد و به خریداران اطمینان خاطر داده

الزم به ذکر است که انواع بسیار زیادی از ارزهای

کامپیوتری که در بالکچین ساخته میشود تا یک

میشود که از مسیر طی شده توسط کاال از تولید

رمزنگاری شده همچون Etherium-Litecoin-

قرارداد را ممکن و معتبر و قابل مذاکره نماید.

تا مصرف مطلع شوند و نسبت به خرید کاالها با

 XPR-Binancecoin-Stellarو .....در حال حاضر

قرارداد هوشمند تحت شرایطی که کاربر با آن

آگاهی بیشتری اقدام نمایند.

در دنیا موجود میباشند که بدلیل عدم شفافیت

موافقت مینماید انجام میپذیرد .وقتی کلیه

اطالعات در مورد آنها و عدم اطمینان عمومی مورد

شرایط تحقق یافت انجام قرارداد میسر میباشد.

 .8سیستم رای گیری

مثال ً فردی آپارتمان خود را تحت یک قرارداد

استفاده از بالکچین امکان تقلب و اختالف

هوشمند اجاره میدهد و موافقت مینماید که

ن میبرد (همانگونه که
در تعداد آراء ،را از بی 

 .4بیمه و شبکه سالمت

کلید درب ورودی را بمحض دریافت مبلغ تعیین

در انتخابات میان دورهای سال  2018در ایالت

تـــامینکنندگــــان خدمـــات بهـــداشت و سلـــامت

شدهای در اختیار مستاجر قرار دهد .هر دو طرف
اطالعات مربوط به قرارداد را شخصا ً به سیستم

ویرجینای آمریکا مورد آزمایش قرار گرفت)
هر رای در یک بلوک در بالکچین ذخیره میشود

درمانی بیماران خود را بطور امن ذخیره نمایند.

قرارداد هوشمند ارسال مینمایند که در محل

که دستکاری در آن را غیرممکن میسازد ،پروتکل

هنگامی که سابقه بیماری یک فرد ثبت و ایجاد

خاص قرارداد و در تاریخ مذکور بایگانی میشود.

بالکچین پروسه رایگیری را شفافسازی مینماید

میگردد و در بالکچین نوشته میشود به بیماران

چنانچه وجه مورد توافق در اختیار موجر قرار

و امکان دخالت انسانی را از بین برده و اعالم

استفاده عام قرار نگرفتهاند.

میتوانند با استفاده از اهرم بالکچین سوابق

این اطمینان را میدهد که هرگز این اطالعات

گیرد وی موظف به ارائه کلید خواهد بود در غیر

دستخوش تغییر قرار نخواهند گرفت این سوابق

اینصورت چنانچه به هردلیل یکی از شرایط توافق

با یک رمز شخصی ،کدگذاری و نگهداری میشوند

شده تحقق نپذیرد بصورت خودکار قرارداد ،فسخ
و وجه پرداختی عینا ًمسترد میگردد.

و صرفا توسط خود شخص و هرکسی که اجازه
دسترسی به او داده شده باشد قابل بهرهبرداری

این فراینــــد مـــوجب میشـــود کـــه موسســـات و

خواهند بود لذا امنیت و حیطه شخصی افراد مورد

آژانسهایی که بعنوان دالل یا واسطه فعالیت

محافظت قرار میگیرد.

مینمایند حذف شوند.

 .5ثبت سوابق ،اطالعات اموال و اسناد مالکیت

 .7زنجیره عرضه

حتما شما هم زمانی را در اداره ثبت احوال سپری

عرضه کنندگان کاالها مشخصات کلی و مبداء

نمودهاید و از روند بوروکراسی و کندی عملیات
مطلعید.
امروزه بطور قانونی اسناد مالکیت پس از انتقال
از یک طرف به طرف مقابل در اداره ثبت اسناد
به منظور ثبت و نگهداری اطالعات در پایگاه ثبت
اطالعات مرکزی و پایگاه عمومی به واحد ثبت
و نگهداری سپرده میشود ،لذا هرگاه مشکل یا
اختالفی بوجود آید دسترسی به اسناد از طریق
مراجعه به بایگانی عمومی سازمان مرکزی ثبت
اسناد امکان پذیر خواهد بود.
رویه فعلی نه تنها موجب اتالف وقت و هزینه
است بلکه ممکن است موجب بروز خطای
انسانی گردد که نهایتا کاربران آن متضرر خواهند
شد .بالکچین این مراحل را حذف مینماید و با
ثبت اطالعات و ذخیره سازی آنها ،دیگر نیازی
به اسکن کردن پروندهها و وارد ساختن آنها در
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

نتیجه فوری و رسمی را امکان پذیر میسازد.
شهاب توکل شعار
متولد 1372دارای تحصیالت مهندسی مکانیک از دانشگاه
آزاد تهران-شمال میباشد.
 مدرک  MBAاز دانشگاه صنعتی شریف بازاریابی دیجیتال از موسسه گوگلتجربیات:
بنیانگذار شرکت KAZIVE
شریــــک شرکتهـــای پرتووب ،گلـــوب ســــایبر و Ecap
میباشد.

Iran

تعهداتیکه امضاء کنندگان  5+1نسبت به ایران در
چهارچوب برجام دارند
نوامبر سال  2018شروع به فعالیت نماید ولی

اروپایی کمک کند تحریم های آمریکا را دور بزنند.
اما اینستکس یک گام به عقب نهاده و اساسا ً

سپس بجای آن اینستکس ایجاد شد که در واقع

وظیفه خود را مقابله با تحریمها نمیداند .تفاوت

مخفف عبارت Instrument in Support of

دیگری که میان اینستکس و  SPVقابل طرح

 Trade Exchangesمیباشد که به معنای «ابزار

است ،بازیگران آن می باشند SPV .قرار بود با

پشتیبان مبادالت تجاری» است .در این ساز و کار

مشارکت کل کشورهای اروپا راه اندازی شود اما

که مبادالت به یورو انجام خواهد شد برخالف دیگر

اینستکس محدود به تروئیکای اروپاست (سه

متاسفانه هیچگاه عملی نشد.

فریال مستوفی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

پس از خروج آمریکا از برجام ،و وضع تحریم های
پولی بانکی که نتیجه آن عدم امکان مبادالت
بانکی و ارزی با دیگر بانکهای جهان بود ،کشورهای
اروپایی اعالم کردند تمام تالش خود را جهت حفظ
برجام و در به حداقل رساندن آثار تحریمهای آمریکا
علیه ایران خواهند کرد و در راستای حمایت از این
توافق و امکان ایجاد مبادالت تجاری با کشورهای
اروپایی ،اعالم آمادگی خود را برای همکاری با ایران
از طریق شکل گیری یک نهاد ویژه مبادالتی به
نام « ،SPV «Special Purpose Vehicleاعالم
نمودند ،یعنی نهاد واسط مالی که مقرر بود از
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

روشهای معامالتی ،پولی رد و بدل نمیشود و صرفا ً

کشور اروپایی فرانسه -آلمان -انگلستان) اما

به ارسال صادرات کاالهای ایرانی در برابردریافت

قرار شده که سایر کشورها که شامل کشورهای

اقالم مورد نیازغذایی و دارویی خواهد بود .سه

اروپایی نیز میشوند ،هم در صورت تمایل از این

کشور اروپایی (فرانسه -آلمان -انگلستان) پیشنهاد

مسیر استفاده نمایند.

کردهاند که به منظور عملیاتی شدن سریع کانال

یکی از مهم ترین نکات مطرح شده در بیانیه سه

مالی ،و برای تسهیل تجارت بین کشورهای اروپائی

کشور اروپایی در این مورد ،ملزم کردن ایران به

و ایران که در تمامی زمینهها تاسیس شده است،

پایبندی به تعهدات برجامی خود است .در حالی

فاز اول آن به پرداختهای مرتبط با اقالم کاالهای

که آمریکا از برجام خارج شده ،اروپا به تعهدات

اساسی و پزشکی اختصاص یابد.

خود عمل نمی کند ،و از ایران می خواهند همچنان

الزم به ذکر است تفاوتهایی میان اینستکس و

به برجام به طور کامل پایبند باشد.

کانال  SPVوجود دارد که از میان آن میتوان به

اگرچه اینستکس بارقههایی از امید برای مبادالت

این موارد اشاره نمود که ستون فقرات ایده SPV

تجاری ایجاد نمود ولی دارای مشکالتی اساسی

بر مبنای قانون مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا

است ،که یکــــی از مهــمتــرین نقــــائص آن عــــدم

بر علیه کوبا بنا شده بود تا به ایران و شرکتهای

تضمین خرید نفت ایران است .و دیگر اینکه سه

Italy
کشور اروپایی که با صراحت از ایران خواستهاند
فورا ً تمام دستورات  FATFرا اجرایی کند ،و اجرای

 .2تحریمهای آمریکا خسارت غیرقابل جبرانی را

با ایران و اعمال جریمه برای این شرکتها

هم از نظر بشردوستانه و هم از نظر اقتصادی به

 .cاستفاده از قانونی که در گذشته در مورد

این دستورات یعنی خودتحریمی و بستن راه دور

مردم ایران وارد می آورد لذا دالیل ایجاد  SPVبه

تحریمهای علیه کوبا بوسیله آمریکا ایجاد شده

زدن تحریمها .این در حالی است که دستگاه

عنوان مکانیسمی در برابر تحریمهای آمریکا امری

بود که کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که در

دیپلماسی کشور پیش از این مدعی بود اروپاییها

روشن است.

این حالت خسارت شرکتهای اروپایی را که با

راهاندازی کانال مالی را مشروط به تصویب FATF

 .3مبنای ( SPVقانون مقابله با تحریم های ثانویه

کوبا همکاری میکند جبران نمایند .اما در آن زمان

نکرده اند .در واقع اروپا وعدهای نسیه به ایران

آمریکا بر علیه کوبا)

رقمهای جریمه بسیار پائین ،و در حد  15000یورو

داده و امتیازی نقد طلب میکند.

•  SPVدر واقع راهکار مبادالت تجاری بود که قرار

بود که قابل مقایسه باجریمه هایی که امریکا

بود پس از اینکه تحریم های آمریکا در  5نوامبر

ظرف چند سال اخیر به بانکها و شرکتهای خارجی

اینک به ترتیب ذیل به اختصار در مورد تحریمهای

اجرائی شود به تداوم مبادالت بانکی ایران کمک

اعمال کرده ،نیست .

آمریکا و  5+1توضیحاتی ارائه می گردد

کند.

 .dامکان استفاده از یورو به جانشینی دالر

 .1تعهداتی که امضاء کنندگان  5+1نسبت به

• سیستمی که قرار شد مناسبات مالی میان ایران

سازوکار اجرائی SPV

ایران در چهارچوب برجام دارند .قطعنامه 2231

و اتحادیه اروپا را سامان بخشد.

شورای امنیت سازمان ملل و موضوع نقض قواعد

 .4دالیل ایجاد SPV

کند .به این معنا که قرار بود اتحادیه اروپا نفتی را

حقوق بینالملل توسط آمریکا و هم چنین رأی

 .aبرای حفظ منافع اقتصادی اتحادیه اروپا

که از ایران وارد میکند را در اختیار  SPVقرار داده

اخیر دیوان بینالمللی الهه به نفع ایران همگی

 .bدر پاسخ به اقدام آمریکــا مبنی بر تصــویب

و در همان زمان پرداخت و صادرات کاالهای مورد

حاکی از تخلف آمریکاست.

قانون منع شرکتهای اروپایی از مراودات تجاری

نیاز ایران از اروپا از این طریق پرداخت شود.

تقریبا ً در کلیت مانند یک بورس ویژه فعالیت

تا نوامبر سال  ۸ ،۲۰۱۸کشور از جمله ایتالیا
و یونان مجوز خرید نفت از ایران را داشتند .از
نوامبر این تعداد به  ۵کشور(ترکیه ،چین ،هند،
کره جنوبی و ژاپن) تقلیل یافت که هیچ یک از
کشورهای اروپایی مشمول آن نمیشدند .همچنین
از می  ۲۰۱۹آمریکا مجوز خرید نفت از ایران را
برای این  ۵کشور هم دیگر تمدید نکرد .حتی طی
زمانیکه بعضی کشورهای اروپایی مجوز خرید
نفت از ایران را داشتند هم از آن امتناع ورزیدند و
بنابراین امروز پولی بابت خرید نفت ایران در اروپا

فرصتها و تهدیدها و مشکالت احتمالی
بـــا توجه به معـــافیت چـــابهار که در واقـــع برای
حمایت از اقتصاد افغانستان و جلوگیری از حضور
تروریسم و طالبان در اقتصاد این کشور است
شاید بتوان در قبال فروش نفت برخی از کاالهای
مورد نیاز را از بندر چابهار نیز وارد کنیم.
اما مشکل اینست که شنیده می شود آمریکا
سیستم نظارتی قوی را پیش بینی کرده که فقط برای
کاالهای بشردوستانه مثل دارو و غذا مصرف شود.
از طرف دیگر هندوستان ،که از خریداران عمده
نفت ایران و همچنین از بازیگران اصلی راه اندازی
بندر چابهار محسوب میشود ،همراه برخی دیگر
از مشتریان نفت ایران تقاضا داشتند که از واحد
پولی کشورشان برای خرید نفت ایران استفاده
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برای استفاده از اینستکس وجود نخواهد داشت.
همچنین خریداران عمده نفت ایران (دوکشور چین
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Iran
کنند .اما از آنجایی که واحد پولی این کشورها از

پرداخت نمیشود و بنابراین تخلف مالی صورت

اینستکس اروپایی به نام شرکت «سهامی خاص

قدرت چندانی برخوردار نیست و احتمال پایین

نمیگیرد.

ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا»

آمدن ارزششان در بازارهای جهانی وجود دارد ،این

این پروسه به این صورت عمل میکند:

را در ایران تاسیس نمود

پیشنهاد از جانب ایران با استقبال مواجه نشد.

 .1هـــر یک از طــــرفین مـــدارک مرتبط با انجـــام

در اینجا آنچه حائز اهمیت میباشد این است که اتاق

ممکن است چنانچه ساز و کار مالی با اروپا نتیجه
نسبتا ًمثبتی را ایجاد کند ،جای امیدواری باشد که

معامالت خود را به  INSTEXارسال می نمایند که

بازرگانی باید بعنوان پارلمان بخش خصوصی نقش

این مدارک شامل اطالعات ضروری درباره خریدار

ویژهای در اجرا و پیشبرد اهداف و عملیاتی کردن

سایر کشورها هم به این سازوکار بپیوندند.

ایرانی و مصرف کننده نهائی است که بر اساس

اهداف این شرکت داشته باشد تا شاهد فساد و سوء

این اطالعات بتوان  Due Diligenceرا در مورد

استفاده کمتری در عملیاتی کردن این طرح باشیم.

اینستکس INSTEX

خریدار انجام داد.

اینستکس مخفف Instrument in Support

 INSTEX .2بعد از بررسی مدارک در صورت تائید

« of Trade Exchangeابزار حمایت از مبادالت

درخواستخریدوفروشرادردفاترخودثبتمیکند.

تهدیدها
ً
پوشش معامالت مالی در  INSTEXصرفا در حوزه

تجاری» میباشد.

 .3پس از ثبت مدارک در دفتر INSTEX ،نسبت

های دارو و مواد غذائی که تحت معافیت اقالم

اینستکس مکانیزم پرداختی است که به شرکتهای

به شناسائی فروشنده و خریدار درخصوص تقاضا

بشردوستانه از طرف آمریکا قرار گرفته اند آیا به

اروپائی این امکان را می دهد که بدون قرار گرفتن

برای دو معامله (دو تراکنش) اقدام مینماید و پس

حوزه های دیگر هم گسترش پیدا میکند.که در

در معرض تحریم آمریکا با ایران تجارت کند.

از آن نقل و انتقال بین بانکهای اروپائی در قبال

حال حاضر تصمیمی بر گسترش حوزه ها نیست

بعد از خروج آمریکا از برجام به منظور حفظ

مبادله کاال انجام خواهد پذیرفت.

ولی توقع ایران این بوده است که به حوزه هایی

برجام قانون انسداد سال  1996را مجددا از سال

همین پروسه هم در بانکهای ایرانی نیز باید انجام

 2018به بعد ،به جریان انداخت.

پذیرد.

غیر از حوزه بشردوستانه نیز گسترش یابد.
 .1عدم وجود نهاد نظارتی که تبعا ً باعث ایجاد

این قانون در سال  1996با هدف مقابله با تحریم

به طور مثال وارد کننده اروپایی (پسته یا زعفران)

فساد گسترده خواهد شد.

آمریکا علیه ایران و لیبی از سوی پارلمان اروپا

با صادرکننده داروی اروپایی هماهنگ میشوند و

 .2اینکه آمریکا در آینده چه واکنشی در قبال توسعه

تصویب شد.

واردکننده اروپائی پول را به صادرکننده اروپایی از

این مکانیسم به حوزههای دیگر نشان میدهد.

این قانون به شرکتهای اروپائی امکان دور ماندن از

طریق سیستم بانکی خودشان میدهد.

 .3آیا کشورهای دیگر مانند چین ،هند و غیره هم

تحریم های فرامرزی آمریکا را میدهد.

برای شکلگیری کانال مالی بین ایران و اروپا

به این مکانیسم وارد خواهند شد و آیا این کشورها

کمیتهای به سرپرستی وزارت اقتصاد و دارائی

آمادگی خواهند داشت که پول حاصله از واردات

اینستکس در واقع ابزار اجرائی  SPVاست

تشکیل شد که وزارت امور خارجه ،وزارت صنعت،

نفت را با این مکانیسم وارد نمایند.

انگلیس ،آلمان و فرانسه طی بیانیه مشترکی اجازه

معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی ایران

تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران را صادر کردند.

هم از اعضای آن بودند .این کمیته نهاد متناظر

 INSTEXدر قالب شرکت با مسئولیت محدود
به مدیریت عاملی یک بانکدار آلمانی بنام Per
 Fisherبا سرمایه  3000یورو در فرانسه تأسیس
شد و سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان که
امضاء کنندگان برجام هستند همگی سهامداران
این شرکت هستند.
مکانیسم کار
بدین صورت است که نقل و انتقاالت غیرمستقیم
را جایگزین نقل و انتقاالت مستقیم بین ایران و
اتحادیه اروپا میکند.
بطور مثال یک وارد کننده اروپائی با خرید
نفت یا هر کاالی دیگری از ایران میتواند با یک
صادرکننده اروپائی هماهنگ شود و بدین ترتیب
بجای پرداخت به ایران پرداخت به صادرکننده
اروپایی انجام میشود و در ازای آن ایران کاالی
مورد نظـــرش را از صـــادرکننده اروپــایی تحویـــل
میگیرد .بدین شکل پولی به ایران و از جانب ایران
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98
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مالقاتها و مصاحبههای رئیس و دبیرکل
اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

مراسم تقدیر از آقا
ی مهندس پورفالح
به م
ناسبت برگزاری ر
ویدادتجاری سازی
فناور 
یها
ی پیشرفته و اهداء
لو
ح
س
پا
س
به
ای
سوی آقا
شان از
ی مهندس شافعی،
ریاست اتاق ایران
98/02/12
مالقا
ت ریاست و دبیرکل
اتاق ایران و ایتالیا با
جناب آقای قاض
یزاده سرپرست ادا
ره امور جنوب اروپا و
جناب آقای رضوان
ی ،مسئول میز ایتالیا
در
و
زار
ت
ام
ور
خ
ار
جه
98/02/08

حضور ریاست و دبیرکل اتاق در نمایشگاه بینالمللی و
مالقات با جناب آقای دکتر حسینزاده
مدیریت محترم عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی ج ا.ایران و
امضا تفاهم نامه بین شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران و
اتاق ایران و ایتالیا
98/02/25
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

Italy

مالقات خانم مهندس شهابی با آقای مهندس توکل شعار
متخصص در حوزه بالکچین و سرمایهگذاری ارز دیجیتال
98/02/04

مالقات آقای مهن

ی میراشرافی،
آقا

هابی با جناب
انم مهندس ش
م سام ایرانیان
مالقات خ
ت خدمات یک
دیرعامل شرک
م
97/10/17

دس
پورفالح با مدیران ارشد شرکت ساپکو
97/11/11
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اق بازرگانی ایران و ایتالیا
جلسه هیئت رئیسه ات
98/02/05
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Iran

مالقات ری
است و دبیرکل اتاق با
سر
کار
خا
نم
ف
اط
مه
مق
یمی
ریاست محترم ات
اق گرجستان و عضو ه
یئ
ت
نم
این
دگ
ان
ات
اق
تهران
98/01/25

خانم سادینا آبائی
پورفالح با سرکار
ت آقای مهندس
مالقا
سیمرغ سامانه
دیرعامل شرکت
م
98/01/22

مالقات ری
است و دبیرکل اتاق با
مسئولین شرک
ت تراز تجارت و شرک
ت
ا
رم
ند
ت
ج
ار
ت
پ
ارس
98/01/25

س هنرمند مدی
ح با آقای مهند
مهندس پورفال
مالقات آقای
97/10/27

دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

رکت ایمرگازپاد
رعامل ش

Iran

انقالب چهارم صنعتی و تاکید بر نوآوری و فناوری نوین

دکتر سید مهدی علوی
دبیر علمی رویداد
فناوریهای پیشرفته

انقالب چهارم صنعتی ،چهارمین دوره بزرگ
صنعتی از زمان انقالب صنعتی اول در قرن
هجدهم میالدی است .آنچه این دوره نوین
صنعتـــی را برجستـــه و شــاخص میســــازد،
ساختـــارشکنیهــای فنـــاورانــهای است که در
زمینههـــای مختلف از جمله رباتیـــک ،هـــوش
مصنوعی ،فنـــاوری نانو ،محاسبـــــات کــــوانتومی،
زیست فناوری ،اینترنت اشیا ( ،)IoTاینترنت
اشیاء صنعتی ( ،)IoTفناوریهای بیسیم نسل
پنجم ( ،)5Gچاپ سه بعدی و وسایل نقلیه
خودران به وقوع پیوسته است.
انقلــــاب چهــــارم صنعتـــــی ،در واقــــع ،یک تغییر
بنیادین در شیوه زندگی ،کار و روابط انسانها
با یکدیگر است و فرصتی است برای به خدمت
گرفتن فناوری در خلق جهانی نو.
این انقــــــالب صنعتـــــی ،ســـــرفصــــل نـــوینــی در
توسعه انسانی بشمار میرود و اتکای آن به
پیشرفتهای فناورانه و یکپارچه شدن دنیای
فیزیکی ،دیجیتال و بیولوژیک ،شاخصه تمایز
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

بخش آن از سه انقالب صنعتی اول ،دوم و سوم

همچنین ،مبنــــای تدوین یــــازدهمین گـــــزارش

میباشد .ابعاد و اعماق این انقالب صنعتی به

شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation

قدری وسیع و گسترده است که ضرورت بازنگری

 )Index, GIIبا عنوان “جهان را با نوآوری تقویت

در مفاهیمی چون توسعه ،سازمان دهی ،خلق

کنیم” در سال  2018نیز بوده است.

ارزش و حتی “انسان” را الزامآور نموده است.

بنابر گزارش  ،GCI 4.0میزان دستیابی هر

در این عرصه نوظهور ،شبکههای مولد و روابط

یک از کشورهـا به معیارهای اقتصـادی مبتنی

استراتژیکی میان استارت آپها ،سرمایهگذاران،

بر انقالب چهارم صنعتی ،بازتابی است از

دانشگاهها و دولتها شکل خواهد گرفت و

پیچیدگی اقتصادی آنها و نمایانگر اولویتهایی

این خود ،فرایند نوآوری را تسهیل خواهد نمود؛

است که کشورها در مسیر توسعه و رشد

فرایندی که وجه دیگر تمایز میان انقالب چهارم

اقتصادی برگزیدهاند .نکته حـــــــایز اهمیت

صنعتی و ســــایر تحوالت پیشین اقتصـــادی و

آن است که جایگیری کشورها در این نظام

صنعتی جهان بشمار میرود.

جدید رتبهبندی اقتصادی ماحصل توجه و نگاه

در همین دوران کوتاه از زمان وقوع انقالب

آنها به مجموع معیارهای معرفی شده است و

چهارم صنعتی ،تاثیرات شگرفی در سبک زندگی

نمیتوان معیاری را بر دیگری ترجیح داد یا در

اجتماعی ،اقتصاد و تجارت ملی و بینالمللی

مسیر توسعه ،به نفع بخش دیگری آن را مورد
غفلت قرار داد .دقیقا ً بر همین اساس است که

اقتصاد را بر آن داشته تا به بازنگری و تغییر

در گزارش  ،GCI 4.0حتی ایاالت متحده آمریکا

شاخصهـــای رقــــابتپذیری اقتصـــادی جهــــانی

به عنوان برترین اقتصــاد جهـــان در میان 140

(Global Competitiveness Index 4.0, GCI

اقتصاد جهانی ،از وضعیت ایده آل (نمره )100

 )4.0بپردازد و نظام رتبهبندی اقتصاد جهانی را

فاصله داشته و با کسب نمره  ،85/6اختالفی

متحول سازد .این مهم ،به خصوص ،در آخرین

در حدود  14امتیاز را نشان میدهد .مفهــوم

گزارش این مجمع در سال  2018نمود یافته و

دیگر این سخن آنست که ،برترین اقتصــــاد

گـــزارش اخیر با در نظـــر گرفتن شــــاخصهــــــای

جهــــان نیز ،هنوز نیازمند توسعه در استقرار

مرتبط با انقالب چهارم صنعتی تدوین و منتشر

نظام اقتصادی مبتنی بر انقالب چهارم صنعتی

گشته است ( .)Schwab, 2018این شاخصها،

است و بنابراین ،سایر اقتصادهای ضعیفتر

رخ نموده است به طوری که مجمع جهانی

و جامعتر برای رسیدن به جایگاه قابل قبولی در

شاخصهای فساد در یک کشور سبب افزایش

که فرایند توسعه را تسریع میکند و راههای

این نظام نوین رتبهبندی جهانی میباشند .بر

فساد در کشور دیگر نخواهد شد.

جدیدی پیش روی این کشورها در مسیر توسعه

اساس گزارش  ،GCI 4.0دالیل اصلی این کندی

 .2در عصر انقالب چهارم صنعتی همه اقتصادها

میگشاید.

رشد و ناتوانی در استفاده از فرصتهای نوین

شانس یافتن میانبر برای رقابتپذیری را دارند

 .3وعده توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری،

ناشی از فناوریهای پیشرفته چیزی نیست جز

در بیشتر دوران قرن بیستم ،مسیر توسعه

هنوز در هاله ابهام است

همان موضوعات قدیمی توسعه یعنی ضعف در

نسبتا روشن بود .در آن دوران ،انتظار میرفت

تحلیلهای صورت گرفته در گزارش GCI 4.0

نهادها ،زیرساختها و مهارتها.

تا کشورهـــای کــم درآمــدتر برای دستیــــــابی به

نشان میدهد که در بسیــاری از کشورها علل

در این جستار ،تالش خواهد شد تا مهمترین

توسعه ،با بهرهگیری از نیروی کار غیر ماهر و

ریشهای رشد آهسته و عدم توانایی در استفاده

دستاوردهای منعکس شده در دو گزارش فوق

غیر متخصص به تدریج صنعتی شوند .در حال

از فرصتهای جدید حاصل از ظهور فناوریهای

به طور اجمال ارائه گردد.

حاضر ،این امر مبهمتر است .به عنوان مثال،

پیشرفتــــــه ،همـــــان مسائل توسعــــــهای قدیمی

روباتها جای نیروی کار را گرفتهاند و سبب

است ،یعنی نهادها ،زیرساختها و مهارتها.

نتایج جهانی حاصله از گزارش GCI 4.0

شدهاند فرایند ساخت ،وابستگی کمتری به

 .1رقـــابتپذیـری یک بـــازی با جمع کـــل صفـــر

کارگران و نیروی کار زیاد داشته باشد .با این

به عنوان مثال ،عملکرد اقتصادی ناامید کننده
اکثر کشورهای جنوب صحرای آفریقا عمدتا ً به

بین کشورها نیست؛ رقابتپذیری یک قابلیت

وجود ،انقالب چهارم صنعتی این موقعیت را

ضعف آنها در همین موضوعات مربوط میشود

دست یافتنی برای همه کشورهاست

فراهم ساخته که حتی کشورهای کم درآمد نیز

و پیشرفتهای اقتصادی شگفتانگیز رخ

اگر رقابتپذیری را معادل بهرهوری بدانیم،

قادر باشند تا در حوزههای خاصی به سرعت

نمیدهد مگر این که این مسائل به طور قاطع

روشن است که نمیتوان از آن معنای جنگ یا

پیشرفت نمـــایند .به عنوان مثــــــال ،فنــــــــاوری

حل شوند.

بازی با جمع کل صفر را برداشت نمود .همه

اطالعــــــــــات و ارتباطــــات ( )ICTموجب دسترسی

نکته قابل توجه آنست که اگرچه قابلیتهای

کشورها ،همزمان ،قادرند به بهرهوری بیشتری

سادهتر این کشورها به سرویسهای پایه گشته

فناوریهای اطالعات و ارتباطات ( )ICTبسیار

دست یابند و رشد یکی به معنای ضعف دیگری

و مدلهای کسب و کار جدیدی را پیش روی

باالست و بکارگیری این فناوریها به روشنی

نیست .به عنوان مثــال ،بهبود استـــانداردهــــــای

آنها نهاده است ICT .و جهانی شدن سبب

میتواند سطح بهرهوری سایر شاخصهای

آموزشــــــی در یک کـــــــــشور منجـــــر به کـــاهش

تبادل سریع ایدهها و فناوریها گشته و موانع

رقابتپذیری ،مثل نوآوری و پویایی کسب و کار
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نیازمند اندیشیدن تمهیداتی به مراتب وسیعتر

استانداردهای کشور دیگر نمیشود یا بهــبود

پیش روی نوآوری را برداشته است؛ موضوعی
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را بهبود بخشد ،اما به خطا رفتهایم اگر تصور

خود را در شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی

و جنگهای منطقهای قرار دارد.

کنیم که فناوری قادر به حل همه مشکالت

انقالب چهارم صنعتی بهینه میکنند ،در مسیر

به عالوه ،چنین بنظر میرسد که کشورهای

خواهد بود .باید واقف بود که در مسیر توسعه

رشد بلند مدت در جایگاه برتری قرار میگیرند و

رقـــابتپذیـــــرتر ،بــرای مواجهه با چـــــالشهـــــای

اقتصادی ،ارتقای همه شاخصها از اهمیت

به سطوح باالتری از درآمد میرسند .اقتصادهای

انقالب صنعتی چهارم مجهزتر نیز هستند و

برخوردارند و هیچ شاخصی را بر دیگری

رقابتی انعطافپذیری و مقاومت بیشتری در

برای به دست آوردن فرصتهای حاصل از این

نمیتوان ترجیح داد .به عنوان مثال ،توجه و

برابر شوکهای مختلف نشان میدهند .بر

تحول صنعتی آمادهترند .به ویژه ،آن دستـــه از

سرمایهگذاری در توسعه فناوریهای پیشرفته

این اساس ،هرچه یک اقتصاد رقابتیتر باشد،

اقتصادهـــای رقابتپذیر که در کنــــــار برخورداری

زمانی به توسعه و رشد اقتصادی خواهد انجامید

سریعتر از رکود اقتصادی خارج میشود و در

از یک چشمانداز دولتی نوگرایانه ،به کسب

که توسعه مهارتهای دیجیتال نیز به طور

زمان کوتاهتری به سطح اشتغال و رشد پیش

و کارهای چابک و نوآورانه و نیز نیروی کار

همزمان و متوازن مورد مالحظه و سرمایه گذاری

از بحران باز میگردد؛ در حالی که اقتصادهای

مــــاهر ،اولـــویت میبخشنــد در برابر اثـــرات

قرار گرفته باشد ،یا توسعه در بخش اطالعات

کمتر رقابتپذیر ،با رکود طوالنی مدت و حتی

منفی فناوریهای نوظهور از قابلیت بیشتری

و ارتباطات ( )ICTنمیتواند جــــــایگزینی بــــاشد

دورههای طوالنی رکود روبرو میشوند .بنابراین،

برخوردارند و آمادگی بیشتری برای بهره مندی از

برای عقبماندگی و عدم توسعه زیرساختهای

دستیابی به انعطافپذیری اقتصادی از طریق

مزایای آنها دارند.

حمل و نقل .این معیارها ،همه مکمل یکدیگرند

رقابتپذیری ،شاخصهای است که نقش آن

اقتصاد جهانی در حال رشد است و چشمانداز

و قابل جایگزینی با سایر شاخصها نیستند.

در توسعه بیش از پیش هویدا شده است؛

کوتاه مدت آن مطلوب به نظر میرسد ،اما

این بدان معناست که خلق یک اقتصاد پیچیده

خصوصا از آن جهت که جهان در معرض طیف

خطــــرات میان مدت در حال افـــــــزایش است.

و پیچیدگی اقتصادی نیازمند یک نگاه همهجانبه

وسیعی از آسیب پذیریها ،تنشهای جغرافیایی

افزایش تعرفههای تجاری توسط ایاالت متحده

بوده که با عمل به تحقق همزمان کلیه معیارهای
نوین اقتصادی عینیت مییابد.
 .4پرورش نوآوری مستلزم استراتژیهای جامعی
است که اکثر اقتصادها هنوز به آن دست
نیافته اند
نوآوری به عنوان یک پیشــران کلیدی در رشد
بهرهوری و خلق ارزش در انقالب چهارم صنعتی
شناخته میشود .در پیشرفتهترین اقتصادهای
امروز جهان و برخی از اقتصادهای نوظهور،
“نوآوری” نقش محـــوری را در رشد اقتصـــــادی
به خود اختصاص داده است و دولتها تالش
میکنند تا بدانند چه عامل یا عواملی سبب
میشود یک کشور “نوآور” شود.
در شاخص جدید رقابتپذیری اقتصادی ،در
رویکرد نوآورانه کشورها ،سه موضوع محوری
باید مورد مالحظه قرار گیرد :اول این که ،ظرفیت
یک کشور در زمینه نوآوری بستگی به کیفیت
یک اکوسیستم وسیع و پیچیده دارد؛ دوم آن که،
نوآوری یک فرآیند است که از طریق آن ایدهها
تبدیل به محصوالت موفق میشوند ،و سوم
آن که ،نوآوری در همه جا اتفاق میافتد ،و نه
فقط در یک آزمایشگاه؛ و نتایج آن به شکلهای
متفاوتی ظهور پیدا میکند :از محصوالت ،شامل
کاال و خدمات گرفته تا مدلهای کسب و کار ،و
مدلهای سازمانی.
 .5ارتقاء اصول رقابت ،انعطاف پذیری کشورها
در برابر شوکهای اقتصادی را بهبود میبخشد
نتایج نشان میدهد که کشورهایی که عملکرد
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98

تنشهای تجاری را قوت میبخشد و میتواند منجر به توقف سرمایهگذاری

نسبت به سال  ،2017در جایگاه  65جهانی قرار میگیرد .اگرچه این ارتقای

گردد .شرایط بازارهای مالی بر وفق مراد اقتصادهای پیشرفته باقی میماند

رتبه نوید بخش تحوالت مثبت در نظام ملی نوآوری کشور میباشد اما،

اما این شرایط میتواند به سرعت تغییر کند چراکه ،میزان بدهیهای

نباید از دیده پنهان داشت که ما همچنان در فرودست رقبای منطقهای

دولتی ،شرکتها و بخش خصوصی در بسیاری از این اقتصادهای پیشرفته

مثل امارات متحده عربی (رتبه  ،)38ترکیه (رتبه  ،)50قطر (رتبه  ،)51کویت

و در حال ظهور بسیار باال است .دوره زمانی کنونی ،مطلوبترین زمان برای

(رتبه  )60و عربستان سعودی (رتبه  )61واقع شدهایم .تحلیل این بهبود

اصالحات ساختاری و سرمایهگذاری جهت بهبود بهرهوری در کشورهاست.

رتبه محل بحث ما نیست و بدون شک ،متولیان حوزه سیاستگذاری علم

اما با توجه به آسیب پذیر بودن بسیاری از بازارهای مالی و اقتصادی در

و فناوری کشور به این مهم خواهند پرداخت .اما ،آنچه از منظر بنگاههای

گوشه و کنار جهان ،این فرصت ممکن است چندان پایدار نباشد.

اقتصادی و عالقمندان حوزه کسب وکار حایز اهمیت است چالشهای

 .6دستیابی به برابری ،پایداری و رشد دسته جمعی به رهبری پیشرو و

پیش رو در فضای کسب و کارهای نوآورانه میباشد که دست بر قضا و

چشم انداز آینده نیاز دارد

به استناد دادههای آماری ارائه شده در گزارش فوق ،تامالت عمیقی را بر

بنظر میرسد جهان در حال رسیدن به اجماعی در خصوص نیاز به مدل

میانگیزد .با مقایسه جایگاه ایران در جمع سایر کشورهای مورد مطالعه

جامعتری از پیشرفت اقتصادی است که ارتقای سطح زندگی همگان را

در گزارش  GIIمالحظات ذیل برجسته میشوند:

در نظر داشته ،مرزهای سیارهای را احترام گذارد و نسلهای آینده را نیز،

 .1ضعف نهادی در نظام ملی نوآوری کشور

نادیده نگیرد .برترین مالحظه در این خصوص آنست که اگرچه رقابت

این نقیصه سبب گشته تا تنظیم مناسبات و مقررات در فضای کسب و

اقتصادی امری شایسته و الزم شمرده میشود اما ،برای رسیدن به اهداف

کار کشور به درستی صورت نپذیرد و از این روی ،انگیزه صاحبان ایده و

فوق کافی نیست.

نوآوران برای خلق و ترویج نوآوری با چالش جدی مواجه گردیده است.

بررسیها نشان میدهد که اقتصادهای رقابتی تمایل بیشتری به بهبود

 .2ناپایداری سیاستهای پولی و مالی

دستاوردهای اجتماعی-اقتصادی دارند .برای مثال رقابتپذیری رابطه

تالطمات فاحش اقتصادی در نظام پولی و مالی کشور منجر به سرگردانی

نزدیک و مثبت با ابعاد فقر و رضایت از زندگی دارد و به نظر نمیرسد که

سرمایهها و افزایش ریسک سرمایه گذاری به خصوص در کسب و کارهای

رقابت بیشتر به طور سیستماتیک به کاهش یا افزایش نابرابری بیانجامد.

نوآورانه گشته و دسترسی به سرمایه به عنوان یکی از شتابدهندههای

این بدان معنی است که هیچ مشکل ذاتی بین برابری و رشد اقتصادی

این عرصه را به چالش جدی صاحبان کسب و کارهای دانش بنیان بدل

وجود ندارد .با این حال ،رابطه بین رقابتپذیری و محیط زیست مبهمتر

ساخته است.

است .با آن که اکثر اقتصادهای رقابتی دارای بزرگترین اثرات مخرب زیست

 .3ضعف کشور در شاخص “پیچیدگی کسب و کار “

محیطی هستند ،اما کارآیی بیشتری نیز در این حوزه دارند یعنی تاثیرات

همانطور که در گزارش  GCI 4.0نیز بدان اشاره شده است ،خلق و توسعه
نوآوری به یک اکوسیستم وسیع و نسبتا ً پیچیده نیاز دارد که ضعف آن

است .بنابراین ،ضروری است تا رهبران جهانی اولویتهای بلندمدتی را

میتواند کلیت “نوآوری” را در هر کشوری با مشکل مواجه سازد .قرار گرفتن

برای ایجاد چرخههای مثبت بین برابری ،پایداری و رشد ایجاد کنند.

ایران در پایین فهرست مرتبط با این شاخص حکایت از عدم توانمندی

مخرب زیست محیطی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی ،کمترین

کشور در ترغیب صاحبان کسب و کار به خلق نوآوری در تولید فراوردهها،
برخی از شاخص ترین نتایج بدست آمده از گزارش GII

کاالها و خدمات پیچیده و دانش پایه دارد .روی دیگر این سخن میتواند

گزارش  GIIبه مقایسه  126اقتصاد جهانی بر اساس  80شاخص مختلف

آن باشد که یک تغییر جهت استراتژیک در بستر اقتصادی و درک قدرت
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و اقدامات تالفی جویانه توسط شرکای تجاری این کشور ،احتمال بروز

میپردازد .با یک مالحظه خوش بینانه ،رتبه نوآوری ایران با  10پله صعود
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نــوآوری در ساخت
بنیــــان و ارتــــقـــــــای

صنایع دانش
ضریب دانش پایگی

اقتصـــــاد میتـــــوانـــــد

منجـــــر بـــــه ارتــــقای

جـــایگـــــــاه کــــــــشور در

میـــــان دیگر رقبــــای

منطقــــــــهای و جهــــــانی
لزومـــــا ًو ضرورتــــــا ًمتـــاثر از

گردد .اجـــرای این استراتژی

بهبود نظام تحقیق و توسعه مبتنی بر نوآوری باز ،همچنین تحکیم ارتباط
نوآوران با صنعت و نیز برخورداری صنایع از سرمایه انسانی متخصص و
آموزش دیده خواهد بود .البته ،جای بسی خوشبختی است که به استناد
همین گزارش ،برخورداری کشور از تعداد قابل توجهی نیروی تحصیلکرده
دانشگاهی در زمینه علوم و مهندسی منجر به ارتقای رتبه نوآوری ایران
گردیده است و این موضوع ،به عنوان بارزترین ویژگی ایران در گزارش GII

ایران در میان کشورهایی که واجد نوآوری موثر
میباشند رتبه قابل قبولی ندارد .نوآوریهای موثر حاصل ثمر بخشی
سرمایه گذاریهای صورت گرفته در تحقیق و توسعه و قابلیت تبدیل
این سرمایهها به خروجی نوآورانه و با کیفیت میباشد .بهترین رتبهها
در این شاخص متعلق به برترین کالسترهای علم و فناوری است ،یعنی
کشورهایی که توانسته اند دانش مکتوب علمی (مقاالت علمی) را در قالب
اختراعات قابل کاربرد در سطح بین المللی به ثبت رسانده و آن را در
توسعه کاالها و خدمات نوین برای رفع نیازمندیهای اقتصادی ،اجتماعی
و زیست محیطی بکار گیرند .بدین استناد ،چنین بنظر میرسد که ایجاد
یک جریان پویا و دینامیک در فضای کسب و کار کشور و دمیدن روح
تحرک در زیرساخت سنتی صنایع کشور ،حرکتی است شایسته و ضرورتی
بایسته.

برجسته گردیده است .این وجه برجسته ،مشروط به جان گرفتن صنایع

منابع:

بومی ،میتواند نقطه قوتی برای دگرگونی در حیات صنعتی و اقتصادی

Schwab Klaus. 2018. The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum, .1
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Iran

انرژیهای تجدیدپذیر ،تنها راه نجات نسل آینده
انرژی تجدیدپذیر ( ،)Renewable energyکه انرژی برگشتپذیر نیز نامیده

چین ،برزیل ،کانادا ،ایالت متحده و روسیه به ترتیب در جایگاههای اول تا

میشود ،انواعی از انرژیهای پاک هستند که منبع تولید آن نوع انرژی ،بر

پنجم ،از لحاظ میزان تولید برق آبی جهان قرار دارند.

خالف انرژیهای تجدیدناپذیر (فسیلی) ،قابلیت آن را دارد که دریک بازه زمانی
مجددا به طبیعت بازگشته یا به عبارتی ،منابعی هستند که پس از مصرف به
راحتی جایگزین می شوند .در سالهای اخیر با توجه به این که منابع انرژی
تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند ،این منابع مورد توجه قرار گرفتهاند .در سال
 ۲۰۰۶حدود  ۱۸٪از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژیهای تجدید پذیر بدست
آمد .انواع انرژیهای تجدید پذیر عبارتند از:
• انرژی آبی یا نیروی برقآبی ()Hydropower
انرژی یا نیرویی است که میتواند از حرکت جریان آب مهارشده بدست
بیاید که با ایجاد سد در مقابل رودخانهها میتوان انرژی جنبشی را به
انرژی پتانسیل ذخیره کرد .حتی آبشارها نیز به خاطر ارتفاع زیادی که از
سطح زمین دارند و به خاطر وزش باد ،دارای منبع عظیمی از انرژی آب
میباشند.طبق آخرین آمارهای بدست آمده تا پایان سال  2016کشورهای
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سنت آنتونی فالز در ایاالت متحده

Italy

به گرما و نوری که از خورشید متساعد میگردد

از این انرژی به میزان کمی مورد استفاده قرار گیرد.
اخیرا ً استفاده ازمنابع عظیم انرژی خورشید برای

منحصــر بهفــــــردترین منبع انـــرژی تجدیدپذیر در

تولید انرژی الکتریسته ،استفاده دینامیکی ،ایجاد

جهان است و منبع اصلی تمامی انرژیهای موجود

گرمایش محوطهها و ساختمانها ،خشک کردن

در زمین میباشد .بهطور کلی انرژی متصاعد شده

تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و… آغاز

از خورشید حدود  1/3X10ژول در ثانیه است .این

گردیدهاست .ایستگاههای انرژی گرما-خورشیدی

انرژی همانند سایر انرژیها بطور مستقیم یا غیر

در آمریکا و اسپانیا مشغول به کار میباشند که

مستقیم میتواند به دیگر اشکال انرژی همانند گرما

بزرگترین آنها با ظرفیت  ۳۵۴مگاوات در بیابان

و الکتریسیته و… تبدیل شود .اما موانعی شامل

موهاوی در حال فعالیت است .کشورهای آفریقای

(ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل ،بعلت کمبود

جنوبی و چین از لحاظ ظرفیت برق حرارتی

دانش و تجربه میدانی ،متغیر و متناوب بودن مقدار

خورشیدی متمرکز (سی اس پی) در جایگاههای

انرژی به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت

نخست قرار دارند.

انرژی خــورشیدی میگـــــویند .انــــــرژی خـــورشیدی
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• انرژی بادی ( )Wind power
این انرژی با تبدیل نیروی باد به انواع مختلف انرژی
مانند انرژی الکتریکی (با استفاده از توربینهای

بادی) ،انرژی مکانیکی (مثال ًدر آسیابهای بادی یا

شرانش قایقها و کشتیها
پمپهای بادی) یا پی 

(مثال ًدر قایقهای بادبانی) بدست میآید.

استفاده از انرژی بادی با رشدی ساالنه حدود  ٪۳۰با
ظرفیت نصب شده  ۱۵۷۹۰۰مگاوات در سال ،۲۰۰۹
به صورت وسیعی در اروپا ،آسیا و ایاالت متحده رشد
پیداکرد.درپایانسال،۲۰۱۰میزانظرفیتنامیتولید
برق بادی در سراسر جهان برابر  ۱۹۷گیگاوات بود.
امروزه توان بادی در دنیا ظرفیت تولید ساالنه ۴۳۰
تراوات ساعت انرژی الکتریکی را دارد که این میزان،
 ٪2.5مصرف برق دنیاست .در  ۵سال گذشته ،رشد
متوسط ساالنه در توان بادی دنیا  ٪27.6بود.
کشورهای دانمارک با  ،٪۲۱پرتغال با  ،٪۱۸اسپانیا با
 ،٪۱۶ایرلند با  ٪۱۴و آلمان با  ٪۹از نظر درصد تولید
برق بادی از کل تولید انرژی الکتریکی ،در جایگاههای
نخست قرار دارند.

نمونههایی از سلولهای خورشیدی

L’ inverno e la primavra 2019, No.43

• انرژی خورشیدی()Solar energy

تابش ،محدوده توزیع بسیار وسیع) موجب شده تا

Mondo Migliore

نیروگاه بادی سیاه پوش در استان قزوین
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Iran
• انرژی زمینگرمایی ()Geothermal energy
انرژی حرارتی موجود در پوسته جامد کره زمین ،انرژی زمین گرمایی نام دارد.
اینگونه انرژی اغلب در جهت تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار میگیرد ،که
به چرخه تولید انرژی الکتریکی از انرژی زمینگرمایی اطالق میشود .فناوری
مورد استفاده در طرحهای تولید برق از انرژی زمینگرمایی شامل نیروگاههای
بخار خشک ،نیروگاههای تبدیل بخار سیال و نیروگاه چرخه دوگانه است.
انرژی زمین گرمایی بر خالف سایر انرژیهای تجدیدپذیر محدود به فصل،
زمان وشرایط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهرهبرداری میباشد .همچنین
قیمت تمام شده برق در نیروگاههای زمین گرمایی از انواع دیگر انرژیهای نو
به مراتب ارزانتر است .بزرگترین نیروگاه زمین گرمایی دنیا در کالیفرنیا با نام
نیروگاه گیسرز با ظرفیت  ۷۵۰مگاوات در حال فعالیت میباشد.کشورهای
اندونزی ،ترکیه ،کنیا ،مکزیک و ژاپن به ترتیب در جایگاههای اول تا پنجم از
لحاظ ظرفیت برق زمین گرمایی قرار دارند.

چوب ،یک منبع زیست توده
• انرژی دریایی ()Marine energy
انرژی بدست آمده با استفاده از امواج دریا ،جزر و مد ،شوری ،جریان اقیانوسی
و تفاوت در درجه حرارت آب دریا است .از میان انرژیهای تجدیدپذیر،
انرژیهای دریایی از پاکترین و پرظرفیتترین انرژیها به شمار میروند .و به
ههای جامعی برای استحصال انرژی
همین دلیل کشورهای پیشرفته دنیا برنام 
ً
از دریاها و اقیانوسها دارند .مجمع الجزایر اندونزی که تقریبا سه چهارم
مساحتش از اقیانوس تشکیل شده ظرفیت عملی و نظری به ترتیب ۴۹GW
و  ۷۲۷GWانرژی اقیانوسی دارد.
برخی از مهمترین و اساسیترین انرژیهای دریایی:
* انرژی جزرومد یا انرژی کشندی ()Tidal power
* انرژی امواج ()Wave power
* انرژی جریان اقیانوسی ()Marine current power
* تبدیل انرژی گرمایی اقیانوس اختالف گرمایی یا ()OTEC
* گردش دماشوری

نیروگاه زمینگرمایی نسیاولیر در ایسلند

* نیروگاه بادی دریایی

• انرژی زیست توده یا زیستسوخت ()Biomass
یک منبع تجدیدپذیر انرژی که از مواد زیستی به دست میآید .بهطورکلی
زبالههایی که منشأ زیستی داشته و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند،
زیستتوده نامیده میشوند .زیست توده قابلیت تولید برق ،حرارت،
سوختهای مایع ،سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا
میباشد .این منبع انرژی سهم بزرگی را در میان دیگر انواع منابع انرژیهای
نو به خود اختصاص داده است ،بهطوریکه پس از زغال سنگ ،نفت و گاز
طبیعی ،چهارمین منبع بزرگ انرژی در دنیاست و حدود  ۱۴درصد از انرژی
اولیه جهان را تأمین مینماید و در حال حاضر بیش  ٪11.5از انرژی اولیه جهان
توسط منابع زیست توده تأمین میگردد .مثالهایی از منابع بیومسی:

سیژن؛ مبدل انرژی کشندی

* جنگلها و ضایعات جنگلی
* محصوالت و ضایعات کشاورزی ،باغداری و صنایع غذایی
* فضوالت دامی
* فاضالبهای شهری و صنعتی
* فاضالبها و پسماندهای آلی صنعتی
* ضایعات جامد زبالههای شهری
اگرچه در زمان بسیار قدیم سوختهای فسیلی ریشه در زیست توده دارند،
اما به دلیل اینکه کربن موجود در آنها از چرخه زیستی طبیعت خارج شده
و سوزاندن آنها تعادل دیاکسید کربن موجود در جو را برهم میزند ،عنوان
زیستتوده به آنها اطالق نمیشود.
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نیروگاه جزر و مدی رانس در فرانسه

Italy
• انرژی هیدروژن

رئیسجمهور ابالغ شد .بر اساس این قانون ،دولت اجازه خواهد داشت در

ترکیب تکنولوژیکی (فنی) انرژیهای تجدید پذیر و هیدروژن به عنوان مکانیزم

آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت

ذخیره یک منبع انرژی پاک و پایدار محسوب میشود.

حق عضویت مربوط اقدام کند .چشمانداز استفاده از این انرژی در کشور

تصور کنید که یک سوخت حرارتی آنقدر پاکیزه باشد که وقتی در اجاق خانه

ما نیز همانند سایر کشورهای توسعه یافته از اهمیت قابل توجهی برخوردار

شما میسوزد نیازی به دودکش نداشته باشد .سوخت موتور یک وسیله

بوده به گونهای که دولت در برنامه پنجم توسعه برنامهریزی الزم را صورت

نقلیه را در نظر بگیرید که آنقدر تمیز میسوزد که آب خارج شده از موتور

داده است ،لذا با توجه به سیاستهای جهانی ،توسعه این انرژیها در

آن قابل مصرف است .یک دستگاه ذخیره انرژی را در نظر بگیرید که تولید

کشور ما به منظور حل مشکالت و ایجاد اشتغال اجتناب ناپذیر خواهد بود.

آلودگی نمیکند و گاز گلخانهای ،باران اسیدی و اثرات خورندگی شیمیایی ایجاد

بررسیهای صورت گرفته در این رابطه حاکی از این بوده که توسعه استفاده

نکرده و هیچ دودی به صورت رد پا بر جای نمیگذارد ،فاقد هرگونه پسماند

از انرژیهای نو میتواند نقش بسزایی در افزایش درجه امنیت سیستم

رادیواکتیوی و در عمل از هیچ منبع سوخت طبیعی استفاده نمیکند.

انرژی کشور ایفا نماید .بحث درباره انرژیهای نو سالهاست که در جهان

بیشترین پروژهها و محصوالت انرژیهای نو در مقیاس بزرگ موجود میباشند،

و حتی ایران رونق گرفته و در جهت توسعهی استفاده از این منابع نامحدود

ولی انرژیهای نو را میتوان در مقیاسهای کوچک (نیروگاه کوچک خارج مدار

اقدامات مهمی نیز انجام پذیرفته است .از جمله این اقدامات میتوان

یا نیروگاه کوچک مدار بسته) هم استفاده کرد .به این دلیل که منابع انرژیهای

توسعهی فناوریهای وابسته به انرژی های تجدیدپذیر و نیز توافقهای

تجدیدپذیر در تمام نقاط کره زمین در دسترس میباشند ،بنابراین حتی در دور

بینالمللی مانند توافق حاصل شده در کنفرانس پاریس دانست که ایران نیز

افتادهترین نقطه دنیا ،انرژیهای نو نقش خوبی ایفا میکنند ،در حالی که

به آن پیوسته است .توافق حاصل از کنفرانس پاریس یکی از مواردی است

منابع سوختهای فسیلی (نفت ،گاز ،و زغالسنگ) فقط در کشورهای خاصی

که لزوم توجه به این مساله را در کشور ما دوچندان میکند .ردپای سلولهای

یافت میشود .کنیا دارای باالترین نرخ ساالنه فروش سیستمهای کوچک

خورشیدی را میتوان در نقاط مختلف شهرهای بزرگ کشور از جمله در پارک

خورشیدی ( ۱۰۰–۲۰وات) به میزان  ۳۰۰۰۰سیستم در سال میباشد .نگرانی

پردیسان تهران ،پشتبام برخی از منازل یا حتی تعدادی از بانکها ،برخی

درباره تغییرات زیستمحیطی در کنار افزایش قیمت روزافزان نفت و اوج

از تابلوهای تبلیغاتی یا در معدودی از پارکها مشاهده کرد که درسالهای

تولید آن و حمایت دولتها ،باعث رشد روز افزون وضع قوانینی میشود که

اخیر ،با ساخت سدهای متعدد و اتمام پروژهی نیروگاه هستهای بوشهر این

مشوق بهرهبرداری وتجاری سازی این منابع سرشار هستند.

مهم انجام گرفت که باعث افزایش سهم انرژی هستهای و انرژی برقابی در
سبد انرژی کشور شد.
همکاری ایران و ایتالیا در حوزه فتوولتائیک
در سال  1394جلسهای در خصوص سرمایهگذاری شــــرکت ایتـــالیــایی
 Marescaدر انـــــرژیهـــــــای تجدیدپذیر ایران ،با حضور نمایندگان شرکت فوق
و مدیران و کارشناسان ذیربط در سانا ،محل این سازمان برگزار گردید .به

تشریح نمودند .همچنین این گزارش میافزاید ،نماینده شرکت Maresca
چرخه تولید برق از هیدوژن

اعالم کرد :یک خط اعتباری  ٥میلیارد یورویی بین ایران و ایتالیا در حال فعال
شدن میباشد که این شرکت از این طریق میخواهد سرمایهگذاری خود را

کشورهای پیشرو در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

در حوزه فتوولتائیک انجام دهد .در همین راستا مقرر شد تا تکمیل فرمهای

بیش از  170کشور؛ هدف ملی انرژی تجدیدپذیر را پذیرفتهاند و بیش از 150

مربوطه را هرچه سریعتر شروع کنند تا با تعرفههای سال  ٩٤قرارداد خود را

کشور در سراسر جهان سیاستهایی را برای تثبیت سرمایهگذاری انرژی

امضاء نمایند.

پاک ساختهاند.سوالی که مطرح میگردد این است که کدام کشورها بعنوان

الزم به ذکر است گروه  Marescaاز سال  ٢٠١٠فعالیت خود را در حوزه انرژی

رهبران انرژی تجدیدپذیر شناخته شدهاند؟

آغاز نموده و در خالل سالهای  ٢٠١٠-٢٠١٥در حدود  ١٦نیروگاه فتوولتائیک و

در مجموع کشورهای چین ،دانمارک ،کنیا ،هند و ایسلند بیشترین میزان

بادی در سراسر ایتالیا احداث نموده است.

استفاده و تولید انرژیهای تجدیدپذیر در جهان را دارند و از این رو ،در

گردآورنده :میالد معظمی ،کارشناس اداری اتاق بازرگانی ایران -ایتالیا

استفاده از انواع این انرژیها در مقایسه با دیگر کشورها در جایگاههای
نخست قرار گرفتهاند.

منابع:

پتانسیل انرژیهای تجدید پذیر در ایران  -پرتال جامع انرژی

خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) ،خبرگزاری برق نیوز

از انرژیهای نو چه میدانید ،گزارش دوم نشریه سازمان انرژیهای نو ایران (پیام سانا)

در ایران
قانون عضویت دولت ایران در آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر
پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در  ۱۴خرداد  ۱۳۹۱از سوی

نیکجو ،عبدالحسین ،راهبرد استفاده از انرژی زمین گرمایی ژئوترمال و کاهش مصرف سوختهای

فسیلی در کشور ،اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت و برنامهریزی انرژی
گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرهای  2017رن 21در یک نگاه
درخشان ،شهرام ،محمدی ،سعید ،انرژیهای تجدیدپذیر

www.poroje.org - www.spowpowerplant.blogfa.com - www.fa.wikipedia.org
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شهرهایهوشمند
شهر هوشمند ،شهری است که از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقای

کنترل دفع زبالهها ،سیستمهای مدیریتی ،سیستمهای اطالعاتی مدارس،

کیفیت و عملکرد خدمات شهری مانند انرژی ،حمل و نقل ،آب و برق به

کتابخانهها و بیمارستانها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند .ابزارهای

منظور کاهش مصرف منابع ،تلفات و هزینههای کلی استفاده میکند .با

دیجیتال و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی ابزارهایی هستند که میتوانند

توجه به افزایش جمعیت شهری ،هوشمندسازی شهرها یک گام اساسی

در دریافت و پردازش اطالعات به مدیران شهری کمک کنند .این روند

برای رسیدن به رشد پایدار و حفظ منابع و انرژی برای نسلهای آینده

بخشی از فرآیند بزرگتر شهر هوشمند است .هوشمندسازی در بخش حمل

محسوب میشود.

و نقل که شاهرگ اصلی شهرهای بزرگ محسوب میشوند ،میتواند بخش
بزرگی از پروسه شهر هوشمند را محقق کند .امری که با تجربه تاکسیهای

مولفههای اصلی شهرهای هوشمند عبارتند از:

لزایی از سویی و رفاه بیشتر
اینترنتی در شهر تهران کلید خورد و باعث اشتغا 

• مدیریت هوشمند شهری

شهروندان از سوی دیگر شد.

• انرژی هوشمند

به عبارت دیگر ،فناوری شهرهوشمند به معنای استفاده از ظرفیتهای

• بهداشت و سالمت هوشمند

ارتباطی و فناوری اطالعات برای جمعآوری و مدیریت اطالعات است ،و

• حمل و نقل هوشمند

بهرهگیری از ظرفیتهای ارتباطی و فناوری اطالعات در شهرهای هوشمند

• زیرساخت هوشمند

امکانهایی را در اختیار انسان قرار میدهد که به واسطه آنها زندگی در این

• شهروند هوشمند

نوع شهرها به راحتترین شکل ممکن صورت میپذیرد.

• بناهای هوشمند

کشورهای پیشرو در به خدمت گرفتن فناوریهای هوشمند اکنون به

• روش زندگی هوشمند

مرحلهای رسیدهاند که شهروندانشان دیگر به مراجعات مکرر برای دریافت
خدمات هرچند کوچک نیازی نداشته و چنین خدماتی را روی گوشیهای

شهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسورهای

هوشمند تلفن همراه خود دریافت میکنند.

الکترونیک برای جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها استفاده میکند که این

آنان در بخش حمل و نقل با بکارگیری انواع ابزارهای هوشمند ترددهای روان

اطالعات برای مدیریت داراییها و منابع شهری کارآمد است.

و راحت را برای شهروندان خود رقم زدهاند و آلودگیهای ناشی از مصرف

فرآیند مذکور شامل اطالعات جمعآوری شده از شهروندان ،دستگاهها

بیرویه سوخت را به نحو مطلوب مدیریت کردهاند.

و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل میشود تا به نظارت

همچنین استفاده از فناوریها در شهر هوشمند ،این امکان را در اختیار

بر مدیریت ترافیک و حمل و نقل ،نیروگاهها ،منابع آب ،تأمین شبکهها،

شهروندان قرار میدهد که برای تردد خود با وسایل حمل و نقل عمومی
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شهرهوشمند امکانی است که ضمن افزایش رفاه

شهرهـــای هوشمند با بکارگیری تمــامی عنـــاصر

رسیدن به محل کار خود ،درب اداره یا اتاق را باز و

شهروندان ،بهبود زندگی انسان را نیز رقم میزند.

زندگــــی شهری میتوانند پلتفورمهایی برای ارتباط

کامپیوتر خود را روشن کنند.

تصور کنید تا پیش از این بسیاری از تاکسیها

و همکاری میان شهروندان و دولت فراهم کنند.

همچنین افراد میتوانند برای کسب اطالعات

و ماشینهای شخصی که فقط مسیرهای

در حال حاضر نمونههایی از خدمات مربوط به

در زمینه بناهای تاریخی ،دوربین گوشی خود را

دربستی را میرفتند ،مجبور بودند برای پیدا کردن

شهر هوشمند در شهرهای بزرگی چون آمستردام

روبروی آنها بگیرند و پس از بررسی بنا توسط

مسافرهای خود ساعتها در خیابان بچرخند اما

و بارسلون انجام میشود .اما در شهرستانهای

دوربین گوشی و یک اپلیکیشن مرتبط ،اطالعات

حاال با استفاده از سیستمهای اینترنتی هوشمند

کوچکتر هم برنامهها و استراتژیهایی برای تحقق

تاریخی مربوط به آن بنا را دریافت نمایند.

در مصرف سوخت و زمان صرفهجویی بیشتری

شهر هوشمند در حال انجام است .اروپا از این

در صورتیکه اعضای تیم تحقیقاتی متشکل از

میشود.

نظر نسبت به بقیه دنیا پیشگام است :بیشترین

برنامهنویسان و طراحان برای ایجاد شهرهای

در این میان کشور ما در زمینه استفاده از

تعداد شهرهای هوشمند در بریتانیا ،اسپانیا و

هوشمند ،موفق به انجام این پروژه شوند،

امکانات شهر هوشمند تاکنون تجربه همگانی

ایتالیا وجود دارند.

حسگرهای مختلفی در محلهای مختلف از جمله

موفقی نداشته است ،اما تالش میشود این مهم

والنسیا در اسپانیا یکی از شهرهای کوچکی است

پارکینگها ،ساختمانها ،ایستگاههای اتوبوس و

محقق شود .اهمیت شهر هوشمند از آن جهت

که در آن اقداماتی برای تحقق ایده شهر هوشمند

سطلهای زباله نصب شده و همانند گوشیها

است که در هزاره سوم ،فن آوری اطالعات به

انجام میشود .طرحهای مربوط به شهر هوشمند

هراحتی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .پس از
ب

عنوان عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان

بیش از پنج سال است که در والنسیا آغاز شده

برقراری ارتباط حسگرها از طریق اینترنت ،تمام

منظور شده و دستاوردهای ناشی از آن چنان با

است.

اطالعات در سایت  Smartmeنمایش داده

زندگی مردم عجین گردیده که بی توجهی به آن،

از شهرهای هوشمند در آمریکا نیز میتوان به

میشود و همه افراد میتوانند این اطالعات را

اختاللی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم

سیاتل ،بوستون ،سان فرانسیسکو ،واشنگتن

مشاهده کنند.

به وجود میآورد ،به طوری که اکنون شهروند

دیسی و نیویورک اشاره نمود.

طرز کار یکی از اپلیکیشنهای ایجاد شده به زبان

هوشمند ،خانه هوشمند ،اقتصاد هوشمند،

مقامات مسئول ایتالیایی در حال انجام اقداماتی

ایتالیایی برای یافتن پارکینگ به این صورت است

حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند از جمله

در جزیره سیسیل هستند تا برخی از شهرهای

که به عنوان مثال ،اگر پارکینگی رایگان و مجهز

مباحث مربوط به هوشمندسازی شهرها هستند

این جزیره را به شهرهای هوشمند واقعی تبدیل

به حسگر باشد ،اپلیکیشن بر اساس اطالعات

که درصورت تحقق یافتن میتوانند در کنار هم

کنند .در این شهرهای هوشمند امکان یافتن

دریافتی از حسگر مبنی بر رایگان بودن پارکینگ،

پازل شهر الکترونیک یا هوشمند را کامل کنند.

پارکینگ ،هدایت افراد به سمت محل مورد

شما را به سمت آن پارکینگ هدایت میکند.

شهر هوشمند میان شهروند و دادههای مربوط

نظر و جا گرفتن در پارکینگ ،تنها با یک ضربه

سپس اطالعات بر روی اپلیکیشن نقشه گوشی

به محیط شهری ،ارتباط برقرار میکند .مثال شما

بر روی گوشی امکانپذیر است .البته همه این

کاربر بارگذاری میشود و مکان پارکینگ با عالمت

میدانید که اتوبوس بعدی که شما را به محیط

موارد د ر حالحاضر تنها یک سری طرحهای

پارکینگ روی نقشه مشخص میشود .در باالی

کار میبرد چه موقع میرسد .میتوانید ترافیک

مفهومی است که  ۲سال از ارائه آنها میگذرد و

عالمت پارکینگ ،میزان فضای آزاد و فضایی

شهری را کنترل کنید ،یا میدانید که خودرویتان

تحتعنوان  SmartMeمعرفی شدهاند.

که قبال رزرو شده است ،به درصد نشان داده

را کجا پارک کنید .حسگرهایی هم وجود دارند که

قرار است در این شهرها سطلهای زباله پس از

میشود .بعد از آن ،اپلیکیشن کاربر را به سمت

چراغ خیابان را روشن میکنند ،در صورت لزوم با

پر شدن به صورت خودکار به اداره بهداشت این

پارکینگ هدایت میکند .این اپلیکیشن میتواند

خدمات اورژانس تماس میگیرند یا حتی قادرند

شهر اطالع دهند تا خیابانها تمیز باقی بمانند.

به شهروندان ایتالیایی کمک زیادی کند ،زیرا
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نگران تاخیرهای احتمالی نباشند .به هر روی،

نسبت به میزان آلودگی هوا هشدار بدهند.

کارمندان شهرهای هوشمند میتوانند قبل از
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یافتن پارکینگ در بسیاری از شهرهای این کشور

موقعیتی پیشرفته قرار دارند ،معموال ًدر توسعه

 .۱نگرانیهای مرتبط با تجاوز به حریم خصوصی

کمی دشوار است.

اپلیکیشنهای حوزه خدمات عمومی و انرژی نیز

درمیــــانمباحثمهمدربارهیچگونــگیاستفــــاده

در مطــــالعـــات موســســــه جهـــــانی مکـــــنـــــزی

پیشتاز بودهاند .برای مثال در شهر دبی ،شبکه

از اطالعات بهوسیلهی غولهای فناوری ،شهرهای

( )Mckinsey Global Instituteو بر اساس

برق به کنتورهای هوشمند مجهز است و در

هوشمند موضوعی قابل تامل در بحث دفاع از

نتایج به دست آمده از این پژوهشها ،وضعیت

شهرهای هوشمند شرق آسیا مثل پکن و شانگهای

حریم خصوصی دیجیتال محسوب میشوند.

توسعه اپلیکیشنهای هوشمند در شهرهای

تجربههای شهروندی امتیازات باالیی دارد.

حتی در میان افرادی که از شهرهای دیجیتال

منتخب ،در حوزههای حمل و نقل ،امنیت،

در زمینه توسعه اقتصادی ،مسکن و مشارکت

حمایت میکنند ،ترسهایی درارتباطبا تجاوز به

سالمت ،انرژی و توسعه اقتصادی و مشارکت

اجتماعی ،شهروندان در سراسر جهان به نوعی

حریم خصوصی افراد وجود دارد .در تورنتو که

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است .در این

پلتفرم ایجاد اتصالهای شخصی دسترسی دارند.

با آزمایشگاههای سایدواک شرکت آلفابت برای

مطالعات مشخص شد که حوزه حمل ونقل،

برای مثال ،در شهرهایی مانند بوستون و سیاتل

ساخت مرکز نوآوری همکاری میکند ،یکی از

اولویت اصلی در اکثر شهرها بهویژه در اروپاست.

در آمریکا ،اپلیکیشن  ۳۱۱برای موارد غیراورژانسی

کارشناسان حفظ حریم خصوصی اخیرا از این

برای مثال لندن در این زمینه پیشروترین شهر

همانند گزارش دادن در مورد مزاحمتها،

پروژه بهدلیل کمبودهای احتمالی رعایت حریم

جهان است.

دستاندازهای سطح خیابانها یا تصاویر دیواری

خصوصی کنارهگیری کرده و خواستار اقدامات

همچنین اپلیکیشنهای حوزه امنیت در شهرهایی

ارائه شده است.

بیشتری علیه بهرهبرداری شخص ثالث از

مثل ریودوژانیرو ،کیپتاون ،مکزیک و شیکاگو که

در مجموع ،نتایج این مطالعات نشان میدهد

اطالعات فردی شده است.

نرخ جرم و جنایت در آنها باالست از اولویت

که حتی هوشمندترین شهرها نیز هنوز مسیری

همانطورکه شهر با دیجیتالیسازی و فراوانی

بیشتری نسبت به سایر اپلیکیشنها برخوردارند.

طوالنی برای تحقق کامل اهداف مورد نظر،

رو به افزایش دادهها روبهرو میشود ،مباحثی

در اکثر این شهرها ،سیستمهای نظارتی

در پیش رو دارند و اغلب شهروندان تنها با

ق یافتن مزایای شهرهای
ه چگونگی تحق 
درزمین 

هوشمند ،نقشهبرداری به هنگام محل وقوع

اپلیکیشنها و برنامههای کاربردی حوزه حمل و

هوشمند بدون قربانیکردن حریم خصوصی افراد

جنایت و تجهیز نیروهای پلیس به گجتهای

نقل آشنایی دارند .در صورتی که اپلیکیشنهای

نیز مطرح میگردد و بهنظر نمیرسد راهحل آسان

دوربین پوشیدنی ،دست کم به صورت آزمایشی

مربوط به خدمات عمومی و انرژی ،هنوز چندان

و مشخصی برای این مشکل در دست باشد.

توسعهیافتهاند.

ه شده نیستند.
شناخت 

شهرهــــــای آمریکـــای شمــــــالی نیز در زمینــــــه

اگرچه ایجاد شهرهای هوشمند ساده بهنظر

 .۲دادههای ناقص

توسعــــه اپلیکیشنهای حوزه سالمت پیشتازند و

میرسند ،ولی مسیر ساخت آنها بههیچوجه

اگرچه بحث حفاظت از حریم خصوصی یکی از

به همین دلیل معموال حوزه بهداشت و درمان در

ساده نیست .موانع مهمی سر راه بهرهبرداری از

مباحث جدی پیش روی شهرهای هوشمند است،

این کشورها درصد باالیی از رضایت را در میان

ظرفیت کامل شهرهای هوشمند وجود دارد .در

این شهرها از برخی جهات نیز دچار کمبود داده

شهروندان به همراه دارد.

اینجا ،به پنج مشکل از مشکالت اساسی اشاره

هستند .برای مثال ،عمدهی دادههای استفادهشده

شهرهایی که از لحاظ توسعه فناوری در

میکنیم که باید مدنظر قرار گیرند:

در حوزهی وسایل نقلیه اطالعات بصری هستند؛
اما طراحان باید برای کنترل هوشمندانهتر ترافیک
و اطمینان از ایمنی جادهها در شهرهای هوشمند،
به جمعآوری دادههای غیربصری روی آورند.
برای مثال ،ما انسانها میتوانیم احساس کنیم
و براساس آن احساس ،به موقعیتهای جادهای
خاص (مانند گودالها و شرایط جوی) پاسخ
میدهیم ،اما وسایل نقلیهی خودکار و فناوری
نقشهیابی موردنیاز برای آموزش آنها ،اغلب این
عناصر را در نظر نمیگیرند .عالوهبراین ،بسیاری
از روشهای جمعآوری اطالعات بصری بسیار
هزینهبر و درعینحال بیدقت هستند و بهندرت
قابلیت تغییر مقیاس دارند .همانطورکه اغلب
دربارهی دادههای جمعآوریشده از تلفنهای
همراه چنین چیزی وجود دارد.
 .۳اتصال پرسرعت در جهان 5G
طبق ادعای شرکتهای مرتبط ،با اتصال پرسرعت
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 5Gتوسعهی شهر هوشمند تسریع خواهد
شد .برای ساکنان هوستون ،ایندیاناپولیس،
لسآنجلس و ساکرامنتو ،درحالحاضر ،خدمات
تجاری  5Gواقعیتی بدیهی است و شهرداریهای
بیشتری درحالآمادهشدن برای ورود به دوران 5G
هستند .اگرچه شبکهی  5Gمزایایی نظیر اتصال
بهتر و سریعتر بین سیستمها و خدمات مختلف
شهری دارد ،برخی از مناطق شهری زیرپوشش
این شبکه قرار نخواهند گرفت و ارائهدهندگانی
ه سرویس جعلی  5Gمتهم
مانند  AT&Tکه به ارائ 
هستند ،مشکالتی بهوجود میآورند.
با راهاندازی شبکههای  ،5Gمایکروسلها و
آنتنهای کوچک سلولی که پوشش شبکه را

خواهند شد که این دادهها متعاقبا ً باید ذخیره

میافتد و آنچه در حال تحول است ،تعامل

متصل شوند .این امر میتواند درنهایت به

شوند و البته این کار هزینه زیادی در پی دارد.

مستقیم پیدا کنند.

ساخت میلیونها برج سلولی جدید منجر شود

پیشبینی شده هزینه ذخیرهسازی  ITدر سال

در نتیجه شهر هوشمند در واقع یک منطقه

که قطعا موجب بروز مشکالتی درزمینهی هزینه

 ،۲۰۱۹به  ۵۱.۳میلیارد دالر برسد و تأمین امنیت

شهری است که از انواع مختلف سنسورهای

و زیبایی شهر و حتی سالمت عمومی خواهد

اطالعات شهرداریها به سرمایهگذاریها و

الکترونیک برای جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها

شد .همچنین ،خودروهای متصل برای پشتیبانی

پروتکلهای اضافی نیاز دارند .سرمایهگذاریهای

استفاده میکند که این اطالعات برای مدیریت

امکانپذیر میکنند ،باید به برجهای سلولی

از دادههای بصـــری به پهنـــای باند فــراوانــی

جدید به انجام محاسبات پیشرفته به پردازش

داراییها و منابع شهری کارآمد است.

نیـــاز دارند و بــا نصب سیستمهـــای کامپیوتری

کارآمدتر دادهها کمک خواهد کرد .ذخیرهسازی

در این خصوص اگرچه کشورمان تجربه موفقی

هراحتی
پیچیدهتر روی خودروها شهر نمیتواند ب 

اطالعات هزینهای اضافی دیگری نیز بههمراه

در رسیدن به روستاها و شهرهای هوشمند

از سد این موانع زیرساختی عبور کند.

خواهند داشت.

نداشته است ،اما به نظر اکنون ضرورت پرداختن

 .۴سرمایهگذاری

اتصال به شبکهی برق

اطالعات که در دولتهای یازدهم و دوازدهم

باتوجهبه محدودیتهای مالی و نیاز به حجم

این اتصال ازلحاظ هزینهای اهمیت دارد که

شکل گرفته ،دو چندان شده است.به نظر

سنگین سرمایه در ساخت شهرهای هوشمند،

نیروگاههای تولید برق بر محیطزیست تحمیل

میرسد برای دستیابی به اهداف ایران در سال

دولت بهتنهایی نمیتواند از این پروژهها حمایت

میکنند .اگر برای تولید انرژی در این شهرها از

 ۱۴۰۴و همچنین تحقق منشور حقوق شهروندی

مالی کند .مشارکتهای بخش خصوصی

روشهای پاک استفاده شود ،مزیت این شهرها

باید هر چه زودتر به سوی راه اندازی شهرهای

میتوانند راهی برای سرمایهگذاری در این شهرها

ط با پویایی و پایداری اکوسیستمها بیشتر
در ارتبا 

هوشمند رفت ،زیرا این مهم میتواند جلوی

و ایجاد نوآوریهای محلی بازکنند .برای مثال،

خواهد شد.

بسیاری از هدر رفت منابع را گرفته و اقتصاد

سیسکو با همکاری گروهی از شرکتهای مالی

تأکید بر آیندهای که در آن شهرهای ما هوشمندتر،

مقاومتی را آن چنان که باید و شاید محقق کند.

قصد دارد فناوریهای جدید را در شهرهای

امنتر ،سبزتر ،رقابتیتر و مسکونیتر هستند ،به

در غیر این صورت دیر یا زود فشار رشد جهانی

هوشمند راهاندازی کند .ازآنجاکه رشد جمعیت

همکاری ارگانهای عمومی و خصوصی نیاز دارد

فناوری و بایستههای زندگی در دنیای دیجیتال و

موجب محدودیت بیشتر زیرساختها میشود

تا بتوانند از عهدهی هزینههای تکنولوژیکی،

ارتباطات ما را به سویی میبرد که برای آن آمادگی

و تقاضای بیشتری بر مقامهای محلی تحمیل

اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی مرتبط

چندانی نداریم.

میکند ،برای حمایت از رشد شهرهای هوشمند

با توسعهی شهر هوشمند برآیند .برای حفظ

نیاز به چنین همکاریهایی وجود خواهد داشت.

سالمت و رفاه بلندمدت جهان ،اکنون بهترین

گردآورنده :امیدپند

عالوهبراین ،خالقیتهای بخش خصوصی

زمان برای عمل است.

کارشناس  ، ITاتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

هزینههای سرمایهگذاریهای عمدهای مانند
ریلهای پرسرعت کمک کنند.

و دستگـــاههـــــای مختلف متصل به شبکه

Www.isna.ir

(اینترنت اشیاء) است .تکنولوژی شهر هوشمند

Www.euronews.com

 .۵ذخیرهسازی دادهها

اجازه میدهد تا مقامات یک شهر با جامعه و

Www.click.ir

شهرهای هوشمند با دادههای عظیمی اجرا

زیرساختهای شهری و نظارت بر آنچه اتفاق

منابع:
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خانههایخورشیدی
بحران جهانی انرژی ،محدودیت سوختهای فسیلی ،افزایش گازهای گلخانهای

به یک خانه سنتی یا خانههای معمول کنونی استفاده میکند .در تجربه

و گرمای جهانی موجب شده است که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به

طراحی و معماری معقول در ساختمان کم مصرف ،منظره سازی با انرژی کافی

ویژه انرژی خورشید نه تنها در نیروگاههای بزرگ برای مصارف عمومی ،بلکه در

در خانههای کم مصرف اغلب از تکنیکهای طراحی ساختمان کنشگر و کنش

خانه ها برای استفاده شخصی نیز رواج یابد .استفاده از نور خورشید و تولید

پذیر خورشیدی بهره میبرند و از مؤلفههایی برای کاهش مصرف انرژی استفاده

برق و الکتریسیته ،جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی از جمله نفت

میکنند و خانه هایی که از انرژی خورشید برای تامین انرژی مورد نیاز بهره

و گاز است و می تواند منجر به کاهش آلودگی هوا شود.

میبرند در واقع یک ساختمان کم مصرف محسوب میگردند.

سلولهای خورشیدی به دلیل کاهش مصرف سوختهای فسیلی از منابع مهم

در سامانه غیرفعال خورشیدی ساختمانها به گونهای طراحی میشوند که

تامین انرژی تا سال  2050خواهد بود .از این رو این سازهها به جای اینکه مرکز
هزینه برای سوختهای فسیلی باشند ،مرکزی برای تامین انرژی به شمار می آیند.
انرژی خورشيدی؛ فراوانترين انرژی در جهان
ميزان انرژیای كه خورشيد در مدت زمان يك ساعت به زمين ارزانی میدارد،
معادل انرژی مورد نياز تمام انسانها در طول يك سال است؛ گزارهای عجيب
و البته تكاندهنده .باور اين واقعيت كه انرژی مورد نياز ساليانه  7ميليارد
انسان برای گرمايش ،سرمايش ،حملونقل و  ...در طی يك ساعت از خورشيد
به زمين ميرسد ،اما ما برای تامين انرژی ،زمين را كاويده و در جستجوی
سوختهای فسيلی آن را تكهتكه میكنيم ،سخت و تأسفبار است.
یک ساختمان کم مصرف به هرنوعی از ساختمان اطالق میگردد که طراحی،
فناوریها و مصالح ساختمانی مصرفی آن از کارمایه کمتری از هر منبعی نسبت
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شکل  -1میزان انرژی که خورشید طی یک ساعت به زمین میتاباند،
معادل کل انرژی مصرفی همه ساکنان بشر طی یک سال است.

Italy
سیستمهای غیرفعال خورشیدی
در اغلب ساختمانها به نوعی از سادهترین روش گرمایش غیرفعال خورشیدی
استفاده میشود .با تابش خورشید پنجرهای یک ساختمان حرارت در
فضاهای داخلی ذخیره شده و باعث گرم شدن فضاهای داخلی میشود
(پدیده گلخانهای) ،که این فرایند سادهترین نوع سیستم غیرفعال است.
اما هدف اصلی از طراحی سیستمهای غیرفعال خورشیدی ،جذب حداکثر
حرارت خورشید ،ذخیره حرارت جذب شده و پخش آن در فضاهای داخلی
است .فضاهای آفتابگیر و گلخانهای که در جهت جنوب طراحی میشوند از
ضروریات یک سیستم غیرفعال خورشیدی است.
مزیت های تولید برق خورشیدی خانگی
تولید برق به شیوه سنتی ،هم منابعگران فسیلی و حتی آبی را تلف میکند و
شکل  -2نمونه خانه خورشیدی

هم در مسیر انتقال و توزیع ،تلفاتی بیش از  20درصد دارد .به این زیان نجومی
باید آلودگیهای زیست محیطی را هم اضافه کرد .در میان تمامی مزایای انرژی

نیازهای سرمایش ،گرمایش و نوررسانی در آنها به صورت طبیعی و همساز

خورشیدی می توان نامحدود بودن این انرژی را به عنوان مهمترین مزیت آن

با اقلیم تأمین گردد و به این دلیل سامانه غیرفعال نامیده میشوند که نیاز

برشمرد .از این انرژی می توان در تمامی نقاط و به طور روزانه استفاده نمود.

به فعالیت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به حداقل ممکن میرسد .در

نامحدود بودن این انرژی با توجه به عمر باالی خورشید در نظر گرفته میشود.

 ۲۴۰۰سال پیش سقراط دریافتهاست که« :امروزه با خانههایی در جهت

با قرار دادن یک پانل خورشیدی خارجی در خانه های مدرن ،می توان تا حد

جنوبی ،اشعه خورشید در زمستانها به داخل ایوان نفوذ میکند ،اما در

قابل توجهی در هزینه های انرژی صرفه جویی کرد .هزینههای ناچیز مصرف

تابستان ،مسیر حرکت خورشید درست در سمت باالی سرمان یا باالی پشت

انرژی در این خانهها موجب میشود که زندگی در این خانهها نسبت به

بام است ،بهطوریکه سایه ایجاد میکند؛ بنابراین باید سمت جنوب را برای

خانه هایی که وابسته به گاز و برق شهری هستند راحتتر باشد و بنابراین

گرفتن آفتاب زمستان بزرگتر وکشیدهتر و سمت شمال را برای دوری از

یک نمونه خانه مدرن می تواند افکار عمومی را نسبت به استفاده از این نوع

بادهای زمستان کوتاهتر ساخت».

خانهها و یا نوسازی و تجهیز خانههای قدیمی به دستگاههای خورشیدی،

در طراحی ساختمان غیرفعال خورشیدی پنجرهها ،دیوارها ،کفها ،طوری

حساس کند.

ساخته شدهاند که در زمستان انرژی خورشید را جمع وذخیره میکنند و آن
را به شکل گرما توزیع میکنند ولی در تابستان از ورود آن جلوگیری میکنند.
این سیستم ،سیستم غیرفعال خورشیدی نام گرفته است ،زیرا برخالف
سیستمهای فعال خورشیدی ،از وسایل الکتریکی و مکانیکی استفاده نمیکند.
است .عناصری که باید مد نظر قرار گیرند شامل:موقعیت پنجرهها ،سایز
آنها ،نوع جداره ،عایق حرارتی ،جرم حرارتی و سایه است .سامانه غیرفعال
خورشیدی به سادگی در ساختمانهای جدید قابل استفاده است ،عالوه بر
آن در ساختمانهای موجود نیز قابل اجرا است.

شکل  -4نمونه پنل خورشیدی
کاهش هزینه برق :در صورت استفاده از انرژی خورشیدی برای مصارف
شخصی خود می توانید هزینه های پرداختی خود برای خریداری برق را
کاهش دهید .میزان هزینه صرفه جویی شده در هزینهها متناسب با سیستم
خورشیدی مورد استفاده میباشد .عالوه بر کاهش هزینه های پرداختی برای
خرید برق ،در صورتی که میزان برق تولیدی شما بیشتر از میزان مصرفتان
باشد می توانید مازاد را فروخته و از آن کسب درآمد کنید.
خورشیدی
مدرن
خانه
نمونه
شکل -3
خورشیدی
خانه
نمونه
شکل -2

کاربردهای متنوع :انرژی خورشیدی را می توان به صورت های مختلفی مورد
استفاده قرار داد .شما می توانید از این انرژی برای تولید الکتریسیته و یا
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Iran
گرمایش استفاده نمایید و از آن برای کاربردهای متنوع و یا شرایط مکانی

نمونههایی از خانههای خورشیدی در جهان

هزینه نگهداری پایین :سیستم های خورشیدی به طور معمول هزینه نگهداری

خانه فَب لَب ( - )Fab Lab Houseمادرید
خانهای واقعا ًشگفت انگیز که توسط انستیتوی پیشرفته معماری کاتالونیا در

پایینی دارند .تنها اقدام الزم تمیز ماندن صفحات خورشیدی میباشد که با

رقابت Solar Decathlon Europeسال  2010طراحی شد .در این رقابت

توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه زمان بندی آن مختلف میباشد .اکثر

ساالنه ،بهترین پروژه های اروپایی برای خانههای خورشیدی ارائه می شوند.

سازندگان سوالر پنل ها گارانتی  30-20ساله ای را برای محصوالت خود درنظر

این خانه توانست در سال  2010جایزه «مردمی» این رقابت را دریافت کند.

می گیرند .همچنین به دلیل ثابت بودن پنل ها میزان اصطکاک در آنها بسیار

«فب لب» تنها یک خانه ساده مجهز به پانلهای خورشیدی بر روی پشت بام

پیشرفت تکنولوژی :با توجه به پیشرفت تکنولوژی می توان انتظار داشت

انرژی که مصرف می کند ،تولید کند.این خانه یک ساختمان کامال ًزیستی است

که میزان برق تولیدی پنل های خورشیدی در زمان نه چندان دور  2یا  3برابر

که از چوب و مواد طبیعی با روکشی از پانلهای فتوولتائیک ساخته شده است.

میزان فعلی باشد.

این خانه ظاهری شبیه به یک ماهی غول پیکر دارد و مبلمان داخلی آن همانند

مختلف بهرهمند شوید.

پایین میباشد.

نیست ،بلکه یک سازه پیش ساخته کامال ًخودکفا است که می تواند دو برابر

سطح خارجی از چوب ساخته شده است .کفپوش از جنس لینولئوم الیاف
سیستم برق خورشیدی خانگی

گیاهی است و سیستم روشنایی آن از طریق المپهای «ال .ای .دی» تامین می

از سویی دیگر اگر دیوارهای خارجی و بام خانه مجهز به سیستمهای

شود .نسخه  12متر مربعی این خانه به قیمت  45هزار یورو عرضه می شود.

ویژهای برای جمع آوری نور و گرمای خورشید باشند میتوانند این انرژی
را در خود ذخیره و سپس به برق تبدیل شود .به همین دلیل در خانههای
زیستی که امروز به ویژه در مناطقی که تابش آفتاب فراوان است رواج
یافتهاند عالوه بر سیستمهای ویژهای که برای دیوارهای داخلی خانه در
نظر گرفته میشود ،دیوارهای خارجی و بام خانه را به پانلهای خورشیدی
مجهز می کنند .انرژی که توسط این پانلها جمع شده است توسط یک
ژنراتور داخلی به انرژی برق تبدیل شده و می تواند درخانه استفاده
شود.
تکنیکهای استفاده از انرژی خورشید به نوع سیستمهایی بستگی دارد

شکل  -6خانه فَب لَب ()Fab Lab House

که برای ذخیره سازی آن استفاده میشود .برپایه نوع این سیستمها

خانه خورشیدی در سوئیس

گرما ،انرژی مکانیکی و برق تولید میگردد .برپایه نوع این تکنیکها

این سازه که اولین ساختمان چند واحدی اروپا است در سال  2007در

میتوان گرما را در دمای پایین  50تا  130درجه سانتیگراد ،دمای متوسط

«برگدورف» سوئیس افتتاح شد .بام این خانه از  276پانل خورشیدی تشکیل

 300تا  350درجه سانتیگراد و دمای باالی بیش از  500درجه سانتیگراد

شده که به یک مخزن عظیم آب بهداشتی متصل شده است .این پانلها

تولید کرد.برای تهیه انرژی مکانیکی پس از جمع آوری گرما به توربین و

می توانند آب گرم و گرمای داخلی  8آپارتمان مبله این خانه را تامین کنند.

یا پمپهای برقی نیاز است و این توربین در نهایت می تواند الکتریسیته
تولید کند.

این ساختمان انرژی خود را به روشی کامال ً خودمختار تامین می کند و به
سایر منابع انرژی دسترسی ندارد .پروژه این خانه در سال  1995جایزه انرژی
خورشیدی اروپا را دریافت کرد.پانلهای بام قادرند  205هزار لیتر آب داخل

مخزن را که  17متر ارتفاع دارد گرم کنند .نیروگاه خورشیدی این خانه در حدود
 300هزار فرانک سوئیس قیمت دارد و برابر با  10درصد از کل هزینه ساختمان
است .با این نیروگاه ،ساکنان این ساختمان می توانند ساالنه  3هزار لیتر نفت
برای گرمای خانه و آب بهداشتی صرفه جویی کنند.

شکل 5-سیستم برق خورشیدی مورد استفاده در یک خانه
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شکل  - 7خانه خورشیدی در سوئیس

Italy
خانه خورشیدی در مونیخ آلمان
این  9ویال را که شرکت  Ingo Bucher-Beholzساخته است دارای

هزینه تقریبی ساخت خانه های خورشیدی

یک سازه اسکلتی از چوب و فوالد هستند .این خانه ها از استانداردهای

هزینه نصب سیستم خورشیدی در حال کاهش است .نصب این سیستم در

خانههای کنشپذیر زیستی و نیروگاههای زیستی برخوردارند .به طوریکه

خانهها و در کشورهای مختلف هزینه های متفاوتی دارد .به عنوان مثال هزینه

دیوارهای وسیع شیشهای جنوبی میتوانند نور خورشید را به روی دیوارهای

یک سیستم خورشیدی  ۵کیلوواتی در استرالیا از  ۵۵۰۰دالر شروع میشود و

انفعالی داخلی بتابانند و این دیوارها انرژی را برای گرمای داخلی خانه در

ممکن است به  ۷هزار دالر نیز برسد .در استرالیا خانه های خورشیدی زیادی

خود ذخیره کنند .همچنین پانلهای خورشیدی نیز برای تهیه آب گرم انرژی

ساخته میشوند .این کشور نیز به انرژی خورشیدی زیادی دسترسی دارد.

ذخیره می کنند.

هزینه استفاده از سیستمهای خورشیدی در سراسر ایالت کالیفرنیا در حال
کاهش است .در سال  ۲۰۱۱میالدی هزینه نصب یک سیستم خورشیدی با
ظرفیت  ۴کیلووات در کالیفرنیا بیش از  ۳۴هزار دالر بود .اما در  ۲۰۱۸میالدی
این رقم به کمتر از  ۱۳هزار دالر رسیده است .کالیفرنیا نخستین ایالت در آمریکا
است که قانون خورشیدی را برای خانههای جدید وضع کرده است.کمیسیون
انرژی این ایالت استانداردهایی تصویب کرده که باید روی سقف خانه ها پنل
های خورشیدی نصب شود .خانه هایی که از  ۲۰۲۰در این ایالت ساخته میشوند
مجهز به سیستم های انرژی خورشیدی خواهند بود .با تصویب این استاندارد،
هزینه احداث خانه  ۹۵۰۰دالر افزوده می شود اما حدود  ۱۹هزار دالر در انرژی و
هزینههای نگهداری طی  ۳۰سال صرفه جویی می شود.
همچنین کشور هند نیز به انرژی خورشیدی زیادی دسترسی دارد و طی سالهای
اخیر بیشتر از این منبع انرژی استفاده میکند .در این کشور هزینه یک سیستم
خورشیدی  ۵کیلوواتی حدود ۳تا  ۴.۵الخ (معادل  ۱۰۰هزار روپیه) است.
شکل  - 8خانه خورشیدی در مونیخ آلمان

برای داشتن و تبدیل خانه خود به یک خانه خورشیدی به پنل خورشیدی ،دو
عدد باتری  150آمپر اسیدی ،اینورتر ،سیم و لوازم جانبی و دیود و غیره نیازدارید

از نظر جغرافیایی ایران یکی از مناسبترین کشورها برای بهرهبرداری از

خورشیدی خوب که عمر متوسطشان باالست (در شرایط نگهداری مناسب،

منابع تجدیدپذیر انرژی خورشیدی است .با توجه به طول ساعات آفتابی

مثال محافظت در مقابل باران) در حدود  1دالر امریکا برای هر وات حساب

در ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد استفاده از

میشود .البته برای پنلهای کوچک قیمت تا حدود  4دالر بر وات باالتر میرود.

انرژی خورشیدی میتواند بازده مناسبی داشته باشد .یکی از مسئوالن

گردآورنده  :نیلوفر قلی زاده

دولتی در امور انرژیهای خورشیدی میگوید که در صنعت تولید انرژی

کارشناس ویزا و روابط عمومی اتاق بازرگانی اتاق ایران و ایتالیا

در ایران انقالبی در حال شکلگیری است .برنامه ایران افزایش ظرفیت

منابع :

نیروگاههای انرژی تجدید پذیر با ظرفیت  ۱۰۰یا  ۲۰۰مگا بایت حاضر به
 ۵۰۰۰مگا بایت ،در طول برنامه  ۵ساله است .طی یکی دو سال گذشته با
توجه به اعمال قوانین حمایتی که از انرژی خورشیدی و فوتولتاییک شده،
بحث توسعه نیروگاهای خورشیدی فوتولتاییک در دستور کار میباشد.

شکل  – 9خانه های خورشیدی در ایران
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Iran

بازیافت Recycling
برای سفر چند روزهای راهی جاده چالوس میشویم تا ضمن حرکت بسوی

فلزات ،چوب ،باتریخودروها و  ...اشاره کرد و در مزایای بازیافت باید گفت که

مقصد از مناظر بکر و دیدنی آنجا لذت ببریم ...اما متاسفانه دریغ از یک نقطه

اگر مواد بازیافتی ذکر شده را از حجم زباله های تولید شده جدا کنیم و همچنین

بدون زباله!! و این میشود که فکر اینکه چرا این مقدار زباله در مسیر رها

آن دسته از مواد طبیعی و شیمیایی که در تولید کود کمپوست قابل استفاده

شدهاند شروع شد تا زمانی که به ساحل دریا رسیدیم و تازه متوجه شدم که

هستند را نیز حذف کنیم حجم باقیمانده از کل زبالهها به مقدارچشمگیری

زباله های موجود در مسیر مانند پیش لرزههای یک زلزله است و فاجعه اصلی

کاهش پیدا میکند بنابراین در هنگام دفن زباله یا سوزاندن آنها آسیب کمتری

در کنار دریا رخ میدهد جایی که انبوهی از زباله ها ،پالستیک ،سرنگ و  ...در

به آب ،خاک و هوا وارد میشود (زیرا از حجم اولیه کل زبالهها به میزان زیادی

ساحل پراکنده شده ،مجرای خروج فاضالب به داخل دریا قابل مشاهده است

کاسته شدهاست) از سوی دیگر با بهرهبرداری از مواد بازیافتی نیاز ما به مواد

و زباله های بیمارستانی تخلیه شده اند! ...منظره ای که به هیچ عنوان تمایلی

خام اولیه و انرژی مصرفی در حین تولید اولیه آنها با درصد قابل توجهی کاهش

به گرفتن عکس یادگاری در آن ندارید.

پیدا میکند.

آنجا بود این فکر به ذهنم رسید که اگر همه هموطنان من ارزش این همه زباله

امروزه ارزش بازیافت بقدری باال رفته است که سازمانی تحت عنوان ( OECDبا

را بدانند و از فواید بازیافت آگاهی داشته باشند آیا باز هم کسی هست که

 36کشور عضو) در قاره اروپا تشکیل شده است که همگی غیر از کره جنوبی از

زباله ها را اینگونه بیمهابا در طبیعت رها کند؟

کشورهای همان قاره هستند و در این زمینه فعالیت میکنند .در بین کشورهای

ای کاش درکنار سرمایه گذاری در فرهنگسازی نریختن زباله بودجه ای هم

عضو  OECDآلمان و کرهجنوبی به ترتیب رتبه اول و دوم در بازیافت را دارند

صرف اطالعرسانی راجع به توانمندیها و فواید صنعت بازیافت در نظر

و رتبه سوم بین اسلواکی و اتریش مشترک میباشد.

میگرفتیم .شاید اگر فیلم کوتاهی از آخرین ماشینآالت بازیافت زباله و یا

در خارج از این سازمان اروپایی کشورهای دیگری بویژه آمریکا و چین از

آخرین محصوالت تولید شده با مواد اولیه بازیافتی از رسانهها پخش میشد

پیشروان صنعت بازیافت هستند.

عمیقا ارزش این همه فلز ،پالستیک و کاغذ را متوجه میشدیم .آنوقت بود که
سطلهای زباله خانههایمان را مخلوطی از هر نوع زباله تر و خشک نمیکردیم

بازیافت آلومینیوم و فلز

و ضمن تفکیک زباله در منزلهایمان ،از ارائه زبالههای بازیافتی بدون دریافت

کشور آمریکا با جمعآوری ساالنه حدود  2/7میلیون تن قوطی نوشابه ،ظرف

وجه برای آنها خودداری میکردیم.

کنسرو و موارد مشابه آلومینیومی ( که حدود  54%از این مواد جمع آوری شده

از انواع مواد قابل بازیافت میتوان به کاغذ و مواد سلولوزی ،پالستیک ،شیشه،

قابل بازیافت هستند)  74%در مصرف انرژی برای تولید اولیه این مواد صرفه
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Italy
جویی میکند .یک قوطی آلومینیومی در آمریکا 60

مواد جامد و در کنار آنها مواد کاغذی فعالیت دارند

این قضیه هستیم که این قوطیهای آب معدنی

روز زمان میبرد تا بازیافت شده و دوباره در قفسه

که باید گفت رونق و توسعه این کارخانهها به

در هرجایی که زبالهها بی مهابا در طبیعت ریخته

فروشگاهها قرار بگیرد.

تغذیهآنها بستگی دارد و این یعنی لزوم جمعآوری

شدهاند نیز وجود دارند.

حدود  10000مرکز در این کشور وجود دارد که آماده

میزان خیلی بیشتری از زبالههای تفکیک شده

با اشاره به موارد فوق آیا بهتر نیست که به فکر

خریداری زبالههای فلزی و از شهروندان آمریکایی

بازیافتی از سطح شهرهای ایران.

فرهنگسازی و باال بردن سطح آگاهی هموطنان

میباشند.

خود در زمینه ارزش بازیافت زبالهها برآییم؟

الزم به ذکر است که آمریکا از طریق بازیافت

بازیافت شیشه و پالستیک

آیا میشود کسی از اهمیت بازیافت آگاه باشد

قوطیهای آلومینیومی ساالنه حدود  1بیلیون دالر

مواد پالستیکی و شیشهای شرایط خاصی برای

و بازهم زبالههای خود را در طبیعت رها کند؟

درآمد کسب میکند.

بازیافت دارند ،از جمله اینکه برای بازیافت شیشه

در صورت بیان زوایای مختلف مزایای بازیافت،

باید بگوییم که در زمینه بازیافت مواد آلومینیومی

میبایست شیشههای همرنگ و نسبتا همجنس

آموزش و همکاری مسئولین با مردم و بالعکس

وضعیت ایران بسیار ناراحت کننده میباشد چرا

با یکدیگر بازیافت شوند و هنوز این امکان وجود

میتوان انتظار داشت تا طرح تفکیک از مبدأ

که هماکنون تنها یک کارخانه تولید آلومینیوم

ندارد که مخلوطی از شیشههای متفاوت به صورت

با موفقیت روبرو شود و بدین ترتیب مواد اولیه

در کشور وجود دارد که چندی پیش اعالم کرد

کلی و با همدیگر بازیافت شوند.

مورد نیاز کارخانههای بازیافتی تامین گردد تا گام

تجهیزات و امکانات الزم برای بازیافت آلومینیوم و

در مورد پالستیک شرایط کمی پیچیدهتر میشود

بزرگی در جهت توسعه پایدار میهن عزیزمان ایران

تولید شمشهای آلیاژی را دارد اما متاسفانه هنوز

چرا که از ملزومات بازیافت مواد پالستیکی آغشته

برداشته شود.

این خطوط تولیدی فعالیت چندانی ندارد و دلیل

نبودن آنها بهکوچکترین ذرهای از مواد غذایی

آن از سوی مسئولین کارخانه نداشتن میزان مورد

میباشد .یک بطری پالستیکی کثیف کافیاست تا

نیاز آلومینیوم بازیافتی برای فعالیت مستمر این

کیفیت مورد نظر پالستیک کل یک مخزن بزرگ

بخش میباشد.

ذوب پالستیکهای بازیافتی را از بین ببرد و در این
بین بهترین مواد بازیافت پالستیکی قوطیهای

بازیافت کاغذ و مواد سلولزی

آب معدنی هستند که متاسفانه همگی شاهد

به امید آگاهی و پایداری بیشتر
نویسنده :رکسانه علیآبادی
رئیس دفتر و کارشناس امور بینالملل
اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
منابع آمارwww.wm.com :

در زمینه بازیافت کاغذ و مواد سلولزی آمریکا با
جمعآوری  71میلیون تن کاغذ بازیافتی در سال،
 70%از کارتنهای مورد نیازش جهت جابجایی و
صادرات انواع کاال را تولید میکند عالوه بر آن از این
مواد در تولید دستمال توالت ،تختههای مقوایی،
کاغذ پرینت و یادداشت نیز بهرهبرداری میکند.

این امکان میسر شده است و بدین ترتیب آمریکا
 73%از مجلهها و روزنامههای چاپ شدهاش را
بازیافت میکند .همچنین در این کشور شرکتها
یا سازمانهایی که مصرف کاغذ باالیی دارند و
درنتیجه تولید زباله کاغذی آنها بیشتر است با یک
تماس تلفنی میتوانند از خدمات جمعآوری مرتب
کاغذها از محل شرکت خود بهرهمند شوند.
این درحالی است که متاسفانه در ایران حجم
زباله کاغذی قابل بازیافت جمعآوری شده در سال
تنها حدود  700تن میباشد درصورتی که حدود
 550000تن میزان واردات کاغذدر سال است!! و
این یعنی ما در جمع آوری و برگرداندن حداقل
نیمی از این حجم کاغذ وارداتی به کارخانههای
بازیافت کاغذ در ایران هم موفق نبودهایم! و البته
باید گفت که تعداد انگشت شماری کارخانه در
سراسر ایران عزیزمان وجود دارد که در بازیافت
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بازیافت نداشتند اما امروز با پیشرفت تکنولوژی
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در گذشته ورقههای گالسه مجالت قابلیت

51

Iran

اینترنت اشیا ()Internet of Things –IoT
مهندس محمد قیصری ،دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
دکتر بهاره محبان ،متخصص کسب و کار دیجیتالی
مهندس مهسا سیدصادق طهرانی ،پژوهشگر فعال در حوزه اینترنت اشیا
 .1اینترنت اشیا چیست؟
بیتردید امروزه اکثر افراد واژگانی مانند خانه هوشمند ،شهرهوشمند ،خودرو هوشمند
و یا موارد بسیاری مانند این را شنیدهاند که این دستاوردها را نتیجه رشد تکنولوژی
میدانند .پیشرفت مستمر در ارتباطات میان اشیا و تجهیزات و نیز امکان مدیریت
آنها توسط اپلیکیشنهای رایانهای و موبایل از جمله مقدمات این دنیای هوشمند
است .دنیایی که در حال ورود به دوران جدیدی به نام دوران تحول دیجیتالی است.
در این دوران باید منتظر تغییر سبک زندگی و مشاغل باشیم .تغییراتی از جنس
فناوری که قرار است زندگی ما را جذاب تر کند ،کسب و کار ما را رونق ببخشد و در
نهایت دنیای راحتتری را برای امرار معاش فراهم نماید .یکی از مهمترین مفاهیمی که
در این دوران مطرح گردیده“ ،اینترنت اشیا” است .اینترنت اشیا ،قدرت اصلی خود را
از تأثیر زیادی که توانسته در زندگی تجاری و شخصی افراد ایجاد کند ،به دست آورده
است .هماکنون شرکتها با استفاده از اینترنت اشیا ،مدلهای جدید تجاری را جهت
بهبود فرآیندها ،کاهش هزینهها و خطرات موجود در کسبوکارها ایجاد کردهاند و
همچنین کیفیت زندگیهای فردی نیز از طریق کاربردهای این فناوری مانند نظارت
پیشرفته بر سالمتی ،بهبود یادگیری و امنیت ،ارتقا یافته است .در این فناوری با کمک
جمعآوری و تجزیهوتحلیل مقدار زیادی از دادههای ساختاریافته و بدون ساختار از
منابع مختلف داخلی و خارجی مانند رسانههای اجتماعی ،میتوان با ایجاد مزیت
رقابتی ،خدمات بهتری ارائه داده و فرآیندهای کسبوکار را بهبود بخشید.
اصطالح اینترنت اشیا اولین بار توسط “کوین اشتون” در سال  1999با هدف استفاده
از سیستمهای شناساگر فرکانس رادیویی ( )RFIDارائه شد .در چند سال گذشته
ل مالحظهای ذهن مخاطبان را در سازمانها و صنایع به خود
این مفهوم بهطور قاب 
مشغول کرده و دلیل این گرایش ،داشتن توانایی بالقوهای است که این فناوری به
آن وعده داده است .اینترنت اشیا در سطح فردی ،نمایی از جهان آینده را به تصویر
میکشد که در آن همه اشیا موجود در محیط اطراف ما با اتصال به اینترنت ،بهطور
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یکپارچه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و میتوانند هوشمندانه عمل کنند .هدف نهایی،
فعالسازی اشیای موجود در اطراف همه ما است تا بتوانیم از طریق این اتصال،
محیط خود را بهدرستی درک کنیم ،ارتباطات کمهزینهتری داشته باشیم و درنهایت
محیط بهتری را بدون نیاز به دستورالعملهای صریح ایجاد کنیم .اینترنت اشیا از
طریق همگرایی فناوریهای ارتباطی بیسیم ،سیستمهای میکروالکترومکانیک،
میکروسرویسها و اینترنت ایجاد شده که موجب ترکیب تکنولوژی عملیاتی ()OT
و فناوری اطالعات ( )ITگشته است .اکوسیستم اینترنت اشیا شامل دستگاههای
هوشمند مبتنی بر وب است که از پردازندهها ،حسگرها و سختافزار ارتباطی برای
جمعآوری دادهها استفاده میکند.
تقریبا ًبا ورود اینترنت اشیا به دنیای امروزی ،ما وارد یک دنیای جدید به نام “دنیای
تحول دیجیتال” شدهایم و تمامی کارها و فرآیندها به شکل دیجیتالی تبدیل شدهاند.
در حال حاضر با پیدایش فناوریهای هوشمندسازی و اینترنت اشیا؛ کاالها ،بازارها
و حتی رقابتها نیز دیجیتالی شدهاند و بسیاری از کاالهایی که به صورت گسترده
پیش از این استفاده میشدهاند اکنون به صورت مجازی مورد استفاده قرار میگیرند.
در واقع ،به صورت دقیقتر این مفهوم به صورت رسمی در سال  2010مورد تأیید
بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفت و موفق شدند که در سالهای  2012و 2013
سند ملی توسعه اینترنت اشیا را در کشور خود ،تنظیم کنند.
 .2زیرساختها و معماری اینترنت اشیا
برای این فناوری ،معماریهای متعددی در نظر گرفته شده است ،اما آنچه که بیشتر
از همه مورد استقبال واقع شده ،یک معماری چهار الیهای است که دو سطح اول از
معماری مربوط به فناوری عملیاتی و دو سطح بعدی مربوط به فناوری اطالعات ()IT
هستند .این چهار الیه شامل:
* الیه حسگرها (الیه اول) که عمدتا ً دربرگیرنده حسگرها ،دستگاههای هوشمند و
گجتها است.
* الیه اتصاالت (الیه دوم) که در آن اشیای هوشمند جهت انتقال اطالعات ،به
یکدیگر و به سرورها متصل میشوند.
* الیه پردازش (الیه سوم) که مسئولیت ذخیرهسازی و تحلیل داده را با استفاده از

Italy

هوش مصنوعی
در کنار تحلیل کالندادهها و استفاده از فناوریهای
رایانشی ،باید به هوش مصنوعی نیز توجه شود.
سیستمهایی که با استفاده از مفهوم اینترنت اشیا
ساخته شدهاند ،تنها بر مبنای انتقال اطالعات حسگرها
عمل نکرده و از آمار و محاسبات ریاضی نیز استفاده
میکنند .پیچیدگی این سیستمها بهطور فزایندهای
افزایش یافته و این سیستمها قادر خواهند بود که
تصمیمگیریهای خود را در جنبههای مختلفی اعمال
کنند .برای مثال ،تصور کنید ،یک سیستم هوشمند
گرمایشی که دمای اتاق را با استفاده از دمای محیط
تغییر میدهد ،برای عملکرد خود نیازمند این است که
از دمای محیط ،تعداد اتاقها ،عادات اشخاص و نیز
ساعات رفتوآمد اشخاص به اتاق اطالع داشته باشد
که برای این کار باید از هوش مصنوعی در سیستم
استفاده شود.
در این سیستمهـــای مبتنی بر اینترنت اشیـــــا ،عادات
کاربران از طریق هوش مصنوعی یاد گرفته شده و به
خاطر سپرده میشود .چنین سیستمهایی از طریق
عناصر معمولی یا معادالت ساده به دست نمیآید
بنابراین یک گام مهم این است که آنها را با دانش
موجود در سیستم پیوند دهیم تا سیستم قادر به ارائه
یک پاسخ کلی به یک مشکل مشخص باشد و بتواند
به درستی واکنش نشان داده و تصمیمگیری کند.
شبکههای ارتباطی
به عالوه ،تکامل و رشد شبکهها ،از جمله راهکارهای
شبکههای بیسیم گسترده رادیویی کمتوان ()WWan
و شبکههای سلوالر نسل جدید ،موجب فعالسازی
کنتــــرل و نـــظــــارت از راه دور میشــــود .اکنــــون ایـــن
شبکههای رادیویی بیسیم به نقطهای با ارزش و قابل
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فناوریهای رایانشی
عالوه بر این ،معماری اینترنت اشیای مبتنی بر ابر،
میتواند به واسطه معماری مبتنی بر مه و لبه توسعه
یابد .در گذشته ،پردازش دادههای سیستمهای اینترنت
اشیا در مراکز ابری بزرگ راه دور انجام میشد که با
پیدایش پردازش مه و لبه در هسته زیرساخت و پلتفرم،
پردازش دادهها به صورت منعطفتر و گستردهتری در
نزدیکی دستگاه انجام میگردد .معماری لبه و مه ،در
بر گیرنده یک الیه با ویژگیهای نظارت ،پیش پردازش،
ذخیرهسازی و امنیت در بین الیه دستگاه و شبکه است.

 .3اقتصاد اینترنت اشیا
با افزایش اهمیت اینترنت اشیا در زندگی آینده،
ضرورت سرمایهگذاری در اینترنت اشیا در بخشها و
بنگاههای تجاری مختلف کامال ًمنطقی به نظر میرسد
و شرکتهایی که زمان و سرمایه خود را در راه کشف
فرصتهای آن قرار میدهند ،آینده این صنعت را
در اختیار خواهند داشت .از آن جا که این صنعت
نو پا است بنابراین هنوز فرصتهــــای بسیاری برای
سرمایهگذاری در آن وجود دارد و با فراگیری گسترده
این مفهوم ،صنایع ،کسبوکارها و بنگاههای تجاری
مختلف ،سرمایهگذاریشان در این بخش را افزایش
دادهاند .جدیدترین بررسیهای منتشرشده از سوی
مؤسسات تحقیقاتی و اقتصادی جهانی هم این موضوع
را تأیید میکند و بر اساس این بررسیها ،صنایع
مختلف در جهان جهت به کارگیری اینترنت اشیا
 800میلیارد دالر در سال  2017سرمایهگذاری کردهاند.
پیشبینی شده که این مبلغ به  1.4تریلیون دالر در
سال  2021افزایش یابد که این میزان سرمایهگذاری
در دو بخش بازارهای عمودی و افقی انجام میشود.
همچنین درآمد حاصل از اینترنت اشیا تا سال 2021
در حدود  14تریلیون دالر تخمین زده شده و این درآمد

Mondo Migliore

تکنولوژیهای نوین مانند هوش مصنوعی ،الگوریتمهای
تحلیل کالن دادهها ،پردازش ابر ،پردازش مه و پردازش
لبه بر عهده دارد.
* الیه اپلیکیشن (الیه چهارم) که خدمات نرمافزاری را
جهت مصورسازی نتایج به کاربران ارائه میکند.
کالن دادهها
تجزیهو تحلیل بهتر کالندادهها میتواند نقشی حیاتی
در غنیسازی فناوری اینترنت اشیا و پیشرفت آن ایفاء
کند و همچنین درک بهتر و اطالعات مفیدتری را در
مورد آینده و برنامهریزی جهت توسعه فراهم نماید.
بـــا داشتن حجــــم انبوهی از دستگــــاههای متنوع در
محیطهای شهری ،میلیاردها دستگاه با یکدیگر ارتباط
برقرار خواهند کرد که این مسئله پیشزمینهای برای
تولید کالندادهها در حوزه شهری خواهد بود.

اعتماد که در محیطهای صنعتی به کار میروند ،دست
یافتهاند و این تغییرات هنگامی که به همراه یکدیگر
در کسبوکارهای صنعتی ،ماشین آالت ،حمل و نقل
و شبکه به کار گرفته میشوند ،فرصتهای جدید
هیجان انگیزی را ایجاد میکنند.

ناشی از سرمایهگذاری در تمام بخشهای بازار اینترنت
اشیا از ارائه خدمات تا بهبود کسبوکارها ،خواهد بود.
در مدل کسبوکار افقی ،شرکتها در جهت تأمین
و ارائه زیرساخت اکوسیستم اینترنت اشیا شامل:
ساخت و تهیه حسگرها ،دستگاههای هوشمند و سایر
تجهیزات ،گیتویها ،شبکههای ارتباطی و دستگاههای
موردنیاز جهت اتصال ،زیرساخت ابری ،پلتفرم ارتباطی
و همچنین توسعه نرمافزارهای کاربردی ،سرمایهگذاری
میکنند.
در بــــازار اینتـــرنت اشیــــا عمــودی ،ایجـــاد نـــوآوری و
سرمایهگذاری بر اساس نیازهای بازار کسبوکار و
کاربردهای اشاره شده در ابتدا ،انجام میشود که برای
این کار باید درک بسیار عمیقی از تأثیر اینترنت اشیا
بر کسبوکار مورد نظر ،داشت .بر اساس تحقیقات
انجام شده در بازار جهانی ،رهبران صنعتی به دنبال
سرمایهگذاری و پیادهسازی اینترنت اشیا در صنایع
خود هستند و تاکنون 47 ،درصــــد از تولیدکنندگان
صنعتـــی ،محصوالت و خدمـــــــــات خود را بر اســـــاس
راهکارهای اینترنت اشیا ارائه میدهند و  14درصـد از
آنها استراتژیهای روشنی جهت پیادهسازی آن در
آینده دارند .ارزش بازار اینترنت اشیا در بخش تولیدات
و صنعت در سال  2018معادل با  3.2میلیارد دالر بوده
و بر اساس پیشبینیها ،با رشد سالیانه  33.4درصدی
به  13.82میلیارد دالر در سال  2023خواهد رسید.
از آن جا که اینترنت اشیا یکی از مفاهیم نوین در جهان
است ،گرایش باالیی جهت سرمایهگذاری در آن به
منظور استفاده از پتانسیل عملیاتی و مالی وجود دارد.
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مهندس محمد قیصری ،دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
یکی از مهمترین الزامات سرمایهگذاری در اینترنت
اشیا عالوه بر در اختیار داشتن منابع مالی کافی ،یافتن
نقطه صحیح جهت سرمــــایهگــذاری است .بر اســاس
مطالعات و آمارهای اقتصادی جهانی ،در بازار افقی،
سرمایهگذاری در ایجاد پلتفرمهای صنعتی جهت
یکپارچگی صنایع و کسبوکارها و همچنین در بازار
عمودی ،سرمایهگذاری در راهکارهای اینترنت اشیای
صنعتی از بیشترین بازده مالی و عملیاتی برخوردار
است .مدلهای درآمدی اینترنت اشیا خدمات محور
هستند و شرکتها با سه هدف ایجاد کارایی جدید،
افزایش ارتباط مشتری با شرکت و ایجاد مدلهای
جدید کسبوکار ،سرمایهگذاری روی فناوریهای نوین
را افزایش میدهند .البته باید به این موضوع توجه
داشت که بازدهی سرمایهگذاریهای اینترنت اشیا در
صنایع مختلف ،متفاوت است بهطوری که بهرهوری
شرکتهای بزرگ (شرکتهای با درآمدهای باال) در هر
صنعت بیشتر از شرکتهای کوچک بوده است.
• جایگاه اینترنت اشیا در ایران و فعالیتهای انجام
شده
کشور ایران در این جهش تکنولوژی فقط چند قدم
عقبتـــــر از کشــــــورهــــای توسعه یافته است کــــــه بـــا
سرمایهگذاری صحیح در این بخش ،تا چند سال دیگر
این اختالف کمرنگ شده و از بین خواهد رفت .با توجه
به تطابق اینترنت اشیا با سیاستهای برنامه ششم
توسعه ،سند چشمانداز  ۲۰ساله ملی و سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،بخشهای دولتی و خصوصی در نظر
دارند تا با ورود به اینترنت اشیا و سرمایهگذاری در آن،
سهم خود از این بازار را افزایش دهند .از جمله اقدامات
انجام شده در خصوص توسعه اینترنت اشیا در کشور:
* طرح پیادهسازی طرح کنترل پیک بارهای سرمایشی
مشترکان دولتی با استفاده از اینترنت اشیا
* راهاندازی شبکه اعالم حریق هوشمند با استفاده از
اینترنت اشیا و دادههای فضایی در پارک ملی گلستان
* تهیه سند کاربرد اینترنت اشیا در بخشهای سالمت
و بهداشت ،انرژی ،کارخانهها ،ساختمانها و حملونقل
توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
* در راستای تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
بر استفاده از توانمندیهای بومی ،همراه اول موفق
شد اولین مــــــاژول ارتبــــاطـــی  NB-IoTچند منظــــــوره
ساخت داخل را با موفقیت طراحی و تولید کرده و به
بهرهبرداری برساند.
* برنامه اقدام مشترک در راستای توسعه کاربردهای
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فناوریهای نوین فاوا ( )ICTدر صنعت آب و برق و
فعالیتهای انجام شده.
* برنامه شرکت ملی گاز ایران برای هوشمندسازی
مصرف گاز.
* پروژه «بهکارگیری پلتفرمهای اینترنت اشیا در
پیادهسازی سامانه کشاورزی هوشمند» و اجرای
پایلوت توسط پژوهشکده  ICTپژوهشگاه فضایی ایران
در دشت مغان به منظور حداکثر نمودن بهرهوری
زمین  ،آب ،خاک و سایر منابع و محصوالت کشاورزی
و دامداری
* تفاهمنامه همکاری پژوهشی میان وزارت نیرو و مرکز
تحقیقات مخابرات ایران برای عملیاتی شدن اینترنت
اشیا در کشور و هوشمندسازی سیستمهای برق به
عنوان اولین گام در بهرهگیری از این فناوری
* اجرای پایلوت پایش هوشمند آب و هوا و آبیاری
هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء در پژوهشگاه نیرو
* اجرای پایلوت سامانه تعاملی عیبیابی هوشمند
خودرو همراه اول
* اجرای پایلوت سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان
حملو نقل جادهای کشور (سپهتن)
• ارتباطات خارجی ایران در زمینه اینترنت اشیا
فاصله تکنولوژیکی ایران با دیگر کشورهای پیشرفته

همیشه از بحثهایی بوده که میان مدیران و
متخصصین صورت میگیرد .اکنون در زمینه اینترنت
اشیا نیز باید منتظر باشیم تا برخی افراد ورود آن به
کشور را تا بیست سال آینده غیرممکن بدانند و برخی
دیگر نیز به مخالفت پرداخته و با اشاره به برخی
پروژهها و اقدامات ،ورود این فناوری به کشور را از
پیش انجام شده بدانند .اما واقعیت موجود در این
زمینه کمی با دیگر فناوریها تفاوت دارد.
اینترنت اشیا مفهومی است که دربرگیرنده بسیاری
از تخصصهاست .یعنی ما در زنجیره ارزش اینترنت
اشیا میتوانیم متخصصان برق ،الکترونیک ،مخابرات،
سختافزار ،نرمافزار ،شبکه ،هوش مصنوعی ،امنیت
و بسیاری از تخصصهای دیگر را مشاهده کنیم .همه
این تخصصها در گذشته نیز وجود داشتهاند با این
تفاوت که اکنون قرار است در قالب یک چارچوب و
یک گروه کار کنند و محصول و خدمتی مشترک به بازار
ارائه نمایند .از این رو میتوانیم خوشبین باشیم که با
میزان مهارت و تخصصی که میان جوانان و کارشناسان
کشورمان داریم خیلی زود به دستاوردهای خوبی در
زمینه اینترنت اشیا برسیم.
در این صورت معادله ارتباط خارجی در زمینه اینترنت
اشیا دو وجه خواهد داشت .یکی انتظار برای ورود
محصوالت شرکتهای شناخته شده دنیا در کشور و
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بوکار و کارآفرینی با اینترنت اشیا
کس 
دکتر بهاره محبان – مهندس محمد قیصری
اکنون در لبهی انقالب صنعتی چهارم که با ظهور
فناوریهایی چون اینترنت اشیا آغاز شده است ،قرار

اینترنت اشیا و تحول کسبوکار
اینترنت اشیا تقریبا ً تمــــامی جنبههای زندگی ما را
دستخوش تحول نموده و این تکنولوژی نه تنها زندگی
افراد بلکه کسبوکارها را نیز بهرهمند نموده است .این

فضای کاری
فضای کاری هوشمند پدیدهای است که با کمک
فناوریهایی چون اینترنت اشیا ظهور پیدا کرده است.
دستگاههای هوشمند به طرق مختلف از خودکارسازی
تنظیم نور اتاق تا کنترل امنیت محیط کاری ،باعث
بهبود فضای کاری شدهاند .امروزه فناوری نمایشگرهای
هوشمند ،دفاتر قدیمی را با فضای کاری سیار جایگزین
نموده و طراحی نرمافزارهای کاربردی سازمانی ،به
کارفرماها و کارمندان این امکان را میدهد که بهطور
مداوم در دفتر کار حضور داشته و مشکالت شرکت را
از راه دور برطرف سازند که ایجاد فضای کاری تعاملی،
نیاز کمتر به فضای کاری گسترده ،ارتباطات سریعتر و
افزایش انعطافپذیری ،از مزایای آن است.
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• مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
برای ورود و فراگیری فناوریهای نوین در هر کشوری
و همچنین پیشرفت آنها ،تحقیقات ،امکانسنجی و
فرهنگسازی یکی از قدمهای اولیه و مهم محسوب
میشود .در ایران نیز مانند تمام کشورهای سراسر
جهان ،مراکز و سازمانهای مرتبط میبایست متناسب
با فرهنگ ،زیرساختهای فنی و اجرایی ،عقاید و
حریم خصوصی اقداماتی انجام دهند .مرکز تحقیقات
اینترنت اشیا ایران نیز در سال  1394با هدف دستیابی
به همین موضوعات بصورت رسمی شروع به فعالیت
نمود .برگزاری دورههای آموزشی عمومی و سازمانی و
نیز سمینارهای مدیریتی ،این امکان را در کشور فراهم
نمود تا عالوه بر آموزش متخصصان در این زمینه ،ذهن
مدیران کشور برای تغییرات استراتژیک سازمانی آماده
گردد .تشکیل گروههای فنی و اجرایی از متخصصان
رشتههای مختلف از جمله ،برق ،کامپیوتر ،مخابرات ،نرم
افزار ،امنیت و غیره موجب شد تا طرحهای دانشبنیان
متعددی در زمینه هوشمندسازی به کشور ارائه شود.
حرکت به سمت تولید تجهیزات و پلتفرمهای تحلیلی
اینترنت اشیا در جهت رونق تولیدات فناورانه ملی از
دیگر دستاوردهای این مرکز بود که نتیجه آن دو طرح
دانشبنیان در زمینه حمل و نقل و یک طرح خالقانه
در زمینه خدمات ارتباطی است.
هماکنون مراکز دیگری نیز در کشور شروع به فعالیت
کرده تا دانش مورد نیاز در این دوران تحول دیجیتال
را توسط متخصصان داخلی رشد دهند .نیاز به تنظیم
اسناد باالدستی و شیوهنامههای اجرایی اختصاصی هر
صنعت نیز هر روز بیشتر از روز قبل به چشم میآید.
تهیه اسناد چشمانداز کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت و نیز تخصیص منابع حمایتی دولتی با در نظر
گرفتن اولویت در تولیدات میتواند ایران را در این حوزه
در کشورهای منطقه پیشتاز نماید.
شکلگیری اکوسیستم اینترنت اشیا و نیز شناخت
بازیگران هر بخش ،موجب میشود تا خدمات مناسبتری
در این زمینه به بازار عرضه گردد .مشتریان میتوانند عرضه
کننده مورد نیاز خود را راحتتر پیدا کرده و سازمانها برای
پیدا کردن نقطه ارزش پروژههای هوشمندسازی خود
دچار سردرگمی نمیشوند.

Mondo Migliore

دیگری ارائه خدمات و محصوالت ایرانی با قیمتی به
نسبت ارزانتر به کشورهای منطقه و دنیا.
همچنان که در دیگر محصوالت نیز شرکتهای مختلف
خارجی نمایندگیهایی در ایران دارند ،بازار تجهیزات
هوشمند نیز رونق گرفته و در بازار میتوانیم شاهد این
محصوالت و خدمات باشیم .شرکتهایی که با توجه
به نوع فناوری ،عالوه بر حوزه بازرگانی خارجی باید
مجهز به تیمهای فنی قوی و مدرن باشند تا نصب و
پشتیبانی این تجهیزات را انجام دهند.
در وجه دیگر با توجه به اختالف ارزی موجود در کشور،
در صورتی که محصول یا خدمتی در این زمینه توسط
متخصصان ایرانی تولید شود ،قطعا صرفه اقتصادی
خوبی برای مصرف کنندگان خارجی دارد.

داریم و شاهد همان ترسها و نگرانیهایی که 250
سال پیش با ظهور انقالبهای صنعتی اول تا سوم
وجود داشت ،هستیم.
اینترنت اشیا در هر زمان و هر مکان ،هوشمندی و
بهرهوری زندگـــــــی و کـــار ما را افــــزایش میدهــــد .این
مفهوم با توانمندسازی اشیا و اتصال آنها به یکدیگر،
در حوزههایی چون صنایع ،انرژی ،حملونقل ،سالمت
و بسیاری از حوزههای دیگر ،تحولی شگرفی ایجاد
نموده است و از آنجا که این فناوری اثرات مثبتی بر
کسبوکارها داشته و ارزشهای بیشتری برای آنها
خلق مینماید ،بسیاری از شرکتها سرمایهگذاری در
اینترنت اشیا و استراتژیهای خودکارسازی را در رأس
طرحهای کسبوکاری پیش روی خود قرار دادهاند
و همزمان با فراگیری این روند ،نگرانی افراد درمورد
از دست دادن شغل خود در آینده نیز ،افزایش مییابد.
برای مثال انتظار میرود که با رشد روزافزون کالسهای
آنالین ،نیاز دولتها به هزاران معلم کاهش یابد .در
این صورت معلمان قدیمی چطور باید برای زندگی خود
کسب درآمد نمایند؟ آیا اینترنت اشیا باعث حذف
مشاغل میشود؟ و بهطور کلی تأثیر اینترنت اشیا بر
آیندهی کاری افراد چیست؟
اینترنت اشیا نه تنها روشهای کاری کسبوکارها را
تغییر داده بلکه نحوهی جمعآوری و تبادل اطالعات
را نیز دگرگون ساخته است .هوشمند شدن هر چه
بیشتر بخشهای مختلف زندگی بشر به معنای
واگذاری کارها به ماشینها و کاهش دخالت انسان
در بسیاری از حوزهها است که به تبع آن ،فضای
کسبوکارها را دچار تحول مینماید.

فناوری در نتیجهی همگرایی سه دیدگاه شیگرا،
اینترنتگــــرا و معناگـــرا ،از استراتژیهــــای دیجیتال در
کسبوکارها پشتیبانی نموده و به آنها این امکان را
میدهد تا بهواسطهی بکارگیری روشهایی عمیقتر
در تعامـــــل ،سنجش ،عملیـــــات و تحلیل کسبوکــــار،
توانمندیهای خود را تغییر دهند.
با رشد سریع اینترنت اشیا ،نیاز به افراد با مهارت
در این حوزه نیز افزایش مییابد که این امر بسیاری
از شرکتها را جهت توسعهی محصوالت و خدمات
مبتنی بر اینترنت اشیا ،با چالش بزرگی مواجه نموده
است .بنابراین جای شکی نیست که اینترنت اشیا
تحولی بزرگ در مشاغل ایجاد مینماید و چشمانداز
شغلی متفاوتی را نسبت به قرن بیستم خلق میکند.
بدین ترتیب نیاز سازمانها به نیروهای کار با سطح
مهارت باال در حوزهی  ITرا افزایش میدهد که با توجه
به تحلیل نظر متخصصان و پژوهشهای متعدد در
حوزه اینترنت اشیا ،میتوان تأثیر این فناوری بر
مشاغل را از دو جنبه تحول در فضای کاری و تحول در
مشاغل بررسی نمود.
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Iran
همچنین ،این فناوری با بهبود پایش و کنترل ایمنی
فضای کاری و کارگر از طریق سنسورهای نصب شده
در محیط و بدن آنها ،به شرکتها این امکان را میدهد
که دادهها را جمعآوری و تجزیهوتحلیل نمایند تا هر
کجا مشکل بالقوهای مشاهده شد اقدام پیشگیرانه را
از سر بگیرند.
مشاغل نوظهور
تاریخ انقالبهای صنعتی نشان میدهد که همواره
نگرانی حذف مشاغل ،مقاومت افراد در پذیرش
فناوریها را به همراه داشته است .اما گذشت زمان
ظهور دستههای جدیدی از مشاغل را نشان داد که
نیازمند تغییر چشمانداز شغلی و یادگیری مهارتهای
جدید بود .امــــروزه نیز اگـــرچه مشـــاغل بسیـــاری با
توسعهی اینترنت اشیا حذف خواهند شد ،در عوض
مشاغل زیادی ظهور پیدا خواهند کرد که حتی برخی از
آنها در حال حاضر برای ما شناخته شده نیست.
اینترنت اشیا مزایای بسیار زیادی را برای افراد به ارمغان
میآورد اما بیش از همه ،آنهایی که آماده هستند ،از
این مزایا بهرهمند خواهند شد و بزرگترین چالش،
یافتن کسانی است که واقعا ً از دانش و مهارت باالیی
در این حوزه برخوردار باشند .بر اساس پیشبینیها ،تا
سال  ،2030شغل  ۸۰۰میلیون کارگر و کارمند با مشاغل
جدید جایگزین شده و اگر راهبرد مناسبی را در پیش
نگیریم ،با کمبود استعدادهای ماهر برای پر کردن
این فرصتهای شغلی مواجه خواهیم شد .از جمله
راهبردهایی که میتوان با آنها به آسانی این تحول
شغلی را پشت سر گذاشت شامل:
• راهبرد اول :بازنگری در سیاستهای آموزشی و اصول
مهارت محور به دلیل نیاز به نیروی کار دارای مهارت و
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دانش ،نه فقط دارای مدرک تحصیلی
• راهبرد دوم :ارتقای سطح مهارتی و مدیریتی
سازمانها به منظور دیجیتالی شدن به دلیل نیاز به
افزایش انعطافپذیری مدیران جهت بقاء در دوران
صنعت نسل چهارم
• راهبرد سوم :ارتقای سطح فرهنگی سازمانی جهت
بکارگیری سیاستهای سازمانی در راستای ارتقای
کارکنان و پذیرش تحول دیجیتال
• راهبرد چهارم :حمایت از شکلگیری استارتآپها
یا کسبوکارهای نوپای  IoTبه منظور تشویق
استارتآپها برای تحقق ایدهها و پوششدهی آنها
تحت پلتفرمهای مشترک
این راهبردها کمک مینمایند تا به جای ترس از
دست دادن مشاغل ،بپذیریم که اینترنت اشیا
بسیاری از کارهای دستی را حذف کرده و فرصتهای
چشمگیری را پیش روی افراد و سازمانها قرار داده
است .به منظور همگامسازی مهارتهای شغلی با
پیادهسازی انقالب صنعتی چهارم ،ما نیازمند تدوین
یک چشمانداز اقتصادی جدید و نقشه راه شناسایی
فرصتهای شغلی اینترنت اشیا برای پیشبرد اقتصاد
دیجیتال و خلق مشاغل جدید هستیم .سازمانها باید
در طراحی استراتژی دیجیتال سازمانی خود نیازهای
آموزشی کارگران و کارمندان را در کنار تحوالت آیندهی
کسبوکار در نظر گرفته و روشهای جدید کار تیمی
و سازگاری با محیطهای جدید کاری را در رویههای
سازمانی خود بگنجانند.
فرصتهای اینترنت اشیا برای کارآفرینی

برای بسیاری از کارآفرینان ،اینترنت اشیا راهی است
برای به دست آوردن مزیت قابل توجه و افزایش رهبری

در یک بازار زیرا آنها میتوانند تنها با ایجاد تغییر در
ماهیت دستگاهها یا خدمات ،آنها را تبدیل به عناصر
هوشمند کرده و محیطی هوشمند ایجاد نمایند .آنها
میتوانند این تغییرات را با توجه به تغییر نیازهای
مصرف کنندگان ایجاد و به عنوان یک کارآفرین به بازار
ورود نمایند .مزیتهای ایجاد شده برای کارآفرینان به
واسطه اینترنت اشیا شامل )1 :افزایش چشمگیر تعداد
دستگاههای متصل و نفوذ آنها به زندگی کاری و روزمره
افراد  )2پیشرفت تکنولوژیهای تولید سخت افزار و
کاهش هزینههای سختافزاری  )3ایجاد میلیاردها
بیت داده  )4طوفان تبدیل محصول به خدمات.
تا سال ،2018تقریبا 27هزار استارتاپ در دنیا در حدود16.7
میلیارد دالر در حوزه تولید ،ارائه خدمات و پلتفرم اینترنت
اشیا سرمایهگذاری کردند که موفقترینهای آنها در حوزه
های تحلیل ،هوش مصنوعی و نظارت فعال بودهاند.
برخالف اکثر مشاغل مبتنی بر فناوری که ابتدا کار
خود را از یک نقطه کوچک شروع میکنند ،برای
نمایش تاثیرگذاری کسب وکارهای حوزه اینترنت
اشیا پیادهسازی پروژهها باید در ابعاد گستردهتری
صورت بگیرد .بر اساس تحقیقات انجام شده توسط
تیم تحقیقاتی مککینزی ،اجرای یک بخش کوچک
از پروژه اینترنت اشیا نمیتواند پتانسیل اصلی
تاثیرات اینترنت اشیا را بر تمام سازمان مشخص
نماید .در این نظرسنجی انجام شده مشخص گردید
شرکتهایی پیشرو بودند که به طور متوسط 80
درصد پروژه اینترنت اشیا خود را اجرا کردهاند و بنظر
میرسد هرچه پروژه به سمت کامل شدن حرکت
میکند تغییرات دیدگاهی و فرهنگی در استفاده
کنندگان و مجریان ایجاد میگردد که نشان از اثر
بخشی پروژه دارد.
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پلوودیو شهری از ایران قدیم ،پایتخت فرهنگی اروپا در سال  ۲۰۱۹شد

از امپراتوری رم تا امپراتوری عثمانی

پلوودیو دومین شهر بزرگ بلغارستان همراه با شهر ماترا (مَتِرا) در ایتالیا

بهعنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال  ،2019انتخاب شده است.

عجیب با جاذبههای کمتر شناخته شده و خیابانهای مخروطی شکل در
بین ساختمانهای تاریخی مربوط به دوران روم باستان ،میتواند روزهای

پلوودیو با  ۳۴۶هزار نفر جمعیت فضای شهری و  ۶۷۵هزار نفر جمعیت

خاطرهسازوفراموشنشدنی را برایمان رقمبزند .از دیدنی های بی نظیر

ه عنوان دومین شهر بزرگ بلغارستان شناخته میشود.
منطقه کالنشهری ،ب 

شهر پلودیو میتوان به کلیسای سنت کنستانتین و هلنا ،آمفی تئاتر رومی،

این شهر که روی هفت تپه زیبا بنا شده از نظر اقتصادی ،حملونقل و وجود

استادیوم رومی ،خانه جورجیادی ،باغ سیمون تزار و ...اشاره کرد.

فرهنگی اروپا موثر بوده است .در افتتاحیه مراسم نامگذاری این شهر به عنوان
پایتخت فرهنگی اروپا ،افراد زیادی از جمله هنرمندان داخلی و خارجی حضور

است .در واقع فرهنگ و سنت مردم بلغارستان را از دوران گذشته تا امروز

داشتند .این مراسم در سیامین سالگرد فروپاشی دیواربرلین برگزار شد.

را به نمایش میگذارد.

کاوشهای باستانشناسی نشان میدهد منطقهای که شهر پلوودیو در آن
ش از میالد سکونتگاه انسان بوده است.
ساخته شده از هزاره ششم پی 

دیدن غروب خورشید از باالی تپه نبیل

ه عنوان یکی از قدیمیترین شهرهای اروپا شناخته میشود.
این شهر امروزه ب 

نبیل هیل یک نقطه زیبا برای دیدن زیباییهای شهر و تماشای غروب آفتاب

ش از میالد بسیاری از مناطق
امپراتوری هخامنشیان در قرن ششم پی 

است .همچنین بازدید از بقایای نخستین شهرهای پلودیو که هنوز هم بر روی

ش از
بلغارستان از جمله پلوودیو را فتح نمود و این سرزمین تا سال  ۴۷۹پی 

تپه قرار دارند از جذابیتهای دیگر آن است.

میالد جزء قلمرو ایران بوده است.
فیلیپ دوم مقدونی ،پدر اسکندر مقدونی ،سرزمین امروزی بلغارستان را در

کلیسای سنت کنستانتین و هلنا

سال  ۳۴۱پیشازمیالد فتح کرد.

این کلیسا از کلیساهای ارتدکس یونان است که قبل از این مانند آن را ندیده

تئوپومپوس تاریخنگار قرن چهارم پیشازمیالد در نوشتههایش به شهری بهنام

ایم .کلیسای سنت کنستانتین با نمایی زیبا و مجسمه های چوبی در پشت

پُنهروپلیس بهمعنی شهر بردگان اشاره کرده است که از سرزمینهای منطقه

یک دیوار سنگی قرار گرفته است.

امروزی بلغارستان بوده و بهدست فیلیپ دوم مقدونی فتح شده است.
امپراتور مقدونی این شهر را «فیلیپوپلیس» را به معنی «شهر فیلیپ» نامید.

آمفی تاتر رومی

اما ایرانیها و یونانیها تنها فاتحان این شهر نبودند .سلتها ،رُمیها،
گوتها ،بلغارها و ترکهای عثمانی هم در دورههای مختلف تاریخی پلوودیو

آمفی تاتر رومی پلودیو تقریبا  2000سال پیش ساخته شده است و هنوز
هم ازآن برای اجرای کنسرت های مختلف استفاده می شود .این آمفی تئاتر

را زیر سلطه درآوردهاند و همینمسئله سبب شده است که امروزه ،بناهای

قابلیت پذیرش تا  70000تماشاگر را دارد و با گذشت سالیان طوالنی هنوز هم

تاریخی بسیاری شامل معابد ،کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس ،مساجد،

معماری بی نظیر آن تحسین برانگیز است.

تماشاخانهها و استادیومهای رُمی جاذبههای گردشگری این شهر را بسازند.
در پلودیو ،چیزهای زیادی برای کشفکردن وجود دارد .قدمزدن در این شهر
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زیاد و آثار تاریخی و معماری زیاد در انتخاب این شهر به عنوان پایتخت

موزه قوم شناسی و زیبایی شناسی
موزه قومشناسی پلودیو ،نمونهی فوق العادهای از معماری سنتی بلغاریها

Mondo Migliore

مراکز فرهنگی ،تاریخی و آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد .داشتن قدمت

57

Iran

ماترا؛ شهری در دل صخرههای ایتالیا
در ناحیه باسیلیکاتا در جنوب ایتالیا شهری باستانی به اسم ماترا “”Matera

شـهر ماتـرا  ،کـه تـا همیـن چنـد سـال پیـش ایتالیاییهـا آن را بـرای خـود ننگـی

قـرار دارد کـه بـه خانههـای غـاریاش معـروف اسـت ،خانههایـی کـه بـه آنهـا

بـزرگ میدانسـتند اکنـون بـه یکـی از زیباتریـن و دیدنیتریـن نقـاط آن کشـور

ساسـی میگوینـد و در دل سـنگهای درهای عمیـق ،حفـاری شـدهاند.دره در

تبدیل شده است ،شهری که در دل سنگهای یک تکه ،روی یک تپه کنده

کنار رودخانه ای بزرگ قرار داشت که امروز فقط جریانی کوچک از آن باقی

کاری شـده اسـت .بسـیاری از سـاکنان ایـن شـهر هنـوز دورانـی کـه ماتـرا بـه

مانـده اسـت ،آن رودخانـه بهانـهای شـد تـا اولیـن سـاکنان ایتالیـا در حـدود ۹

عنـوان یـک شـهر آلـوده و کثیـف شـناخته میشـد را بـه یـاد دارنـد.

هـزار سـال قبـل بـه ایـن غارها بیایند.

در گذشـته مـردم شـهر ماتـرا ،محـل سـکونت مشـترکی بـا حیوانـات اهلـی

به دیدن این شهر غاری که بروید انگار وارد دنیای جدیدی شدهاید ،تا چشم

مزرعههایشان داشتند و بدین ترتیب بیماری در این شهر سنگی موج میزد

کار مـی کنـد خانههـای سـنگی را میبینیـد کـه فضایـی متفـاوت را بـه وجـود

کـه باعـث بـاال رفتـن آمـار مـرگ و میـر شـده بـود .ایـن شـرایط همچنـان ادامـه

آوردهانـد .جالـب اسـت کـه تـا دهه  ۱۹۵۰همیشـه در این غارهـا عدهای زندگی

داشـت تـا ایـن کـه دولـت در دهـه  1950تصمیـم گرفـت بـه صـورت اجبـاری و

میکردند و گذر ایام باعث نشد که این غارهای صخرهای به محلهای متروک

بـا اعمـال زور ،سـاکنان ایـن شـهر را در جـای دیگـر اسـکان دهـد .در سـالهای

تبدیل شـوند .اولین سـاکنان شـهر ماترا در غارهای طبیعی این ناحیه سـاکن

اخیر این شهر باستانی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است :بسیاری

شـدند ،غارهایـی کـه چشـم اندازهـای صخـرهای ایـن ناحیـه را شـکل میدادنـد.

از غارهـای شـهر سـنگی ماتـرا بازسـازی شـده و بـه رسـتورانها ،مراکـز خریـد و

امـا افزایـش جمعیـت باعـث شـد کـه کـم کـم مـردم بـرای درسـت کـردن خانـه

هتلهـای مـدرن و مجللـی تبدیـل شـدهاند.

هـای جدیـد بـه حفـر دل کوههـا روی بیاورنـد .بـه تعـدادی از اولیـن خانـه هـای

در سـال  ،1993سـازمان یونسـکو شـهر باسـتانی ماتـرا را بـه فهرسـت میـراث

اینجـا کـه نـگاه کنیـد خیـال میکنیـد کلبههایـی سـنگی هسـتند امـا در پشـت

جهانـی خـود اضافـه نمـوده و بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی اروپـا در سـال 2019

ظاهـر خانـه مانندشـان ،غارهایـی سـاده پنهـان شـده اسـت .زمـان گذشـت و

انتخاب کرد .اسکارچیلی که از تاریخچه و مناظر فرهنگی این شهر باستانی

شـهر بـزرگ و بـزرگ تـر و همـه صخرههـا بـه خانههـای غـاری تبدیـل شـد و

حیرت زده شده است در اینباره میگوید ”:ماترا یکی از قدیمیترین شهرهای

مکانـی شـگل گرفـت پـر از کوچههـای تنـگ و باریـک و راه پلههـای سـنگی.

ایتالیـا و متعلـق بـه دوره پالئوزوییـک و قـرون وسـطی اسـت” .شـهر باسـتانی
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ماترا دارای مکانهای فرهنگی و هنری بسیار متعددی است که دهها قرن از

آش مـی خوردنـد.

شـکلگیری آنها میگذرد .به گفته اسـکارچیلی ،کلیسـاهای سـنگی این شـهر

اما سرانجام تاریخ کثیف و پر از قحطی ماترا آن را به یک شهر بسیار مدرن

پـر از ویژگیهـای منحصـر بـه فرد هنری اسـت.

تبدیل کرده که هزاران نفر از سراسـر جهان به تماشـای آن می آیند .شـرایط

ایـن کلیسـاهای سـاخته شـده در درون غارهـای عمیـق و تاریـک کـه قدمتـی

ناگوار این شـهر باسـتانی برای اولین بار پس از تبعید یک نویسـنده مشـهور

صدهـا هـزار سـاله دارنـد بـا نقاشـی هـای آبرنگـی کـه از صحنـه هـای مربـوط

ایتالیایـی بـه نـام کارلـو لـوی توسـط بنیتـو موسـولینی ،رهبر فاشیسـت ایتالیا،

بـه کتـاب مقـدس الهـام گرفتـه شـده انـد تزییـن شـده و انسـان را شـگفتزده
میکننـد .یـک عـکاس اهـل رم بـه نـام فدریکـو اسـکارچیلی اخیـرا ً دیوارهـای

در سال  1935به یکی از مناطق نزدیک شهر ماترا مورد توجه جهانیان قرار
گرفـت .وی در کتـاب خـود بـا عنـوان «مسـیح در ابولی توقف کرد» صحنههای

سـنگی بی رنگ این شـهر باسـتانی را برای پروژه عکاسـی خود اسـتفاده کرده

وحشتناکی که در این شهر به چشم دیده بود را توصیف می کند“ :مبلمان

کرده از این شهر به عنوان راهی برای جستجوی دنیا استفاده می کند .او به

عمرم چنین تصویری از فقر ندیده بودم”.

گردشگران و کسانی که در این شهر باستانی سنگی حاضر شده اند توصیه

در سـال  1950بـود کـه نخسـت وزیـر ایتالیـا از ایـن شـهر دیـدن کـرده و آن را

می کند که به تپه روبروی این شهر که مورجیا نام دارد رفته و از آنجا نمایی

«مایه شـرم ملی» دانسـت و بدین ترتیب اقداماتی در چندین مرحله انجام

پانورامیـک و خیـره کننـده را از ایـن شـهر افسـانه ای تماشـاگر باشـند.
کمتـر از  70سـال پیـش حـدود  15.000نفـر کـه اکثـرا ًکشـاورز و دامـدار بودنـد

شـد که باعث تغییر سرنوشـت سـاکنان و ظاهر این شـهر سـنگی شـد .ابتدا
شـهر ماترا برای سـال ها متروکه بود و کسـی نمی خواسـت حتی از آن دیدن

در ایـن شـهر زندگـی کـرده و از کوچکتریـن امکانـات مـدرن بـی بهـره بودنـد.

کنـد امـا رفتـه رفتـه بـا سـرمایه گـذاری کـه در آن صـورت گرفـت بـه یک جاذبه

بیمـاری هایـی ماننـد ماالریـا ،طاعـون و تیفـوس بسـیار شـایع بـود .جایـی بـرای

گردشـگری منحصـر بـه فـرد و یـک سـایت فرهنگی باسـتانی ارزشـمند تبدیل

خـواب وجـود نداشـت و والدیـن و فرزندانشـان بـه صـورت دسـته جمعـی روی

شـد کـه امـروزه هـزاران نفـر از سراسـر دنیـا تنهـا بـرای تماشـای آن بـه ایتالیـا

تختخوابهایی کوچک می خوابیدند که زیر آنها فضایی برای نگهداری مرغ

سـفر مـی کنند.

خانـه نگهـداری مـی شـدند .خانـواده هـای پرجمعیـت روزی یـک بـار دور یـک

www.iranhotelonline.com
www.eligasht.com

طراحـی شـده بـود .حیوانـات مزرعـه بـرای ایـن کـه دزدیـده نشـوند در درون
میـز بسـیار کوچـک جمـع شـده تـا یـک غـذای سـاده متشـکل از نان و پاسـتا یا
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اسـکارچیلی کـه در موسسـه طراحـی اروپـا در رم در رشـته عکاسـی تحصیـل

در نهایت وی توصیفات خود را این گونه به پایان می رساند  ”:در تمام طول

Mondo Migliore

اسـت و ایـن شـهر را مکانـی خـاص و فـوق العـاده بـرای ایـن پـروژه مـی دانـد.

زباله ،کودکانی که یا کامال ًلخت بودند یا بیماری بدن آنها را نابود کرده بود”.
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پیشینه فرهنگی و باستانی لرستان
گردآورنده :محمد شیرکوند
کارشناس ارشد گردشگری
عضو کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی ایران -ایتالیا

سـرزمین لرسـتان در جنـوب غربـی ایـران از اواخـر
دوره پالستوسـن ،دوران چهـارم زمیـن شناسـی،
دارای شـرایط اقلیمیسـازگاری بـوده اسـت.
وجـود آب سرشـار ،غـذای کافـی و سـوخت فـراوان
رامیتـوان از مهمتریـن عوامـل اسـتقرار بشـر در
ایـن خطـه برشـمرد .از دورههـای دور نشـانههایی
از اسـتقرار گروههـای انسـانی کـه بـه برکـت ایـن
مواهـب زندگـی سـاز پدیـد آمدهانـد ،در کرانـه
رودهـا ،پناهگاههـا ،یـا غارهـای طبیعـی لرسـتان
کشـف و مـورد مطالعـه قـرار گرفتهانـد.
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قدیمیترین آثار زندگی گروههای پراکنده انسـانی

غـار همیـان دو علاوه بـر ابـزار و شـواهد سـکونت،

ل باریـک در کرانـه
در لرسـتان ،در محلـی بـه نـام پَـ ّْ

نقاشـیهایی از ادوار بعد بر بدنه غار شناسـایی و

رودخانه سـیمره به دسـت آمده اسـت.

مطالعـه شـده اسـت ،ایـن نقاشـیها بـه گروههـای
انسـانی  17تـا  15هـزار سـال پیـش نسـبت داده

قدیمیتریـن نقـاط مسـکونی لرسـتان ،غارهـا و

شـده انـد.

پناهگا ههـا
همیـان یـک و همیـان دو :ایـن دو غارپناهـگاه

غارهای پنجگانه دره خرم آباد

مسـکون و منقـوش مجـاور هـم واقـع شـده و در

غـار کنجـی :ایـن غـار در جنـوب شـرقی دره خـرم

ه در یکی از درههای رشته
محلی به نام چالگه شَ ل َ ْ

آبـاد قـرار دارد .ابـزار بـه دسـت آمـده از آن بـه

سرسـورن قـرار گرفتـه
کـوه شـمال کوهدشـت بنـام َ

قدیمیتریـن مرحلـه از دوره شـکار و گـردآوری

اند .پژوهشگران سابقه سکونت و ابزار غار همیان

خـوراک یعنـی موسـترین تعلـق دارد .غـار کنجـی را

یـک را بـه قدیمیتریـن دوره موسـترین حـدود صـد

یکی از اقامتگاههای اصلی این دوره به شمار آورده

تـا چهـل هـزار سـال قبـل نسـبت میدهنـد ،بـر

اند و شـواهد آن از سـکونتی دامنه دار و مداوم در

اسـاس بررسـیهای انجام شـده غار همیان دو نیز

زاگـرس حکایـت مینمایـد.

ادامه فرهنگ همیان یک شناخته شده است .در

پناهگاه سنگی گرارجنه  :این غار در جنوب شهر و
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دره خـرم آبـاد واقـع شـده اسـت .ابزار بدسـت آمده

میآمـده اسـت .از ایـن روی تجلیـات گونـه گـون

و به پیروی از این آموزههای تاریخی ،غریب نوازی

از ایـن پناهـگاه بـه دو دوره متوالـی فرهنگـی یعنـی

فرهنگـی مردمـان ایـن خطـه برخاسـتههایی از ایـن

قـوم لـر در طـول تاریـخ زندگـی زبانـزد خـاص و عـام

موسترین وبرادوستین تعلق دارد .مطالعه شواهد

دیرینگـی بشـمار آمـده و بگونـه ای ترجمـان سـننی

است .پذیرایی گرم از مهمان ،از سنتهای ستودنی

بـه دسـت آمـده از آن نوعـی تکامـل ابـزار و توالـی

فطـری و آبـاء و اجدادیانـد.

و بسـیار پسـندیده قبایـل لـر اسـت .برخـورد

فرهنگی را نشان داده است .این پدیده مطالعاتی

مهمترین مراسـم در لرسـتان ،آداب و سـنن مربوط

دوسـتانه و بـی آالیـش بـا هـر تـازه وارد ،نـزد ایـن

به لحاظ شـناخت اسـتمرار ابزارسـازی در زاگرس از

بـه عروسـی سـور و عـزا سـوگ یـا پُـرس اسـت.
بسـیاری از سـنتهای برجسـته و عمیقا ًمعنا دار در

مـردم از ارزشـهای پروردنـی و پایـدار زندگی شـمرده

غـار قمـری :ایـن غار،یکی دیگر از محلهای باسـتانی

ایـن مراسـم تجلـیمییابـد.

خانـه اسـت .میهمـان نـوازان و سـخاوتمندان در

اسـت و در غرب شـهر خرم آباد قرار گرفته اسـت.

مراسـم عروسـی سـور بعـد از مقدماتـی شـامل:

ادبیات مردم لرستان با واژگان وزینی چون کالنتر،

بر اساس شواهد و ابزار مطالعه شده ،این غار نیز

سرژَ ،خواستگاری کیخائی،
نشـان کردن ،سـنجش ِ

کیمـن ،سـفره سـینه ،و گاه کیقبـاد  -کـه پیـش از

نامـزدی دیـاری ،دسـگیرونی و حنابنـدان در میـان

ایـن شـهریاری کـوه نشـینی بلنـد نظـر بوده اسـت-

است.

نوای شور انگیز سرنا ساز و دهل ،یا کمانچه تال و

وصـف و نامیـدهمیشـوند.

پناهگاه سنگی پاسنگر :این غار یا پناهگاه سنگی

تنبک برپامیشـود .پیر و جوان ،زن و مرد ،دسـت

همچنیـن تاکیـد بـر حفـظ نسـل انـدر نسـل

در جنـوب غربـی دره خـرم آبـاد قـرار دارد .ابـزار بـه

در دست هم ،حلقه زنان و هماهنگ با نوازندگان

ایـن ارزش ،و تـداوم ایـن ویژگـی واال در ادبیـات

دسـت آمـده از ایـن مـکان باسـتانی بـه دو دوره

بومـی ،در پـی رقاصـی کارآزمـوده سـرچوپی ،کـه

بومیجلوههایـی بـس برجسـته و جایگاهی بسـیار

فرهنگـی برادوسـتین و زارزیـن تعلـق دارد.

پیشـاپیش آنها هنرنماییمیکند ،به شـادی و پای

شایسـته یافتـه اسـت:

کوبـیمیپردازنـد.

ت َک دای و َ ِ
ستون الم َ َ
ردان و َ

مفرغ کاری لرستان

مراسـم عـزا ،سـوگ یـا پُـرس بـا شـیون زنـان و آوای

َ
میهمان و َ
چو ُ نوُر مَوارو ُ و َ
بـه سـتون سـیاه چـادر در جایـگاه مـردان تکیـه زده
بـود  -و چونهالـه ای گـرم و روشـنایی بخـش از نور

پژوهشـگران دسـت آفریدههـای هنرمندانـه و
ارزشمندی را که تنوع موضوعات نقشی و ظرافت

سـرنا و دُهـل آغـاز میشـود .لرهـای
حـزن انگیـز ُ
بختیـاری در کنـار مزرعـه یـا خانـه متوفـی سـکویی

تحسین انگیزشان ،نشانه خالقیت ،ابتکار عمل و
چیره دستی افزار سازان زاگرس است ،مدتهاست

سنگ چین کوشک برپا کرده و مراسم تاز ِ را برگزار

میکننـد .توشـمالها نوازنـدگان بومـی،در کنـار یـا

تحـت عنـوان مفرغهای لرسـتان در بوتۀ شناسـایی

بـاالی کوشـک  ،مقـام چپـی و دنـگ دالمینوازند و

جاذبههای لرستان

و بررسـی نهـاده در کانـون توجـه قـرار داده انـد .ایـن

بر میهمانـانمیبارید

شاهکارهای هنری اعجابانگیز یادگار قومیدامدار

سـرو
زنان سـوگوار در حسـرت عزیز از دسـت رفته ِ

 – 1جاذبههای طبيعی:

میخواننـد.

قلـل بـه هـم پیوسـته ی زاگـرس در ایـن خطـه

و کشـاورز ،سـوار کار و جنگاور اسـت که کوسـی یا

بـزم :در لرسـتان بـا سـردادن الحـان قطـار ،ا َریسـانه

بـا مواهبـی بـی کـران در جلوههایـی از چشـمه

کاسـی نامیـده شـده و از نژادهـای قدیمـیمنطقـه

علیدوسـتی ،میرنـوروزی ،سـاری خوانـی بـر پـا

سـاران ،رودهـای خروشـان و جنگلهـا و مراتـع

یعنـی آسـیایی بـه شـمار آمدهاند.

میشـود .و ترنـم تنبـور یـا کمانچـه ،و بلـور یـا نی ،بر

سرسـبز زیباییهایـی را بـه تماشـا گذاشـته،

گیرایـی نـی میافزایـد.

کـه از دیربـاز زندگـی را بـه سـاکنان آن ارزانـی

دیـار پربـار لرسـتان کـه در آغـوش اقلیـم سـازگار

رزم :پیش از این با آهنگ "جنگ جنگ رّا" شروع
میشـد ،و آهنـگ سـوار "هـووه" بـرای پایمـردی و

داشـته اسـت .شـگفتیهای ایـن طبیعـت ،بـا
آبشـارهایی رویایـی کـه بـه سـان سـینه ریـزی از

جلوههایی از فرهنگ مردم لرستان
محـدوده میانـی جبـال زاگـرس غنـوده اسـت ،بـه

بازگشـت مجـدد سـوارکاران در حیـن جنـگ و گریـز

دانههـای بلوریـن ،دل ربایـیمیکننـد بـا عبـور از

دلیل طبیعت ناهموار ،کوهستانی ،و صعبالعبور

نواختـهمیشـده اسـت.

میـان درههایـی ژرف ،چشـم اندازههـای بدیعـی را

همـواره یکـی از گاهوارههـای پناهگاهـی نیز بشـمار

مهمان نوازی :ساکنین دیرپای زاگرس شهرۀ آفاق،

پدیـدار مینمــــاید.

صنایع دستی لرستان
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در دوره موسـترین مورد سـکونت بشـر قرار گرفته

Mondo Migliore

اهمیـت فـوق العـاده ای برخوردار اسـت.

میشـود .در فرهنگ مردم این دیار میهمان برکت
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Iran

تنگه هلت در پلدختر
جاذبههای طبیعی لرستان عبارتند از :
الف – دریاچهها

دریاچه کیو
آبشـارها شـامل آبشـار نوژیان،وارک ،گریت ،آب سـفید ،بیشـه ،چکان ،افرینه
و ...میباشـد.

دریاچه گهر مهمترین دریاچه استان لرستان دریاچه زیبای گهر در شرق این
اسـتان ودر دامنـه ارتفاعـات اشـترانكوه اسـت ،ایـن درياچـه از ذوب برفهـای

د  -تفرجگاهها

اشـترانكوه و انباشـت آن در آببندی كه در اثر ريزش كوه پديد آمده حاصل

تفرجگاههـا شـامل تفرجـگاه تخـت شـاه ،شـيرز ،مخمـل كـوه ،بابـا عبـاس ،دره

شـده و يكی از زيباترين درياچههای كوهسـتانی كشـورمیباشـد.

حـوض موسـی ،نوژيـان ،گوشـه شهنشـاه و تنگـه چمشـك

درياچه كيو
دریاچـه کیـو در کنـار پارکـی بـه همیـن نام در شـمال شـهر خـرم آباد واقع شـده

 -2جاذبههای تاریخی

است.

برخـی جاذبههـای تاریخـی لرسـتان عبارتنـد از :غارهـای باسـتانی و تاریخـی

چشمهها وسرابها

کنجی ،قمری،پاسنگر،دوشه،هومیان ،کلماکره،کوگان و  ...قلعه فلک االفالک،

ازجمله مواهب طبيعی و اكوتوريستی در لرستان وجود چشمهها و سرابهای

گـرداب سـنگی ،منـاره آجـری ،سـنگ نوشـته و کاروانسـرای قدیمـیمیـرزا سـید

متعدد در سـطح اين اسـتان اسـت.برخی از این سـرابها وچشـمهها عبارتند

رضا در خرم آباد و ...و همچنین پلهای تاریخی که تعدد و قدمت آنها در این

از :سـراب هنـام و سـراب كهمـان در الشـتر ،سـراب چگنـی ،كيـو و چشـمههای

اسـتان ،لرسـتان را بـه «سـرزمین پلهـای تاریخـی» معـروف نموده اسـت .برخی

گلسـتان ،گـرداب دارايـی ،اراز و شَ ـوا در خـرم آبـاد  ،سـراب جانيـزه  ،زرشـكه،

از ایـن پلهـا عبارتنـد از  :پـل کشـکان ،پـل کلهـر ،پـل دختـر ،پـل گاومیشـان ،پـل

سـفيد ،زارم ،كرتـول ،و چشـمههای ونايـی  ،دره خونـی  ،هفـت چشـمه و اسـل

شکسـتهیا ،پـل شـاپوری ،پـل زال ،پـل سـیاه پلـه و کاسـیان .ایـن آثـار گرانبهـا و

در بروجـرد و اشـترينان  ،سـراب غارتمنـدر و گردكانـك ،ماهـی چـال  ،فرسـيان،

ارزشـمند اینـک بـه عنـوان یکـی از مجموعههـای پلهـای تاریخی ایـران و جهان

گايـكان ،سـر دره ،رود آب در اليگـودرز ،سـراب چشـمه و رودك در دو رود ،و

بـه شـمارمیرونـد.

چشـمه فلفلـی در ازنا
 -3جاذبههای مذهبی:
ب -تاالبها

جاذبههای مذهبی لرستان عبارتند از مقبره زید بن علی در خرم آباد و بقعه

تاالبهـای لرسـتان مأمـن و زيسـتگاهی مناسـب بـرای انـواع پرنـدگان ،آبزيان

شـجاعالدین خورشـید درجنـوب آن ،امـام زاده جعفـر بروجـرد ،امـام زاده قاسـم

و پرنـدگان بومـی و مهاجـر مـی باشـد .در ايـن ميـان هفـت تـاالب در منطقـه

ازنا ،مقبره حیات الغیب و خلیل اکبر در پلدختر ،مسجد امام سلطانی سابق

آهكـی در شـرق رودخانـه كشـكان كبيـر كـوه قـرار دارنـد ،همچنيـن تـاالب

بروجرد ،مسـجد جامع بروجرد و....

بيشـه داالن در جنوب شهرسـتان بروجرد وتاالب سـيالخور در شـمال غربی
شهرسـتان دورود قـرار دارد.
ج – آبشارها
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خرمآباد
خرمآبـاد شـهری کـه در گویـش محلـی بـه آن "خُورمُـوهَ" گفتـه میشـود،

بزرگتریـن شـهر لرنشـین ایـران در مرکـز اسـتان لرسـتان و در میـان درههـای

Italy
زاگـرس قـرار گرفتـه اسـت .خرمآبـاد پایتخـت اتابـکان لـر کوچـک از نخسـتین

بـر خیابـان حاشـیه غربـی آن باقـی مانـده و دیگـر از دروازه  ,دیوانخانـه  ,ارگ ,

سکونتگاههای مردم ایران به شمار میرود ،شهری که غارهای مسکونیاش

سروسـتان  ,کاروانسـرا  ,باغ ارم و آسـیابهای اطرافآن اثري نیسـت.

زندگی انسان غارنشین دورههای موسترین ،بارادوستی و زارزی گواه میدهد.

در متـون تاریخـی نـام ایـن بنـا بـه صورتهای مختلفی مانند دژ شاپورخواسـت ،

وجـود آثـار تاریخـی فـراوان همچـون قلعـه فلکاالفلاک ،مـوزه مردمشناسـی،

دژ سـیاه  ،دز بز  ،قلعه خرماباد  ،قلعه سـفید  ،سالسـل  ،کاخ اتابکان  ،قصر،

گـرداب سـنگی ،سنگنبشـته ،منـاره آجـری ،پـل کشـکان ،کاروانسـرای میـرزا

قلعـه بـاال ،کوشـک ،قلعـه فلـک االفلاک ضبـط شـده و بومیـان منطقـه آن را

سـید رضـا ،غـار دوشـه ،خانـه آخونـد ابـو ،مقبـره باباطاهـر ،حمـام گپ نشـان از

بـه نـام دوازده برجـیمیشناسـند .قدیمیتریـن نامیکـه در متـون تاریخـی بـه

قدمـت ،فرهنـگ و تمـدن ایـن شـهر تاریخـی دارد.

ایـن قلعـه اطلاق شـده اسـت دژ شاپورخواسـت اسـت کـه تـا قـرن ششـم و

ایـن شـهر در دوره ساسـانیان یکـی از شـهرهای مهـم ایـران بـوده و در دوره

هفتم هجری همچنان به همین نام مشهور بوده و پس از آن با ویرانی شهر

ایالمیـان نیـز نـام آن خایدالـو بـوده کـه شـهر شاپورخواسـت بـه دسـتور شـاپور

شاپورخواسـت و شـکل گیـری شـهر خـرم آبـاد  ،قلعـه خرمابـاد خوانـده شـده

دوم بـر روی خرابههـای آن ساختهشـده و اکنـون نیـز قلعـه فلک االفلاک یا دژ

اسـت کـه تـا اوایـل دوره قاجـار همچنـان بـه همیـن نـام از آن یـاد کـرده انـد .

شاپورخواسـت در ایـن شـهر از آن دوران بـه یـادگار مانـده اسـت.

در دوره قاجـار بـا توجـه بـه تعمیـرات انجـام گرفتـه در زمـان محمـد علـی میـرزا

دیـار فلکاالفلاک بـا پیشـینه کهـن و برخـورداری از طبیعـت دلانگیـز و

حاکـم لرسـتان در سـر یکـی از برجهـای قلعـه کـه بلندتریـن بـرج آن و مسـلط بر

ه عنـوان پایتخت طبیعت ایران نامیده شـده،
جاذبههـای گردشـگری بکـرش بـ 

تمـام شـهر و بلـوک خـرم آبـاد بـوده اطاقـی سـاخته شـده اسـت کـه بـه آن نـام

شـهری که آبشـارهای زیبایش شـگفتی طبیعت را به نمایش گذاشـته است.

فلک االفالک داده اند  .و همین نام بعدها به کل مجموعه اطالق شده است.
واژه فلک االفالک به فلک نهم که آسمان همه آسمانها یا بلندترین آنهاست

قلعه فلک االفالک

و فلک البروج به فلکی که برجهای دوازده گانه دارد اطالقمیشود.

پـر خـروش و در مرکـز شـهر کنونـی خـرم آبـاد قـرار گرفتـه  ,همچـون دیگـر آثـار

یکی از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده قالع قدیمیحصار بوده که بنا به درجه

تاریخی سرگذشـت پر فراز و نشـیبی را پشـت سـر گذاشـته اسـت.در گذر این

و اهمیت قلعهها به تناسـب کاربری آنها سـاختهمیشـده اسـت .قلعه فلک

تحـوالت تاریخـی بنـای اولیـه و پیرامـون آن دسـتخوش تغییـرات فـراوان شـده

االفلاک از آن جهـت کـه در طـول دورههـای مختلـف تاریخـی همـواره به عنوان

اسـت  ,به طوری که از دوازده برج حصار گرداگرد آن  ,تنها نام دوازده برجی

مقـر حکمرانـان مـورد اسـتفاده بـوده  ،بنابرایـن آن را بایـد در زمـره یـک دژ ارگ
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ما ایران اسـت این بنای کهن که بر فراز تپه ای باسـتانی  ,در کنار چشـمه ای

حصار  ،برج  ،بارو
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قلعه فلک االفالک یا دژ شاپورخواست یکی از آثار کم نظیر و با شکوه کشور
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Iran
د قـرن هفتـم
حکومتـی بـه شـمار آورد  .کمـا ایـن کـه ایـن قلعـه در دورههـای بعـ 

عمارت گلستان:

هجـری در شـکلگیری و تکوینشـهر قدیـم خرمابـاد نیـز نقـش اصلـی را ایفـا

بـه دسـتور شـاهزاده محمـد علـی میـرزا قاجـار در محـدوده حصـار دوازده برجـی

نموده اسـت .

ساخت و سازهایی صورت گرفته است که معین السلطنه از آنها تحت عنوان

برج دیده بانی:

عمـارات اندرونـی و بیرونـی  ،خلوتهـای متعـدد و حمـام و مسـجد و توپخانـه و

عالوه بر  ۱۲برج حصار و هشت برج قلعه به منظور اشراف بر کلیه تحرکاتی

اصطبـل و عمـارت بـزرگ و بـاغ و دریاچـه معـروف بـه گلسـتان نـاممیبـرد کـه

که ممکن بوده از سوی دشمن صورت بگیرد  ،در منتهی الیه قسمت جنوب

در کنـار آن دیوانخانـه قـرار داشـته اسـت .در توصیـف سـراب گلسـتان نوشـته

شـرقی سـفید کـوه در بـاالی کوهـی کـه دامنـه آن معـروف به گل اسـپیه اسـت

شـده اسـت  " :سـرابی از زیر قلعه مزبور جاری اسـت سـرد و زالل که در فصل

بـرج دیـده بانـی وجـود داشـته کـه بررسـیهای سـطحی آن آثـار دوره اشـکانی را

تابسـتان محتـاج بـه یـخ نیسـت  ،ده سـنگ آب دارد و حالیـه هـم یـازده حجـر

مشخصمیکند و در پایین دست آن برجی معروف به سنگر بختیاری وجود

طاحونـه از آب مزبـور دایـر اسـت  ،از آسـیابها کـه رد شـد بـه رودخانـه داخـل

داشـته که مربوط به دورههای متأخر بوده اسـت .

میشـود".

عمارتهای حکومتی :

سردابها و آسیابها:

بـه اسـتناد تصاویـر قدیمـیدر داخـل محوطـه قلعـه  ،در پشـت دروازه پـل،

در متـون تاریخـی و سـفرنامهها اشـاراتی بـه آسـیابهای داخـل قلعـه حصـار ۱۲

عمارتهایی وجود داشـته که نمای آنها معماری دوره قاجاریه را نشـانمیدهد .

برجی شـده اسـت  .در جغرافیای لرسـتان حوالی سـال  ۱۳۰۰هجری در ذکر

عمارت دیوانخانه به صورت شرقی غربی در روبروی دروازه پل به فاصله حدود

چشـمهها و سـرابهای معتبـری کـه در میـان قلعـه و مابیـن عمـارت مشـهور بـه

 ۵۰متری آن واقع بوده است و در تصویر دیگری دریاچه ای در جلو این عمارت

گلسـتان اسـت میزان آب آنها را ده سـنگ ذکرمیکند که در آن موقع هفت

دیـدهمیشـود و یـک ردیـف بنـا بـه صورت شـمالی جنوبـی در غـرب دریاچه واقع

آسـیاب از آنهـا در گـردش بـوده اسـت.

بوده اسـت  ،در سـمت شـرقی دریاچه باغ سروسـتان وجود داشـته اسـت  .در
ایـن جـا حصـاری آجـری بـه ارتفـاع  ۵ ، ۴متـر بـه مـوازات حصار قلعـه  ،باغ مذکور

منابع:

را احاطـه کـرده بـوده اسـت  .بـا توجـه بـه متـون تاریخی  ،مصالح عمارتهای داخل
حصـار ،عمومـا ًاز آجـر بـوده کـه در زمـان مظفرالملـک از مصالـح آن برای سـاخت
کاروانسـرای محسـن آباد و سـاختمانهای مأموران دولتی اسـتفاده شـده اسـت

اللههای واژگون
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Iran

صدایی از آسمان «آندرآ بوچلی»
آواز وی همه سالنهای کنسرت را به تسخیر خود در آورده است .وقتی آواز را سر
ن هم به گوش شدهاند و نت به نت
میدهد ،حس میکنی حتی صندلیهای سال 
صدای آوازخوان را میبلعند.
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Italy

خودش صدایی برگزیند تا با آن صدا با مردم سخن

زمانه خود را از یکدیگر تشخیص دهد و آنها را

کند .اما زوکرو با اصرار از پاواروتی خواست تا این

بگوید بی تردید آن صدا ،صدای آندره بوچلی بود”.

تقلید کند .در سن  ۱۴سالگی اولین جایزه اش را به

آهنگ را به صورت دو صدایی با بوچلی بخواند.

این خواننده تِنور ،که حاال دیگر محبوبترین خواننده

عنوان خواننده و آهنگساز در یک فستیوال محلی

پاواروتی پذیرفت ،و آهنگی که این دو با هم

دریافت کرد .بوچلی پس از به پایان رساندن

خواندند در کنسرتهای اروپایی پاواروتی مورد توجه

بر آواز خواندن ،آهنگسازی هم میکند .سازهای

دبیرستان ،در رشته حقوق وارد دانشگاه پیزا شد.

مردم قرار گرفت .این گونه بود که صدای بوچلی

سکسوفون ،ترومبون و درامز را به
پیانو ،فلوتَ ،

در سبک پاپ-اپرا در دنیا محسوب میشود ،عالوه

آن روزها برای این که بتواند خرج تحصیلش را

توانست در کنار صدای پاواروتی به گوش جهانیان

تامین کند ،شبها در رستورانی پیانو میزد و آواز

برسد .از آن پس ،سیل شرکتهای صفحه پر کنی

بوچلی از بدو تولد دچار آسیب بینایی بوده است

میخواند .پس از پایان دانشگاه ،یک سالی را به

بود که برای عقد قرارداد به سراغ بوچلی جوان و

اما در سن  ۱۲سالگی و در یک برخورد در مسابقه

عنوان وکیل دادگستری فعالیت کرد .همان جا بود

نابینا میآمدند.

زیبایی مینوازد.

فوتبال او به کلی بینایی خود را از دست داد .در

که برای نخستین بار با  Enricaهمان دختری که

بوچلی از سال  ۱۹۹۲تا کنون  ۱۴آلبوم را خود

خانوادهای بسیار فقیر زندگی را آغاز کرد .خانواده

بعدها همسرش شد را مالقات کرد.

به تنهایی روانه بازار کرده است .او همچنین در

او که در یکی از روستاهای توسکانی ایتالیا به

ورود آندره به دنیای حرفهایهای موسیقی اما

آلبومهای مشترک زیادی هم با خوانندگان مطرح

فروش ماشینآالت کشاورزی اشتغال داشتند

حکایت جالب و جذابی دارد .بوچلی کار حرفهای

دنیا همصدا شده است ۹ .آلبوم را هم در سبک

ابتدا تصمیم گرفته بودند نوزادشان را پیش از به

موسیقی را از سال  ۱۹۹۲شروع کرد .اتفاقی که

کالسیک و به صورت اپرا منتشر کرده است که

دنیا آمدن از بین ببرند! غافل از این که با این کار

راه او را به دنیای کار حرفهای گشود این بود که

این آلبومها تا کنون بیش از  ۸۰میلیون نسخه

جهانی را از یک صدای آسمانی محروم میکنند .اما

 Zuccheroآهنگساز برجسته ایتالیایی قطعهای

فروش داشته که رکورد بینظیری در عرصه

با اصرار مادرش ،عمر بوچلی به دنیا ماند .به گفته

را برای پاواروتی ،خواننده معروف اپرا ساخته بود

موسیقی کالسیک محسوب میشود .بوچلی

مادرش ،در دوران کودکی ،تنها چیزی که بوچلی

و از عدهای از خوانندگان جوان خواسته بود تا آن

اولین جایزه خود را در سال  ۱۹۶۸در ١٠سالگی،

را آرام میکرد موسیقی بود .او از  ۶سالگی شروع

قطعه را بخوانند که او بتواند نوار ضبط شدهاش

و در سال  ۱۹۷۰در ۱۲سالگی برای اجرای اثری

به فراگیری پیانو کرد .کم کم نواختن گیتار ،درامز

را برای پاواروتی بفرستد تا پاواروتی بر اساس آن

دیگر جایزه دریافت کرد .مدتی هم با پاواروتی

و سازهای بادی را هم فرا گرفت .وقتی دایهاش

به تمرین این قطعه بپردازد .از بخت خوش ،یکی

همکاری داشت .در سال  ۱۹۹۳در جشنواره

اولین نوار  Franco Corelliرا به آندره داد ،او

از این خوانندگان ،بوچلی بود .پاواروتی با شنیدن

موسیقی سانرموی برنده رکورد جایزه تازهواردان
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شد .آهنگهای او تا دو هفته متوالی در صدر

است ،توصیف میکنند؛ خوانندهای که به غیر

فوریه  ۱۹۹۵متولد شد و  Matteoکه در اکتبر

پرفروشهای کشورهای آلمان ،ایتالیا ،فرانسه،

از اپرا و نوازندگی چند ساز مختلف ،به صورت

 ۱۹۹۷به دنیا آمد .بوچلی تا سال  ۲۰۰۲با همسر

هلند و بلژیک قرار گرفت و با اولین آلبوم حرفهای

حرفهای دوئتهای زیبا و ماندگاری را با سلین

خود زندگی کرد و در این سال آن دو از هم

خود برنده جایزه گرمی شد .در سال  ۱۹۹۷جایزه

دیون ،سارا برایتمن ،اروس رامازوتی و ال جاربو

جدا شدند .او اکنون با  Veronika Bertiمدیر

اکو را با همکاری سارا برایتمن دریافت کرد .در

اجرا کرده است .ال جاربو یکی از خوانندگان و

برنامههایش ،ازدواج کرده و در سال  ۲۰۱۲هم

سال  ۱۹۹۸جایزه بهترین موسیقیدان کالسیک و

نوازندگان بزرگ و شناخته شده جاز درباره دوئت

صاحب دختری شده است .او اکنون در ویالیی

خواننده ایتالیایی را در جشنواره موسیقی جهان

با آندره بوچلی میگوید« :من افتخار داشتم تا با

در ساحل مدیترانه زندگی میکند .بوچلی در سال

در مونت کارلو گرفت .در مراسم جوایز گرمی و

زیباترین صدای دنیا هم آواز شوم».

 ۲۰۰۶شهردار زادگاهش  Lajaticoرا متقاعد کرد

اسکار جایزه بهترین ترانه متن به وی اهدا شد.

بوچلی در سال  ۱۹۹۲با  Enricaازدواج کرد.

که «تئاتر رو بازی» را در این شهر تاسیس کند.

ترانه  The Prayerکه در فیلم انیمیشن Quest

حاصل این ازدواج دو فرزند بود Amos .که در

این تئاتر رو باز که  Teatro Del Silenzioنام دارد

 for Camelotبرادران وارنر از آن استفاده شده،
جایزه گلدنگلوب را نصیب بوچلی کرد .او مدتی
بعد در رتبه اول تا سوم موسیقی جهان قرار
گرفت .در مراسم ساالنه ( NIAFانجمن ملی ایتالیا
و آمریکا) ،بوچلی همراه با ارکستر جوانان انستیتو
بوچرینی برنامهای به همین مناسبت اجرا کرد.
در سال  ۲۰۰۲جایزه بهترین هنرمند ایتالیایی و
بهترین موسیقیدان کالسیک را تصاحب کرد.
اکثر منتقدان موسیقی این خواننده نابینای اهل
توسکانی را که توسط زوکرو فورناکیاری (ستاره
راک ایتالیا) و لوچیانو پاواروتی کشف شد ،یک
تنورخوان که دارای هیجانانگیزترین صدای اپرایی
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در طـــــول سال تعطیل است و فقط سالی یک شـــــب ،آن هم در مـــــاه جوالی

در مصاحبهای با بوچلی نظر او در مورد شناختش در باره موسیقی ایرانی

فعــــــــــــالیت میکـــــــند .آن یک شــــــــب هـــــــــــم بــــه اجرای بوچلی اختصاص

خواسته شد و وی اینگونه پاسخ داد:

دارد .بوچلی سالی یک شب در این تئاتر بزرگان موسیقی دنیا را گرد هم

«عمیقا به موسیقی ایرانی احترام میگذارم .واقعیت این است که ایمان

میآورد و برایشان اپرا اجرا میکند.

دارم این موسیقی نتیجه یک فرآیند است که از گذر چندین هزارسال ادامه

او همچنین در سال  ۲۰۱۱بنیاد خیریه بوچلی را تأسیس کرد و در این بنیاد

یافته و از صافی بازخوردهای مختلفی گذشته است .اگر اشتباه نکنم در مورد

دو هدف اصلی تامین بودجه جهت انجام تحقیقات پزشکی و مبارزه با فقر،

شعر فارسی نیز همین مساله صدق میکند .گونهشناسی سیستم موسیقی

دنبال میشود .او کنسرتهای خیریه زیادی را هم در سراسر دنیا و با اهداف

مقامی در مورد مجموعههای اجرایی موسیقی ایران قابل ارائه است .این

مختلف برگزار میکند .کنسرت خیریه برای سونامی زدگان هند و کنسرت برای

موسیقی همچنین برای گوشهایی که این موسیقی را تاکنون نشنیدهاند

زلزله زدگان «هایتی» از جمله این کنسرتها هستند.

جذاب است و من خود ،افسون قدرت وصف ناشدنی آن هستم .از نظر من
این موسیقی مفهوم ابدیت را در خود دارد و میتواند این مفهوم را فاش کند.
فکر میکنم درست باشد اگر بگویم این موسیقی تصورات و توهمات یک
تمدن باستانی را درون خود دارد ،تمدنی که غرب بسیار به آن مدیون است.
به شخصه ،عالقه فراوانی به ابزار موسیقایی دارم و تعداد زیادی از آنها را در
خانه گردآوری کردهام .باید اعتراف کنم که یادگیری سازها برایم خیلی آسان
است .با این حال همیشه در برابر صداهایی که از «تار» در میآید (و در برابر
عود خیلی اغواکنندهتر است) همواره هیجانزده میشوم و مسحور
آن هستم .خیلی امیدوارم که هرچه زودتر ردیف
موسیقایی شما را عمیقا درک کنم و تعادل
پیچیدهای را که موسیقیدانهای ایرانی در
اجرای سنتی و به صورت بداههنوازی به کار
میبرند ،دریابم .این موارد در دل موسیقی
ایرانی ریشه دارد».
منابع :
روزنامـه ایـران سـپید ،نخسـتین روزنامـه بـه خـط بریـل
در ایـران و جهـان
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دستور تهیه سه نوع غذا و دسر خوشمزه ایتالیایی
کانولی
کانولـی یـک نـوع دسـر ایتالیایـی و مربـوط بـه منطقـه سیسـیل اسـت و بـه
کانولـی سیسـیلی معـروف اسـت .در زبـان سیسـیلی ،کانولـی بـه معنـای لولـه
کوچک اسـت .خمیر به دور لوله مخصوص کانولی پیچیده و سـرخ میشـود.
خمیر بسیار نازک و ترد است و با فیلینگ های مختلف پر میشود .فیلینگ
اصلـی پنیـر ریکوتا اسـت.
مـا بنـا بـر ذائقـه و سـلیقه خـود میتوانیـم از فیلینگهای دلخواه مثـل خامه فرم
گرفته  ،شـکالت و ....اسـتفاده کنیم.
خمیـر کانولـی دسـتورات مختلفـی دارد .بعضـی بـا تخـم مـرغ و بعضـی بـدون
تخـم مـرغ هسـتند .دسـتور ذیـل بـه همـراه تخـم مـرغ میباشـد:

مواد الزم:
آرد  3 .........................................................................................پیمانه
شکر  1/4 ....................................................................................پیمانه
دارچین  1 ......................................................................................ق چ
تخم مرغ  2 ...................................................................................عدد
سرکه سفید  2 ..............................................................................ق غ
آب سرد  2 ....................................................................................ق غ
نمک  1/4 ......................................................................................ق چ
سفیده تخم مرغ برای چسبانیدن دو لبه خمیر
لوله فلزی یا چوبی مخصوص کانولی
مواد الزم برای فیلینگ:
خامه فرم گرفته  100 .......................................................................گرم
پنیر خامه ای  100 ...........................................................................گرم
نسکافه غلیظ حل شده به میزان دلخواه

طرز تهیه کانولی:
ابتـدا آرد و شـکر و نمـک و دارچیـن را مخلـوط کنید.تخـم مرغهـا را خـوب بـا چنگال
هـم بزنیـد.آن را بـه مـواد خشـک اضافـه کنید.سـرکه و آب را اضافـه کنیـد تا خمیر
شکل بگیرد.
در صورتیکه خمیر خشک بود کمی آب یا تخم مرغ اضافه کنید.
خمیر را خوب ورز دهید تا صاف و یکدست شود.داخل کیسه نایلونی گذاشته
و به مدت نیم سـاعت در یخچال اسـتراحت دهید.
خمیر را با دستگاه پاستاساز یا وردنه بسیار نازک باز کنید .ضخامت خمیر باید
 1میلیمتر باشد .اگر خمیر دارای ضخامت بیش از این مقدار باشد ،بعد از پخت
پف زیادی کرده و بدشکل میشود.
بـا کاتـر گـرد ،خمیـر را قالـب بزنیـد .لولـه چوبـی یـا فلـزی بـه قطـر حـدود  1سـانت
را چـرب کـرده ،خمیـر را بـه دور آن بپیچیـد .دو لبـه را کـه در وسـط بـر روی هـم
قـرار میگیرنـد بـا دسـت کمـی فشـار دهیـد و بـا کمـک سـفیده تخـم مـرغ بـه هـم
بچسبانید.
روغـن را در ظرفـی داغ کـرده و لولـه هـای حـاوی خمیـر را داخـل روغن گذاشـته و با
انبرک بگیرید و طرفین خمیر را کامل سرخ کنید.
برای جلوگیری از باز شدن لبه های خمیر ،ابتدا از سمت لبه ها داخل روغن قرار
داده و با انبرک محکم بگیرید و سرخ کنید.
بعد از سرخ شدن روی دستمال قرار داده تا روغن اضافی گرفته شود.
پنیر خامه ای و خامه فرم گرفته و نسکافه حل شده غلیظ را با هم مخلوط کرده
و با همزن بزنید تا یکدسـت شـود .وقتی خمیرهای سـرخ شـده خنک شـدند ،با
قیـف از مـواد فیلینـگ داخـل آن را پـر کـرده و روی آن پودر قند الک کنید.
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کره  ۵۰ ...................................................گرم
گوشت  ۸۵ .............................................گرم
پیاز بزرگ خرد شده  ۱ ..............................عدد
قارچ خرد شده  ۲۵۰ .................................گرم
برنج ریزوتو  ۳۰۰ ......................................گرم
سرکه سفید  ۱۵۰ .............................میلی گرم
عصاره مرغ  ۱۱۳ .......................................گرم
مرغ پخته خرد شده  ۱۴۰ ..........................گرم
پنیر رنده شده پارمیسان  ۵۰ ....................گرم
جعفری خرد شده  ..............................مقداری

یـک قابلمـه بـزرگ برداشـته و کـره را داخـل آن گـرم کنیـد .گوشـت هـای ریـز شـده را اضافه کـرده و برای ۵
دقیقـه روی حـرارت کـم سـرخ کنیـد .حـاال پیـاز را اضافـه کـرده و  ۱۰دقیقـه آن را تفـت دهیـد تا نرم شـود.
قـارچ را اضافـه کـرده و  ۵دقیقـه آن را تفـت دهیـد .برنـج را هـم اضافـه کـرده و تـا زمانی که شـروع به نیمه
شفاف شدن کند به طبخ آن ادامه دهید ( ۲دقیقه) .حاال سرکه را اضافه کرده و بگذارید در اثر حرارت
حباب بزند.
یک چهارم عصاره را داخل قابلمه ریخته و اجازه دهید برای  ۲۰دقیقه بجوشـد .پخت را به این صورت
ادامـه دهیـد کـه عصـاره بیشـتری اضافـه کـرده تـا جـذب شـود ،بهتریـن روش ایـن اسـت کـه ایـن کار را در
سـه مرحلـه انجـام دهیـد تـا زمانـی کـه برنـج بپـزد و عصـاره را بـه طـور کامـل جـذب کنـد .حـاال بافـت غذای
ما باید خامه ای شـکل باشـد.
برنج پخته را هم زده و از روی حرارت بردارید .پارمیسان و جعفری را اضافه کرده ،درب ظرف را گذاشته
و اجـازه دهیـد  ۵دقیقـه بـه همـان حالـت بمانـد تـا مایـع بیشـتری جذب برنج شـود .طعم آن را چشـیده و
در صورت تمایل پنیر پارمیسان بیشتری روی آن بریزید.
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سوپریبولیتا

سـوپ ریبولیتا می تواند هم به عنوان یک پیش غذای مفید و خوشـمزه مورد اسـتفاده قرار گیرد و هم می تواند یک شـام سـبک و رژیمی و مقوی برای شـما

باشد.
مواد الزم سوپ ریبولیتا
پیاز ریز خرد شده  1 ....................عدد متوسط
هویج ریز خرد شده  3 .................عدد متوسط
کرفس ریز خرد شده  2 ................عدد متوسط
سیر ریز خرد شده  2 ...............................حبه
روغن زیتون  ¼ .....................................پیمانه
کدو خیاری ریز خرد شده  1 ..........عدد متوسط
اسفناج ریز خرد شده  3 .......................پیمانه
لوبیا سفید آب پز شده  600 ......................گرم
گوجه فرنگی له شده  600 .........................گرم
آب مرغ  3 ...........................................پیمانه
نمک و فلفل  .............................به میزان الزم
جعفری ساتوری شده  1 .........................ساقه
نان تست یا باگت بیات خرد شده  2 .....پیمانه

مواد الزم برای روی سوپ
پستو به میزان الزم
روغن زیتون به میزان الزم
پنیر پارمزان رنده شده به میزان الزم
طرز تهیه سوپ ریبولیتا:
پیاز ،کرفس ،سیر و هویج خرد شده را داخل روغن زیتون کمی تفت می دهیم تا نرم شوند .سپس
گوجه فرنگی ،کدو ،اسفناج و جعفری را به آنها افزوده و آب مرغ را روی آنها می ریزیم تا سطح

سبزیجات را کامال ًبگیرد .سوپ را به مدت یک ساعت و نیم روی حرارت مالیم می گذاریم تا بپزد.
لوبیا سفید را به سوپ اضافه کرده و  15دقیقۀ دیگر آن را می پزیم و با نمک و فلفل کمی مزه دار می
کنیم.
نان های بیات شده را ریز خرد می کنیم و آن را داخل سوپ می ریزیم .آنقدر هم می زنیم تا خرده های

نان کامال ًدر سوپ حل شوند .سپس از همزن دستی استفاده کرده و آن را کامال ًمخلوط می کنیم.

سوپ را در دمای اتاق سرو می کنیم .برای سرو کردن ،روی آن کمی پستو به همراه روغن زیتون ریخته
و کمی پنیر پارمزان رنده شده نیز روی آن می پاشیم.
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جدول کلمات متقاطع

افقی
 .1پایه ها -قطار زیر زمینی -ای خدا

 .3شالوده و بنیاد -نماد کارخانجات دارو پخش در بورس -نماد سرمایه

 .2چهره -وسیع ترین جزیره آفریقا

گذاری البرز در بورس

 .3نماد پارس دارو در بورس -حالل رنگ -از انواع حج

 .4لباس حج -پاک -نت سوم

 .4مدرک کارشناسی -دانشگاه عالی دفاع ملی

 .5از سین های هفت سین -اطالعات رایانه -قوم آتیال

 .5سودای ناله -گناهکار -محل بوئیدن -روز نیست

 .6عضو باال نشین -به سیگار می زنند

 .6پول کشور ترکیه

 .7شکست خورده شطرنج -نماد آبگینه در بورس

 .7اهلی -قیمت

 .8دینداری -علم غیر اکتسابی

 .8روسری -غالب شدن

 .9قسمتی از پا -لوله گوارشی

 .9پیرو دین موسی -پیامبران

 .10نماد بانک گردشگری در فرابورس -بانگ اسب

 .10صحنه نمایش -واحد بازی تنیس -عضوی در صورت -شکوهگوی جدایی

 .11دو یار هم قد -فشرده شده و له شده

 .11سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه -دیده شده

 .12استفاده شده -چشمه -اذن ناتمام

 .12اقیانوس کبیر -میزان انرژی مواد غذایی -بیهوده

.13نماد کارخانجات مخابراتی ایران در بورس -نام قدیم مدینه -نماد تولید

 .13آنچه مربوط به حمل و نقل باشد -آشکار -بهشت شداد

مواد اولیه دارویی البرز بالک در فرا بورس

 .14تیر پیکاندار -اتاق قطار -روزنامه ارامنه ایران

 .14برش سینمایی -خجالت زده -خوشه پروین

 .15واضح و آشکار -قصد و آهنگ -ذکرها

 .15ترسانیدن -دعا -خدعه
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 .1نامی برای آقایان -معما
 .2پول هند -گرو گذارنده -حریف
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Iran

آمار صادرات و واردات ایران و ایتالیا
واردات ایتالیا از ایران

1,161,761

3,803,401

3,456,379

1

سوخت های معدنی ،روغن های معدنی
و محصوالت تقطیری .مواد قیری؛ مواد معدنی . .

772,325

3,432,967

3,036,516

2

آهن و فوالد

236,517

176,844

208,142

3

مواد شیمیایی آلی

20,031

43,233

48,640

4

میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه

21,421

23,631

27,313

5

پالستیک و مشتقات آن

15,544

21,126

21,339

6

مواد معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها،
فلزات نادر خاکی. . .،

15,168

20,191

18,362

7

مشتقات آهن یا فوالد

22,434

16,890

12,667

8

پوست و پوسته خام (غیر از پوست خز) و چرم

10,857

13,414

12,107

9

کاغذ و مقوا؛ مقاالتی از خمیر کاغذ ،کاغذ یا مقوا

11,155

9,565

11,037

10

پشم ،موی طبیعی یا موی طبیعی؛ نخ ریسی و پارچه
بافته شده

8,262

8,169

9,338

11

سایر موارد...

28,047

37,371

50,918

نام محصول

شماره
تعداد کل

کلیه محصوالت

ارزش به هزار دالر

حجم سال
2016

حجم سال
2017

حجم سال
2018

ارزش به هزار دالر
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صادرات ایتالیا به ایران

1

ماشین آالت ،لوازم مکانیکی ،راکتورهای هسته ای،
دیگهای بخار؛ قطعات آن

973,575

1,059,076

1,210,189

2

ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط
و پخش صدا ،تلویزیون. . .

122,224

165,225

172,633

3

نوری ،عکاسی ،سینما ،اندازه گیری پزشکی یا جراحی.
..

62,811

77,835

80,564

4

مشتقات آهن یا فوالد

52,414

61,157

58,560

5

پالستیک و مشتقات آن

48,423

70,621

56,153

6

رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آنها؛ رنگ ها ،رنگدانه ها و
سایر رنگ ها. . .

33,633

44,938

45,237

7

سایر محصوالت شیمیایی

23,274

34,645

45,154

8

محصوالت دارویی

30,159

35,326

41,835

9

مبلمان؛ مالفه ،تشک ،بالشتک و مصالح ساختمانی
مشابه؛ . .

32,878

41,016

29,147

10

مواد شیمیایی آلی

28,058

32,268

27,993

11

سایر موارد...

292,038

343,575

226,429

تعداد کل

کلیه محصوالت

ارزش به هزار دالر
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شماره

ارزش به هزار دالر

1,699,487

1,965,682

1,993,894

نام محصول
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حجم سال
2016

حجم سال
2017

حجم سال
2018
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)2019 میالدی ( آوریل تا اکتبر2019فهرست نمایشگاه های تجاری ایتالیا در سال
Fiere certificate da Istituto/società di certificazione riconosciuto da ACCREDIA

.No

City

Name Of The Exhibition

Start
Date

End
Date

Organising

1

Cernobbio
(CO)

COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW

1-Apr

2-apr

www.comocrea.com

2

Bologna

Fiera del libro per ragazzi

1-apr

4-apr

www.BolognaFiere.com

3

Milano (MI)

MIART - Fiera Internazionale
d’Arte moderna e contemporanea

5-Apr

7-apr

www.miart.it

4

Milano (MI)

SI’ SPOSAITALIA COLLEZIONI

5-Apr

8-apr

www.sposaitaliacollezioni.fieraMilano.it

5

Verona

VINITALY
Salone Internazionale del vino
e dei distillati

7-Apr

10-Apr

www.veronafiere.it

6

Verona

ENOLITECH
Salone Internazionale delle
tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle tecnologie olivicole
ed olearie

7-Apr

10-Apr

www.veronafiere.it

7

Verona

SOL & AGRIFOOD
Salone Internazionale
dell’agroalimentare di qualità

7-Apr

10-Apr

www.veronafiere.it

8

Bolzano

PROWINTER Noleggio, servizi
e tecnologie invernali

9-Apr

11-apr

ANO Tel. 0471 516000

9

Milano (MI)

SUPERDESIGN SHOW

9-Apr

14-apr

www.superdesignshow.com

10

Rho (MI)

EUROLUCE - Salone Internazionale dell’Illuminazione

9-Apr

14-apr

www.saloneMilano.it

11

Rho (MI)

SALONEUFFICIO - Biennale
Internazionale dell’Ambiente
del Lavoro

9-Apr

14-apr

www.saloneMilano.it

12

Rho (MI)

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE

9-Apr

14-apr

www.saloneMilano.it

13

Rho (MI)

SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO
D’ARREDO

9-Apr

14-apr

www.saloneMilano.it

14

Parma

CIBUS CONNECT

10-apr

11-apr

www.fiereparma.it
www.federalimentare.it

15

Bologna

PHARMINTECH – Exhibition
life science industry comes to
life

10-Apr

12-Apr

www.pharmintec.it

16

Bologna

COSMOFARMA EXHIBITION

12-Apr

14-Apr

www.cosmoprof.it
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.No

City

Name Of The Exhibition

Start
Date

End
Date

Organising

17

Roma

SEM - Safety & Electric Mobility
Expo

12-apr

14-apr

www.fieraroma.it

18

Torino

A & T - Automation & Testing

16-Apr

18-Apr

www.affidabilita.eu

19

Firenze

Mostra Mercato Internazionale
dell’Artigianato

20-Apr

1-May

www.firenzefiera.it

20

Pastorano
(CE)

Fiera Agricola

24-Apr

28-Apr

www.a1expo.com
www.fieraagricola.org

21

Napoli

Comicon

25-Apr

28-Apr

www.comicon.it

22

Foggia

Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia

28-Apr

1-May

www.fierafoggia.it

23

Riva del
Garda (TN)

GARDA TRENTINO SPA

3-May

5-May

www.gardatrentino.it

24

Verona

VERONA LEGEND CARS
Fiera delle auto d’epoca

3-May

5-May

www.veronafiere.it

25

Arezzo

ORO AREZZO

4-May

7-May

Italian Exhibition Group – Via Emilia 155 – RIMINI
0541.744111 - 0541.744200 iegxpo@pec.it

26

Rimini

MiR - Music inside Rimini– Innovation Technology Light &
Sound

5-May

7-May

27

Bologna

ZOOMARK INTERNATIONAL

6-May

9-May

28

Rho (MI)

FRUIT & VEG INNOVATION

6-May

9-mag

www.fruitveginnovation.it

29

Rho (MI)

TUTTOFOOD - MILANO
WORLD FOOD EXHIBITION

6-May

9-mag

www.tuttofood.it

30

Rimini

MACFRUT - Mostra internazionale di impianti, tecnologie
e servizi per la produzione,
condizionamento, commercializzazione e trasporto degli
ortofrutticoli

8-mag

10-mag

31

Cernobbio
(CO)

PROPOSTE - Fiera produttori tessuto d’arredamento e
tendaggio

8-May

10-mag

www.propostefair.it

32

Torino

Salone Internazionale del Libro
- Torino

9-May

14-May

www.circololettori.it

www.iegexpo.it

www.bolognafiere.it

www.cesenafiera.it

Iran
City

Name Of The Exhibition

Start
Date

End
Date

Organising

33

Verona

VERONA MINERAL SHOW
GEO BUSINESS
Fiera Internazionale di minerali,
fossili e preziosi

10-May

12-May

www.veronafiere.it

34

Rho (MI)

MADE IN STEEL
biennale

14-May

16-mag

www.madeinsteel.it

35

Roma

EXCO - EXPO DELLA COOPERAZIONE

15-mag

17-mag

www.fieraroma.it

36

Rho (MI)

LAMIERA

15-May

18-mag

www.lamiera.net

37

Rimini

EXPODENTAL MEETING

16-May

18-May

www.expodental,it

38

Firenze

MODAPRIMA

17-May

19-May

www.pittimmagine.com

39

Milano (MI)

CHIBIMART Mostra cash &
carry di bigiotteria e accessori
moda

17-May

20-mag

www.chibimart.it

.No

40

Napoli

VitignoItalia

19-May

21-May

.HAMLET S.R.L
- p.tta M. Serao 7 , 80132 Napoli
Tel. 0814104533 - fax 081 7944608 teti@vitignoitalia.
eu - info@vitignoitalia.eu

41

Verona

PULIRE

21-May

23-May

www.afidampservizi.com

42

Bergamo
(BG)

IVS - Industrial Valve Summit

22-May

23-mag

www.industrialvalvesummit.it

43

Bologna

AUTOPROMOTEC
Biennale internazionale delle
attrezzature e dell’aftermarket
automobilistico

22-May

26-May

www.autopromotec.it

44

Parma

SPS/IPC/DRIVES ITALIA –
Tecnologie dell’automazione
elettrica: sistemi e componenti

28-mag

30-mag

www.messefrankfurtitalia.it

45

Rimini

RIMINI WELLNESS - Fitness,
Benessere e Sport on Stage

31-mag

3-giu

www.iegexpo.it

46

Carrara Marina (MS)

CARRARA2 White Carrara
Downtown - Marmotec Hub 4.0

1-Jun

8-Jun

www.carrarafiere.com

47

Bologna

R2B - Research to Business

6-Jun

7-Jun

www.smau.it
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.No

City

Name Of The Exhibition

Start
Date

End
Date

Organising

48

Firenze

Pitti Immagine Uomo

11-Jun

14-Jun

www.pittimmagine.com

49

Milano (MI)

WHITE MILANO - Presentazione delle collezioni uomo
e donna di abbigliamento e
accessori

15-Jun

17-giu

www.whiteshow.it

50

Roma

ROME FASHION WEEK

15-giu

17-giu

www.romebridalweek.it

51

Riva del
Garda (TN)

EXPO RIVA SCHUH

15-Jun

18-Jun

www.rivadelgardafierecongressi.it

52

Firenze

Pitti Immagine Bimbo

20-Jun

22-Jun

www.pittimmagine.com

53

Firenze

Pitti Immagine Filati

26-Jun

28-Jun

www.pittimmagine.com

54

Rho (MI)

MILANO UNICA - MODA IN
TESSUTI E ACCESSORI

9-Jul

11-lug

www.modain.it

55

Rho (MI)

MILANO UNICA - SHIRT
AVENUE

9-Jul

11-lug

www.shirtavenue.com

56

Rho (MI)

MILANO UNICA - IDEABIELLA

9-Jul

11-lug

www.ideabiella.it

57

Bologna

SANA - Salone internazionale
.del biologico e del naturale

6-set

9-set

www.BolognaFiere.com

58

Verona

COSMO BIKE SHOW
International bike exhibition

7-Sep

9-Sep

www.veronafiere.it

59

Vicenza

VICENZAORO September The
Jewellery Boutique Show

7-Sep

11-Sep

www.iegexpo.it

60

Pordenone

HAPPY BUSINESS TO YOU
Borsa del Contract

11-set

13-set

www.fierapordenone.it

61

Firenze

Fragranze

13-Sep

15-Sep

www.pittimmagine.com

62

Rho (MI)

HOMI

13-Sep

16-set

www.homiMilano.it

63

Bra

Cheese - Le Forme del Latte

13-Sep

16-Sep

www.comune.bra.cn.it

64

Parma

IL SALONE DEL CAMPER

14-set

22-set

www.salonedelcamper.it

Iran
.No

City

Name Of The Exhibition

Start
Date

End
Date

Organising

65

Bari

FIERA DEL LEVANTE - Campionaria Generale Internazionale

14-Sep

22-Sep

www.fieradellevante.it

66

Bari

Salone dell’Artigianato Internazionale

14-Sep

22-Sep

www.fieradellevante.it

67

Rho (MI)

theMICAM

15-Sep

18-set

www.themicam.com

68

Rho (MI)

MIPEL - Mostra Internazionale
della Pelletteria e accessorio

15-Sep

18-set

www.mipel.com

69

Ferrara

REMTECH EXPO - Salone
sulle bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione del
territorio

18-Sep

21-Sep

70

Genova

Salone Nautico Internazionale

19-Sep

24-Sep

www.salonenautico.com

Milano (MI)

THE ONE MILANO

20-Sep

23-set

www.theoneMilano.com

71

Milano (MI)

WHITE MILANO - Collezioni
abbigliamento e accessori
donna

20-Sep

23-set

72

Milano (MI)

SUPER

21-Sep

23-set

www.pittimmagine.com

73

Roma

ROMA INTERNATIONAL
HAIRDRESSER

21-set

23-set

www.fieraroma.it

74

Bologna

CERSAIE – Salone internazionale della ceramica per
l’architettura e dell’arredobagno

23-Sep

27-Sep

www.cersaie.it

75

Pordenone

COILTECH

25-set

26-set

76

Milano (MI)

FILO

25-Sep

26-set

www.filo.it

77

Verona

MARMOMAC
Mostra Internazionale di
marmi, design e tecnologie

25-Sep

28-Sep

www.veronafiere.it

78

Cremona
)CR(

ACOUSTIC GUITAR VILLAGE

27-Sep

29-set

www.cremonamusica.com

79

Cremona
)CR(

CREMONA PIANOFORTE

27-Sep

29-set

www.cremonamusica.com

80

Cremona
(CR)

CREMONA MONDOMUSICA

27-Sep

29-set

www.cremonamusica.com

81

Firenze

Biennale Internazionale Antiquariato

28-Sep

6-Oct

www.biennaleantiquariato.it

www.remtechexpo.it

www.whiteshow.it

www.quickfairs.net
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Italy

جويندگان کار
دهای از جويندگان کار است که در دبيرخانه اتاق ايران و ايتاليا فرم اشتغال تکمیل کردهاند .اتاق ايران و ايتاليا
ليست زير شماره کد ،نوع تجربه و توانايی ع 
بـدون اينکـه مسـئوليتی بـرای ایـن امـر بپذيـرد ،صرفـا جهـت کمـک بـه اشـتغال ایـن افـراد ،و اطلاع خواننـدگان مجلـه این لیسـت را ارائه مینماید کـه در صورت

کد متولد جنسیت
1

1372

مرد

مهندسی مکانیک سیاالت

دوره روزنامه نگاری و طراحی قطعات

زبان انگلیسی و
ایتالیایی

2

1367

زن

مهندسی صنایع

کارشناس برنامه ریزی و تضمین
کیفیت،کارشناس کنترل پروژه

زبان انگلیسی

3

1367

زن

کاردانی معماری

مسئول دفتر مدیرعامل

زبان انگلیسی

4

1365

مرد

کارشناسی ارشد علوم و صنایع
غذایی ایتالیا

دستیار تحقیق و توسعه

زبان انگلیسی

5

1361

زن

گرافیک/آموزش زبان و فرهنگ
ایتالیایی در ایتالیا

اتاق بازرگانی سفارت ایتالیا(/)ICEمشاور
و مترجم

زبان انگلیسی و
ایتالیایی

6

1347

زن

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

رزرواسیون بلیط/مکاتبات فروش در بخش
شیمیایی و تدارکات

زبان انگلیسی

7

1366

زن

کارشناسی برق الکترونیک

مدیر فروش صنعت نفت و گاز و آب

زبان انگلیسی

8

1362

زن

کارشناسی مهندسی بهسازی محیط

بازرس و ممیز واردات/مدیر داخلی

زبان انگلیسی

9

8531

زن

کارشناسی معماری و نقاشی میالن

دیزاینر و نقاش/معمار داخلی/مدیرفروش/
مترجم

زبان انگلیسی و
ایتالیایی

10

1365

مرد

کارشناسی ارشد حقوق

مشاور حقوقی و داور حل اختالف/رئیس
مرکز داوری اتاق بازرگانی اراک

زبان انگلیسی و
ایتالیایی

11

1367

زن

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناس اداری/کارشناس برنامه ریزی و
تضمین کیفیت

زبان انگلیسی

L’ inverno e la primavra 2019, No.43

تحصیالت

تجربه

مهارت و توانایی

Mondo Migliore

درخواسـت شـرکتها از طريق شـماره کد ،معرفی گردند.
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Iran

لیست اعضای جدید اتاق ایران و ایتالیا
ردیف

نام شرکت/
نام خانوادگی

نام کامل مدير عامل

زمينه فعاليت

طیبه وکیلی

واردات و صادرات لوازم خانگی برقی ،لوستر

2

بازرگانی مریم هاشمی
طرقی

مریم هاشمی طرقی

صادرات و واردات سنگهای قیمتی و تولید و صادرات زیورآالت

3

امید پرشیا انرژی کیش

سیدعلیرضا چهارسوقی

واردات شیرآالت و اتصاالت و لوله های فوالدی و استیل در
زمینه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی

4

سرمایه گذاری توسعه
تجارت و صید صنعتی
چابهار

فرزین حقدل

جذب سرمایه و سرمایه گذاری در صنعت شیالت

5

آفتاب پیام یزد

نیوشا رفیعی

تولید انواع دوکهای نخهای فانتزی

6

ساتراپ درب آریا

نرگس جواهری

تولید کننده درب بطری

7

بازرگانی غزاله علیزاده

غزاله علیزاده مقدم

ساخت و ساز ،نظارت و طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان

8

نوآوران زیبا آرا

مهدی فریدون نیا

تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی

9

آنا شید جنوب

منی میناوی

فروش عمده محصوالت و مواد غذایی

10

کاشی احسان میبد

احسان خالقیه

تولید و فروش کاشی و سرامیک

11

نیلی چرم تاوریژ

فاطمه امامی ابو اسحق

بازاریابی محصوالت و ماشین آالت مربوط به صنعت چرم

12

بازرگانی بهروز رضائی

بهروز رضائی

صادرات ترافل ،مواد غذائی

13

رادیس طب

احد شهبندی

واردات تجهیزات پزشکی ،سوزنهای بیپسی

1

کاالتجارت شادمانمهر
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14

ارتباط گستران شبکه
کیهان

بهزاد تاران

صادرات و واردات انواع کاالی الکترونیکی تولید منبع تغذیه و
آنتن مخابراتی

15

پرتو تجارت تابان

سیده زهرا موسوی

واردات طال و مواد غذایی

16

کیان رخسار قشم

اصغر توحید لو

واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی (مراقب از پوست و مو)

17

ساتارکو

حبیب اله گلشن

واردات قطعات نیروگاهی و توربینهای گازی و صنعتی و
پنلهای خورشیدی

18

بازرگانی گلکار

مسیح گلکار دستجردی

واردات و صادرات لوازم یدکی و ادوات کشاورزی و صنعتی

19

ایده آفرینان فرتاک

هدی جنتی

تولید لوازم دکوراتیو و تزئینی

20

تولیدی صنعتی ورسک
اتصال

احمد محمدی

واردات و تولید لوازم آبیاری

21

صنایع گرمایشی

کیانوش رضایی

تولید و واردات انواع پکیجهای گازسوز و شوفاژ ،مشعل و
شیرآالت صنعتی تاسیسات

22

کاسپین سرآمد فن آور

محمد ابراهیم شیرآقائی

واردات برچسب های ساده و اتوماتیک شیشه و پنجره

23

بنیان صنعت ماشین
پایتخت

حمید ایمان فرد

صنعت اسقاط و بازیافت خودرو و سیم و کابل

24

بازرگانی شجاعی
فارنهایت

آیت شجاعی

نصب و راه اندازی سیستمهای برودتی و حرارتی ساختمان

25

آبادگران آتی ساز سبز

عباس ولی فرد

واردات مواد ساختمانی و غذایی

26

آجر سفال آشیان

اسکندر زیبا پور گیالنی

تولید آجر و سرامیک

27

آذین تنه

مصطفی نکو نظر

قطعات سیستم ترمز خودرو

28

سینا سنگ کویر

علی اصغر رفیعی

تولید ،صادرات و واردات سنگهای تزئینی و ساختمانی

29

کروه مهندسی تجارت
سریع و امن پارسیان

مجید شجاعی

تجارت الکترونیک ،مواد غذایی و .....

30

ترابر کندر ایرانیان

محمد رضا صادقی

مدیریت و خرید خارجی و تدارکات ،خدمات پرداخت ،مدیریت
و مشاوره حمل و نقل بین المللی
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ردیف

نام شرکت/
نام خانوادگی

نام کامل مدير عامل

زمينه فعاليت

Mondo Migliore

Italy
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ردیف

نام شرکت/
نام خانوادگی

نام کامل مدير عامل

زمينه فعاليت

31

فروغ آریا گستر

منصور تیموری

تولیدی محصوالت آرایشی و بهداشتی

32

آرکا چرم مهاجر

فرزان مهاجر

تولید صادرات و واردات چرم طبیعی و ماشین آالت چرم
سازی ،پوست و وت بلو ،کیف و کفش

33

موسسه حقوقی داد و خرد

احمد کریمی سغینی

خدمات حقوقی و داوری بین المللی و مشاوره کسب و کار

34

توان رسان

احسان اخوان صراف

واردات و اجرای پروژه دستگاههای نیرو محرکه و ماشین آالت
صنعتی

35

بازرگانی راد

محمد اکبری راد

خرید و فروش فلزات ذوبی و ضایعاتی

36

بازرگانی اصغری

یوسفعلی اصغری

واردات و صادرات بلبرینگ مخابراتی و قطعات خودرو و چوب
نئوپان

37

صنعت ابزار سپه

مریم میرعلیزاده فرد

واردات ابزار و تجهیزات صنعتی و کارگاهی

38

تام اروند ماشین

علی غالمزاده

تولید و صادرات انواع تراکتور و واردات قطعات تراکتور

39

خطوط لوله شار

مهران احمدیان

واردات و فروش و خدمات سیستمهای تهویه مطبوع

40

بازرگانی محمودی

مهدی محمودی

واردات و صادرات مواد غذایی و صنایع دستی

41

لوله و ماشین سازی ایران

محمدرضا بابائی

تولید کننده لوله و اتصاالت و شیر آالت چدنی نشکن و
دیگهای شوفاژ

42

فرتاک صنعت توسعه
غرب

سجاد سام

خرید و فروش مصالح ساختمانی و اجرا و نوسازی پروژههای
عمرانی

43

کیمیا آوران کیش

مجید آقابابائی

واردات و صادرات ابزار آالت صنعتی و الکترودهای جوشکاری

44

یاس فارمد

سیدعلی تراب زاده

واردات و تولید کلیه محصوالت آرایشی و بهداشتی ،عطر و
ادکلن ،انواع مکملهای غذایی و داروئی

45

موسسه حقوقی کامران
رشیدی

کامران رشیدی

ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی

46

آذر اتصال

یونس اکبرپور پایدار

تولید انواع مجموعه های محوری خودرو-قطعات خودرو و
تولید کامیونت

47

راد ساختمان افق توسعه

حسین کیان ارثی ننادگانی

خرید و فروش مصالح ساختمانی و فلزات ذوبی و ضایعاتی
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48

توان سازه کیان

قربانعلی آراسته

تولید جرثقیلهای صنعتی و باالبر و سایر تجهیزات جابجایی

49

کیمیا دارو بامداد

فاطمه پناه لو

تولید و عرضه انواع دارو ومحصوالت درمانی

50

کارخانهجات تولید لوازم
خانگی پارس

حسن رحمانی نیا

تولید کننده یخچال فریزر و ماشین لباسشوئی و جاروبرقی

51

شن باد گستر فتح

علیجان  اصانلو

تولید پنلهای خورشیدی

52

گالری امیر

حسام بادی

تولید و واردات و صادرات لوستر

53

بهتاش سپاهان

خیر اله سلیمیان ریزی

حمل و نقل ریلی

54

بازرگانی منصور وحیدیان فر

منصور وحیدیان فر

واردات ماشین آالت کشاورزی و صادرات محصوالت کشاورزی
فرآوری شده

55

ایمر گاز پاد

حمید هنرمند

تولید و صادرات و واردات سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

56

علم و توسعه رسانا

احمد قناعتیان جهرمی

خرید و فروش و تولید کلیه قطعات الکترونیکی و مخابراتی

57

دوردورها پرواز افق

گلناز علم بیگی

خدمات مسافرتی و گردشگری

58

ایده پردازان افسون

فتح اله قادسی

دوربین های مدار بسته ،سیستمهای هوشمند ساختمان
،تجهیزات پزشکی و خدمات توریستی و گردشگری

59

الماس الکترونیک
سپاهان

محسن کلباسی

واردات ملزومات تابلو برق و ساخت تجهیزات برق صنعتی

60

بازرگانی اسماعیل گازر

اسماعیل گازر

تولید کفش مردانه

61

بردیا خودرو راد

حسین بهرامی ثابت

تولید لوازم تزئینی خودرو

62

ساخت و طرح انبوه
سازان راد

مسعود عقیلی

زیبا سازی و محوطه سازی ساختمان

63

بازرگانی برزگر

حمید برزگر محمد بیگی

خرید و فروش فلزات ذوبی و ضایعاتی

64

بازرگانی مهران

مهران حمیدپور

خرید و فروش فلزات ذوبی و ضایعاتی
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نام شرکت/
نام خانوادگی

نام کامل مدير عامل

زمينه فعاليت

Mondo Migliore
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ردیف

نام شرکت/
نام خانوادگی

نام کامل مدير عامل

65

ایران لوازم قطعه

غالمحسن بابازاده نمینی

واردکننده و تولید کننده صندلی خودرو و لوازم مرتبط

66

طب گستران سروش
ایرانیان

حمیدرضا حق پناهان

واردکننده پروتز و ژل های ترمیمی و زیبایی

67

گیل باتری پارسیان

علی نوراللهی اسکوئی

تولید کننده انباره های انرژی

68

صنایع نیمه هادی ایران

هدایت اشراقی آذر

تولید انواع کارت هوشمند

69

ستاره درخشان مهر آسا

آرمین محمودی

تولید و واردات محصوالت بهداشتی و آرایشی مو و ناخن

70

وایا تجارت کیا

عبدالرضا اباصلتیان

تجهیزات دریائی ،واردات قهوه و دستگاههای قهوه ساز،واردات
محصوالت آرایشی و بهداشتی

71

حامی گستر حیوانات

رسول اسدالهی دعوتی

تولید و واردات ملزومات دامپزشک ،برگزاری نمایشگاه مربوطه

72

دفع آفات البرز بهسم

فریده ابراهیمی بجدنی

تولید و واردات سموم و کودهای کشاورزی

73

پتروکیمیای ابن سینا

ماکان شاملوی گرجائی

ساخت و بهره برداری از واحد تولید ایندرید مالئیک

74

تضامنی مسعود دادگر و
شرکاء

مسعود دادگر

واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی و عطریات

75

نیال گشت الهیه

حاجی اسمعیل حاکمی

خدمات مسافرتی و گردشگری

76

چرم باران

بابک باران لوئی

تولید کفش زنانه و مردانه دست دوز

77

تجارت پیشگامان مارال

شاهپور کمالی مقدم

واردات ملزومات دامپزشکی

78

تریتا داروی هزاره سوم

مهرداد حمیدی

تولید داروهای نانو

79

کیان تجارت آژیراک

امیر -علی پور محمدی

واردات و خرید و فروش رایانه و قطعات مرتبط

80

امید الکترونیک
خاور میانه

علی عامری

تولید درب بازکنهای تصویری و واردات درب بازکنهای
اتوماتیک
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ردیف

نام شرکت/
نام خانوادگی

نام کامل مدير عامل

81

پویا تدبیر دام کوچک

علیرضا والی

واردات خوراک و ملزومات حیوانات خانگی

82

فرایند شیمی صدرا

محمد وفادوست

صادرات و واردات مواد اولیه پتروشیمی

83

بازرگانی مجید قبادی

مجید قبادی

خرید و فروش ملزومات دام کوچک

84

زمین کاو بازش

مهدی بازش

استخراج و فرآوری خاک معادن

85

طب و دندان اندیشه

امین اشکان

واردات تجهیزات دندانپزشکی

86

بازرگانی مهندسی ویژن
آرتا سیف

محمد حافظی مشهدی

تامین و نصب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق

87

کیوان فخر زنده رود

شقایق عریضی

واردات تجهیزات پزشکی

88

تداوم خرد پژوهان
کوشان

احسان شکیبی

تولید قطعات خودرو و محقق تکنولوژی تولید

89

اکسین پرگاس تجارت

متین جناب

واردات لوازم ورزشی و عینک

90

کلینیک کاشت مو و لیزر
سپیده

اکبر مزروعی

خدمات پزشکی پوست و مو و لیزر

91

اسم ایران

مشتاق مشتاقی

پروسس و صادرات فلزات ،سرمایه گذاری در بخش ساختمان
و کشاورزی

92

واال بافت سپاهان

زهره سید قلعه جوزدانی

تولید نخ پلی استر

93

دژپاد

سعید جابر انصاری

تولید قفسههای فلزی و تجهیز انبار

94

توسعه پرتو تجهیز

احمدرضا حیدری

واردات الستیک خودرو

95

پاد رعد پارسیان

فرزین پور اسماعیل آسیا بر

نصب و راه اندازی سیستمهای مخابراتی

96

فراطب جراح

امیر زندی

وارد کننده دستگاههای بیهوشی،جراحی قلب و کودکان
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عضويت در اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا
با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی و با در نظر گرفتن سطح روابط بازرگانی و تجاری ایران با کشور ایتالیا  ،بمنظورتسهیل و تسریع مراحل عضویت در این
اتاق و ارائه خدمات ویژه به اعضای محترم ،تغییراتی به شرح زیر در روند عضویت ایجاد شده است:
 -1اعضا محترم برای پیگیری مراحل عضویت و یا تمدید عضویت می توانند از طریق سایت   www.iiccim.irاقدام نموده و صرفا جهت دریافت کارت
مراجعه حضوری الزامی خواهد بود.
 -2پس از دریافت مدارک از اعضای جدید ،اطالعات توسط بخش عضویت  وارد سایت شده و حداکثر ظرف دو هفته کارت متقاضی صادر می گردد.
 -3در شرایطی که اعضای محترم نیاز ضروری به کارت داشته باشند در صورت تکمیل مدارک ،مراحل عضویت و صدور کارت در مدت کمتر از یک هفته
انجام خواهد شد.
 -4در شرایطی که اعضای محترم به صورت ضروری نیاز به ویزا داشته باشند مراحل ویزا و عضویت به طور موازی انجام خواهد شد.
لطفا جهت اطالع از مراحل و مدارک مورد نیاز جهت عضویت به سایت  www.iiccim.irمراجعه فرمایید.

شرح قسمتی از خدمات و فعاليتهاي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا
 .1ارائه خدمات مشاورهاي در زمينه اطالعات تجاری ،ثبت شرکت در ایتالیا وحل اختالفات حقوقی ،مالی و بازرگاني بين شركتهاي ايراني و ايتاليايي
توسط وکالی مجرب بین المللی و وکالی ایرانی –ایتالیایی در ایتالیا
 .2ارائه اطالعات مربوط به توليدكنندگان و شرکتهاي ايتاليایي و بالعكس و فراهمكردن اطالعات تجاري روز مرتبط با ايران و ايتاليا
 .3معرفي شركتهاي ايتاليایي به همتايان ايراني و بالعكس
 .4فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت اخذ ويزای ايتاليا برای اعضای اتاق که شامل موارد ذیل خواهد بود:
* دریافت وقت به صورت  VIPدر کنسولگری بدون سپری کردن مدت زمان طوالنی به جهت دریافت نوبت
* بررسی مدارک توسط بخش ویزا جهت رفع  نواقص مدارک
* همراهی اعضا در زمان وقت کنسولگری
 .5برگزاري سمينارها ،كنفرانسها ،همایشها و نمایشگاهها در ایران و ایتالیا جهت بررسي مسائل اقتصادي و بازرگاني دو كشور
 .6برنامهریزی جهت بازديد از كارخانجات و واحدهاي توليدي و اقتصادي فعال در سطح كشور به منظور باالبردن آگاهي اعضا و ايجاد ارتباط نزديك با
مراكز صنعتي فوق الذکر
 .7همکاری و ایجاد تسهیالت برای اعضای جویای نمایندگی و ارائه اطالعات در مورد واردات و صادرات کاالهای مجاز
 .8ارائه اطالعات و مشاورههای مالی جهت امکان دسترسی سریعتر به خدمات بانکی معتبر
 .9برنامهریزی به منظور مالقاتهای تجاری برای هیاتهای ایتالیایی با طرفهای ایرانی عضو در اتاق و بالعکس
 .10فراهم نمودن زمینه مساعد جهت شرکت در نمایشگاههای ساالنه ایران و ایتالیا
 .11به روز بودن سامانه کاریابی برای جویندگان کار و شرکتهایی که در جستجوی همکار می باشند.
 .12برگزاری کالسهای آموزشی در ارتباط با مسائل روز و مورد نیاز بازرگانان

تهران ،خيابان مطهري ،خيابان كوه نور ،كوچه هفتم ،پالك  ،1طبقه چهارم ،واحد   4443 ,كدپستي  1587694938تلفکس 8(  88750086 :خط)
سایت     www.iiccim.ir :ایمیل بخش عضویتmembership@iiccim.ir :
کانال تلگرام     @iiccim :ربات اطالعرسانی@iiccim_bot :
دنیای بهتر  /شماره - 43زمستان  97و بهار 98
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Che Lavori fai? /ke lavori fai/
Io faccio…
/ˈio fattʃo/
il benzinaio
/il bentsinajo/
l’austista
/laustista/
il facchino
/fakkino/
il ferroviere
/ferrovjere/

Fonetica

l’informatico
I’insegnante
l’impiegata
il giudice
l’infermiera
il medico

/informatiko/
/inseɲɲante/
/impjegata/
/juditʃe/
/infermjera/
/il mediko/

Iran
.No

Date

Name of Trade Show

City

22

23-26 July 2019

SILVER GOLD
International Exhibition of Precious Metals, Gold, Silver,
Jewelries and Watch of Iran

Tabriz

23

23-26 July 2019

TEXPO-HOMETECH
International General Trade Fair of Tabriz

Tabriz

24

28-31 July 2019

IRAN CONFAIR
Tehran International Construction Fair

Tehran

25

31 July-03 August 2019

LEATHEX
International Leather and Skin Products and Machineries
Exhibition of Iran

26

31.July - 03 August
2019

SHOBINEX
International Shoe and Bag Industry Exhibition of Iran

Tabriz

27

31 July - 03 August
2019

WOODEX TABRIZ
International Exhibition of Machineries, Equipment, Accessories & Raw Materials for Wood Industry in Iran

Tabriz

28

06 -09 August 2019

METEX
International exhibition of metal, steel, metallurgy, formatting, molding, forging

Mashhad

29

07 -10 August 2019

HOFEX IRAN
International Iranian Exhibition of Home and Office Furniture. HOFEX IRAN showcases Wood and Furniture companies as well as manufacturers and distributors, Interior
designer companies, Producers of relevant raw materials,
Publishers

Tehran

30

27 -30 August 2019

AUTOEXPO TABRIZ
International Automobile Industry and Spare Parts Trade
Fair of Tabriz

Tabriz

31

27 -30 August 2019

TRANSEXPO TABRIZ
International Transport Industry and Transit Services Exhibition of Tabriz

Tabriz

32

28-31 August 2019

IFOOD MASHHAD
International exhibition of food & beverages industry. Dairy
Products, food & beverages machinery and packing

Mashhad

33

29 August - 01 Sept
2019

IRANPLEX
International Exhibition of Poultry, Livestock, Dairy and
Related Industries in Iran

Tehran

34

Sept 2019

CHINA TRADE WEEK - IRAN
China Trade Week - S Iran is an essential opportunity for
any business owners, professional buyers, wholesalers or
import /export organizations who are seeking new sources
for their products and services

Tehran

35

20-23 Sept 2019

IRAN PLAST
International Trade Fair Plastic, Rubber Equipment &
Machinery

Tehran

36

30 Sep- 03 Oct 2019

WATEX
Iran International Water & Waste Water Exhibition

Tehran

37

Oct 2019

ISFAHAN MODERN CONSTRUCTION
International Exhibition of Architecture and Modern Building
Technologies

Isfahan

38

Oct 2019

IINEX - TEHRAN INDUSTRY INTERNATIONAL EXHIBITION
Tehran Industry International Exhibition

Tehran

39

Oct 2019

MINEX IRAN
Exhibition & Conference on Investment Opportunities in
Iran’s Mines & Mining Industries. MINEX presents the latest
technologies, equipment’s, services, machineries for mines
& mining industries

Tabriz

Tehran

in exploration, excavation, processing, production & export
40

20-25 Oct 2019

BOOK FAIR TABRIZ
International Book Fair

Tabriz

41

21-24 Oct 2019

IRAN HVAC&R
HVAC Trade Show. Heating Systems and Equipment, Air
Conditioning Ventilation Systems and Equipment, Refrigeration Systems and Components

Tehran
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.No

Date

Name of Trade Show

City

1

May 2019

CIFEX
City Furniture Exhibition of Iran

Tabriz

2

May 2019

IMT - IRAN MINING TECHNOLOGY SUMMIT
Iran Mining Technology Summit

Tehran

3

01-04 May 2019

IRAN OIL SHOW
International Exhibition of Oil, Gas and Petrochemicals

Tehran

4

June 2019

TEHRAN INTERNATIONAL HORSE SHOW & PET SHOW
Tehran International Horse Show & Pet Show

Tehran

5

08-11 June 2019

IRAN HEALTH
International Exhibition of Medical, Dental, Pharmaceutical
and Laboratory Equipment & Products

Tehran

6

09-12 June 2019

INOTEX
International Innovation and Technology Exhibition

Tehran

7

11-14 June 2019

BUILDEXPO
International Building Materials and Construction Machinery
and Equipment Trade Fair of Iran

Tabriz

8

11-14 June 2019

HAICO
International Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Trade Fair of Iran

Tabriz

9

18-21 June 2019

IRAN AGRO
International Agricultural Trade Fair

Tehran

10

18-21 June 2019

IRAN FOOD + BEV TEC + HOSPITALITY
International Food, Beverage & Hospitality Exhibition

Tehran

11

29-01 July 2019

K&B–S&P
Kitchen, Bath, Sauna & Pool Industries & Equipment International Exhibition

Tehran

12

July 2019

ISEC - ISFAHAN SECURITY & SAFETY EXPO
Specialized Exhibition of Safety, Security and Fire Protection Modern Technologies

Isfahan

13

02-05 July 2019

AMTEX IRAN
International Exhibition of Machine Tools, Industrial Automation & Instrumentation of Iran

Tabriz

14

02-05 July 2019

IGIME
Great International Machinery Exhibition of Iran

Tabriz

15

02-05 July 2019

METAFOUND
International Steel, Mines, Metal, Foundry and Metallurgy
Industries And Related Equipments Trade Fair of Iran

Tabriz

16

09-12 July 2019

IRAN PEL SHOW
Mashhad Livestock, Poultry, Aquaculture, Feed, Veterinary,
Machinery and Related Industries International Exhibition

Mashhad

17

10-13 July 2019

AGRICULTURE TABRIZ
International Agricultural Products, Equipment’s, Machineries, Foodstuff and Related Industries Exhibition of Tabriz

Tabriz

18

10-13 July 2019

P&L
International Livestock, Poultry, Aquatic & Relevant Industries Exhibition of Iran

Tabriz

19

18-21 July 2019

ELECOMP
International Electronics, Consumer Electronics, Computer
& E-Commerce Exhibition in Iran. ELECOMP features
Electronic products manufacturers & retailers, Electronic
services companies, Computer producers and relevant
services, IT companies and experties

Tehran

20

23-26 July 2019

COSMEX
International Machineries & Equipments Exhibition for
Cosmetic & Hygienic Products of Iran

Tabriz

21

23-26 July 2019

FOODEX TABRIZ
International Foodstuff, Machineries and Related Industries
Exhibition of Iran–Tabriz

Tabriz

Iran

Riso
Eslambolì
- Eslamboli
polò
Descrizione
Questa è l’unica ricetta di riso bassmatì che non
richiede una precottura, ma va comunque cotta a
vapore.La sua preparazione è più lunga rispetto alle
altre ricette, ma vale la pena provarla. E’ molto
gustosa sopratutto se userete dei pomodori freschi
per il sugo; lasceremo ad amollo per mezz’ora ora
circa nel sugo di pomodoro prima di iniziare la cottura
perchè “si impregni” del sapore del sugo, ma se avete
fretta tralasciate questo passaggio.
L’aggiunta del burro (50 grammi circa) al sugo
conferisce un sapore molto delicato al riso.
Ricordo che la pentola per la cottura del riso (di
ogni tipo) deve essere larga e medio-alta, meglio se
antiaderente
Questa ricetta può essere preparata con è senza
spezzatino.
Ingredienti
400 g riso bassmatì
300 g spezzatino di vitellone misto (non magro)
2 cipolle medie soffritte
50 g burro sciolto
5 T olio di oliva non extravergine
1 kg pomodori maturi o un litro di ottima passata .
2 t di concentrato di pomodoro
sale e pepe q.b.
3 c acqua

prima cuocere nel suo umore (acqua); con due cucchiai
d’olio, lasciate soffriggere la carne girandola spesso,
salate e pepate; aggiungete il soffritto già preparato,
il concentrato di pomodoro all’acqua che si versera
sullo spezzatino e lasciate cuocere finchè la carne sarà
bella tenera.
Lavare bene il riso con acqua tiepida per privarlo
completamente dell’amido.
Lavare e passare i pomodori nel passaverdure; versarlo
in un recipiente, aggiungere un cucchiaio raso di sale,il
concentrato di pomodoro, il burro e l’olio, mescolare
bene e aggiungere il riso, che dovrebbe essere coperto
di circa di quattro dita di liquido. Lasciata riposare per
mezz’ora circa
Versate quindi il riso sullo spezzatino
Lasciate cuocere senza coperchio finchè l’acqua
non sia evaporata. Il riso deve rimanere al dente,
ultimeremo la cottura a vapore (coprendo il coperchio
con dei canovacci). Assicuratevi che il riso non sia
troppo al dente, se così fosse aggiungete pure un paio
di bicchieri di succo di pomodoro.
Notes
Se riscontrerete qualche difficoltà per la
preparazione di questa ricetta, non esitate a
scriverci. Questo riso si accompagna molto bene
con un’insalata di pomodori e cetrioli, oppure di
sottoaceti.

Istruzioni
Procedete alla cottura dello spezzatino lasciandolo
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E’ un dolce tipico dell’Iran. Di facile realizzazione, non
richiede nessun ingrediente “difficile” da reperire,
l’acqua di rose (per uso gastronomico) si trova in tutti
i negozi che trattano prodotti esotici.
Ingredienti
1 kg farina di riso
2 uova
500 g burro sciolto
350 g zucchero a velo
1 bicchiere di acqua di rosa
Istruzioni
Mischiare il burro sciolto, i tuorli delle uova e lo
zucchero velato.
Montare l’albume delle uova a neve e versarlo con
l’acqua di rosa sul composto precedentemente
preparato, e aggiungere la farina.
Lavorare e amalgamare bene il tutto, versarlo in una

bacinella, coprire e lasciarlo riposare per 24 ore.
Stendere la pasta dallo spessore di 1/2 centimetro;
con l’aiuto di uno stampino tondo, ricavare cerchietti
grandi quanto un classico biscotto e disporre su una
teglia coperta con carta da forno.
Preriscaldare il forno a 150°, infornare la teglia per
una ventina di minuti circa.
I biscotti non devono risultare troppo scuri, ma di un
colore appena più scuro della pasta cruda.
Notes
Nane= pane
Berenjì= di riso

Iran
Parisa Tabriz è appassionata di trekking, viaggi e
buon cibo (gelato in particolare). Non è affatto raro,
dunque, vederla aggirarsi nei vialetti del quartier
generale di Google armata di scarponi da trekking o
da scalata pronta a partire per una nuova avventura.
Ciò, ovviamente, quando non è impegnata a difendere
Chrome dall’attacco di qualche pirata informatico
sparso in giro per il mondo. Non è un caso, dunque,
che Google la definisca - sui bigilietti da visita
realizzati dalla stessa società di Mountain View - la sua
principessa della sicurezza.
Nata nel 1983 negli Stati Uniti, ottiene il Bachelor
Degree e il Master Degree (rispettivamente equivalenti
alla nostra Laurea Triennale e alla nostra Laurea
Magistrale) in scienze informatiche presso la Univerity
of Illinois (Urbana-Champaign) con il massimo dei voti.
Due i campi di ricerca sui quali Parisa Tabriz si concentra
nel corso dei suoi studi universitari: protocolli di
sicurezza delle reti senza fili e attacchi verso le
tecnologie per la protezione della privacy. Studi che
attirano immediatamente le attenzioni di Google,
che già nel 2007 (pochi mesi dopo aver concluso con
successo la carriera universitaria) le fa firmare il primo
contratto di lavoro.
Hacker a chiamata
Inizialmente Parisa è chiamata a svolgere un compito
piuttosto particolare. Nelle vesti di consulente, la

giovane esperta di sicurezza informatica deve testare
vari prodotti web targati Google alla ricerca di
eventuali bug o falle che avrebbero potuto permette a
malintenzionati vari di creare non pochi problemi agli
utenti di Big G. Un vero e proprio hacker, insomma,
anche se della specie dei white hat.
Uno sviluppo un po’ inatteso, se si pensa che l’amore
di Parisa Tabriz nei confronti dell’informatica è stato
piuttosto tardivo. A differenza di molti altri big del
settore, infatti, Parisa acquista il suo primo computer
nel corso del primo anno di college, dopo aver
compiuto i 18 anni di età. Ciò non le ha impedito di
sviluppare una sorta di sesto senso per la sicurezza
informatica e la sicurezza delle reti in particolare: nel
giro di poco più di 10 anni è arrivata a ricoprire, nella
sua veste di security princess per Google Chrome, uno
dei ruoli più importanti nell’ambito della protezione
della navigazione degli internauti di tutto il mondo.
E grazie a questa abilità innata e all’esperienza
accumulata sul campo, Parisa Tabriz è chiamata
quotidianamente a giudicare il lavoro (e le abilità) di
altri aspiranti hacker a chiamata: oltre a coordinare
il team di ingegneri che cura la sicurezza di Chrome,
infatti, Parisa tiene dei seminari per mostrare e
spiegare i bug più comunemente riscontrati e quali le
tattiche difensive da mettere in atto nell’attesa che la
falla venga riparata. Un compito su misura per chi può
fregiarsi del titolo di principessa della sicurezza.
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Biografia di Parisa Tabriz

la principessa degli hacker
Entra giovanissima nelle fila di Big G con il compito di
scoprire le falle nei prodotti web di Google e insegnare
agli altri come tapparle
Per molti è la principessa degli hacker. Per Google,
invece, della sicurezza informatica. Un appellativo
tutt’altro che casuale, nato da una doppia serie di
fattori: da un lato il suo nome e la sua origine iraniana
le conferiscono un qualcosa di regale; dall’altro, la sua
particolare abilità nello sventare attacchi informatici
di ogni tipo le ha permesso di conquistare sul campo le
stellette di generale nella lotta al cybercrime. Anche
per questo Google l’ha assunta da giovanissima e le ha
affidato un compito tutt’altro che semplice: scovare le

falle nei suoi prodotti e insegnare agli altri sviluppatori
di Big G come evitare di commettere nuovi errori.
Oggi, ad appena 32 anni, è a capo di un’unità di 30
ingegneri informatici e, dall’interno della loro ala
del GooglePlex, garantiscono la sicurezza dei milioni
di utenti che, quotidianamente, utilizzano Google
Chrome per la loro navigazione nel web.
Lei è Parisa Tabriz, responsabile sicurezza del browser
di Big G e tra le figure più importanti nell’universo
della sicurezza informatica.
Chi è Parisa Tabriz?
Padre iraniano (medico) e madre polacca (infermiera),

Iran

Italy’s Imports from Islamic Republic of Iran
Product
.No

All products

Value in
2016

Value in
2017

Value in
2018

1,161,761

3,803,401

3,456,379

1

Mineral fuels, mineral oils and products of
their distillation; bituminous substances;
. . . mineral

772,325

3,432,967

3,036,516

2

Iron and steel

236,517

176,844

208,142

3

Organic chemicals

20,031

43,233

48,640

4

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or
melons

21,421

23,631

27,313

5

Plastics and articles thereof

15,544

21,126

21,339

6

Inorganic chemicals; organic or inorganic
compounds of precious metals, of ra. . . ,re-earth metals

15,168

20,191

18,362

7

Articles of iron or steel

22,434

16,890

12,667

8

Raw hides and skins (other than furskins)
and leather

10,857

13,414

12,107

9

Paper and paperboard; articles of paper
pulp, of paper or of paperboard

11,155

9,565

11,037

10

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair
yarn and woven fabric

8,262

8,169

9,338

11

…Other

28,047

37,371

50,918

Unit: US Dollar thousand

Unit: US Dollar thousand

TOTAL

Product Name
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Italy’s Exports & Imports with
Islamic Republic of Iran
Product
.No

Product Name

Value in
2016

Value in
2017

Value in
2018

TOTAL

All products

1,699,487

1,965,682

1,993,894

1

Machinery, mechanical appliances, nuclear
reactors, boilers; parts thereof

973,575

1,059,076

1,210,189

2

Electrical machinery and equipment and
parts thereof; sound recorders and repro. . . ducers, television

122,224

165,225

172,633

3

Optical, photographic, cinematographic,
measuring, checking, precision, medical or
. . . surgical

62,811

77,835

80,564

4

Articles of iron or steel

52,414

61,157

58,560

5

Plastics and articles thereof

48,423

70,621

56,153

6

Tanning or dyeing extracts; tannins and
their derivatives; dyes, pigments and other
. . . colouring

33,633

44,938

45,237

Miscellaneous chemical products

23,274

34,645

45,154

Pharmaceutical products

30,159

35,326

41,835

Furniture; bedding, mattresses, mattress
supports, cushions and similar stuffed
. . . ;furnishings

32,878

41,016

29,147

Organic chemicals

28,058

32,268

27,993

Others

292,038

343,575

226,429

7
8
9
10
11
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l’età di 35 e 45 anni, mentre le
donne di solito superavano gli 80
anni. Qual’era il segreto di questa
longevità femminile? Gli studiosi
spiegano anche che la popolazione
femminile
era
certamente
superiore a quella maschile. La
popolazione complesiva della Città
variava tra le 5 mila e le 6 mila
persone.
L’altra scoperta sulle donne
è che alcune di loro hanno al
dito degli anelli con dei segni di
riconoscimento, che probabilmente
indicano la dinastia nobiliare o il
ruolo politico o sociale svolta dalla
donna in questione. Ad ogni modo,
l’insieme dei reperti ritrovati non
lascia perplessità sul fatto che le
donne, in quella civiltà, avevano un
ruolo del tutto particolare.
Un popolo di agricoltori ed artigiani
Gli studi archeologici ci aiutano
ad immaginare la Città Bruciata
come una raffinata città di
agricoltori ed artigiani che avevano
trasformato la loro terra in un
importante centro industriale ed
artistico. I gioielli e gli accessori
di bellezza considerevole trovati
nel sito testimoniano la creatività
degli artigiani e soprattutto
il raggiungimento di tecniche
avanzate per la lavorazione dei
metalli e degli altri materiali.
Nelle tombe sono state ritrovate
collane d’oro nelle quali sono state
incastrate pietre preziose azzurre;
l’esame attento dei gioielli ha
rivelato che le lame usate dagli
orefici per tagliare il metallo
prezioso avevano uno spessore di
meno di un millimetro.
Un numero di pentole sono state
rinvenute con tracce di vernice,
suggerendo che la gente della Città
Bruciata ci sapeva fare anche con la
pittura dei vasi di Creta. In genere,
sono tante le ciotole, le tazze e

le brocche d’acqua di terracotta
ritrovate.
La religione
Tenendo presente che gran parte
degli accessori e dei vasi ritrovati
nel sito si trovavano nelle tombe,
gli archeologi dicono che gli abitanti
della Città Bruciata credevano
nella vita oltretomba e per questo
venivano sepolti con vestiti, posate,
utensili, per non rimanere senza
nella vita dell’aldilà.
In alcune tombe sono state ritrovate
pure tracce di aglio e secondo
alcuni archeologi, come avveniva
in altre civiltà, anche questa gente
pensava che l’aglio allontanasse
gli spiriti maligni. L’area tombale
veniva inoltre coperta con
frammenti di vasi, come se questo
venisse usato per fare una sorta di
pavimentazione.
Le fabbriche e l’industria
I diversi tipi di vasi di terracotta,
gli utensili di pietra, le stuoie di
paglia, i tessuti e i mosaici scoperti
mostrano che la Città Bruciata erano
un centro industriale rilevante del
suo tempo. Gli studiosi stimano che
fossero 12 le fabbriche nell’area

della città principale. Gli studi
condotti sui denti degli scheletri
ritrovati rivelano che gli artigiani
della città usavano abitualmente i
denti come utensile per la tessitura
di cesti ed altri oggetti artigianali
prodotti con le canne che sorgevano
sulla riva del lago Hamoun.
Un popolo pacifico che scomparve
misteriosamente
La cosa certa è che gli abitanti della
Città Bruciata erano molto pacifici
e non erano assolutamente un
popolo di guerrieri. La città è priva
di mura e fortificazioni, niente
armi ritrovate, un’altro aspetto
misterioso della civiltà raffinata e
strana di questa Città.
Ma qual’è il nome autentico di
questa Città e qual’è il nome della
Civiltà che l’ha creata e che aveva
usi e costumi così singolari?
Ma come e perchè la Città venne
bruciata per tre volte e scomparì
per sempre.
È questa la più grande domanda ed
il mistero alla quale gli archeologi
non sono ancora riusciti a dare una
risposta.
www.andareingiro.net
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anche dai “pesci” visibili sui vasi di
terracotta ritrovati.
L’occhio artificiale delle principessa
e la conoscienza inverosimile della
medicina
Nel Dicembre 2006, però, gli
archeologi hanno trovato un’altra
cosa che ha lasciato di stucco il
mondo intero inducendo gli studiosi
a fare nuove teorie sul grado di
sviluppo e la raffinatezza della
civiltà che popolò la Città Bruciata.
Si trattava di un bulbo oculare
artificiale: la primo protesi
all’occhio utilizzata dall’uomo.
L’occhio artificiale apparteneva
allo scheletro di una donna di 1.82
cm, una donna che era quindi
molto più alta di quelle normali del
suo tempo e che sarebbe vissuta tra
il 2900 ed il 2800 a.C.
Ebben, il bulbo oculare aveva una
forma emisferica con un diametro
di poco più di 2,5 cm ed era stata
fatta di materiale molto leggero.
La superficie era coperta con un
sottile strato d’oro, inciso con un
cerchio centrale per rappresentare
la pupilla. L’occhio veniva tenuto
fermo con un filo d’oro, che passava
attraverso piccoli fori realizzati su

entrambi i lati dell’occhio. Studi
micorscopici hanno dimostrato che
il bulbo oculare veniva indossato
dalla sua proprietaria in vita.
In altre parole se vivevi nel 2800
a.C. in Iran c’era la tecnologia e la
scienza per potersi fare una protesi
all’occhio!
Ma non è l’unica scoperta
incredibile sulle capacità degli
abitanti della Città Bruciata nel
settore della medicina.
Un’altro scheletro ritrovato ha
rivelato che gli abili medici del
tempo avevano condotto un
intervento chirurgico per curare un
problema di idrocefali contratto da
una bambina di 13 anni.
Il Backgammon più antico del
mondo
Tra gli altri oggetti preziosi che
il sito ha dato alla luce vi è il più
antico Backgammon del mondo,
con tanto di dadi e semi di cumino
usati per giocare, nonché numerosi
reperti che testimoniano la bravura
degli abitanti della città nella
lavorazione dei metalli.
L’altra avvincente ed allo stesso
tempo
misteriosa
attrazione
del sito è il palazzo di 17 stanze

scoperto nel 1999, un palazzo che
doveva essere un luogo pubblico
per via delle sue larghe scalinate e
per via dei sigilli, dei pezzi di stoffa
e degli utensili di legno e metallo
che contiene.
Nei dintorni della città vera e
propria, inoltre, sono stati trovati
altri 100 centri che secondo
gli studiosi sono i villaggi che
circondavano la città principale.
La società in cui le donne vivevano
il doppio degli uomini
Anche se oggi il clima della regione
è secco ed arido, gli esperti dicono
che al tempo dell’esistenza della
città il clima era fresco e moderato
e la vegetazione era rigogliosa ed
erano diffusi alberi come il salice
piangente, l’acero e il pioppo
bianco.
La prima fase degli scavi ha
portato alla luce tubature
idriche sotterranee di argilla che
attraversano in lungo ed in largo
tutta la città e gli studi hanno
mostrato che il fiume Helmand
e suoi molti rami irrigavano le
piantagioni della città.
Gli esperti stimano intorno a 20.000
le tombe presenti nel cimitero della
città, scoperto per la prima volta
nel 1972. Le tombe hanno dato il
maggior numero di informazioni
sullo stile di vita e la società di
questa antica e sconosciuta civiltà.
La tomba più antica trovata
appartiene ad una donna di 60 anni e
la domanda più grande sulla società
della Città Bruciata è proprio sulle
donne. Come vivevano? Su di loro i
reperti, sono decisamente insoliti.
Intanto, gli studi hanno dimostrato
che la femmine della Città Bruciata
vivevano molto di piu dei membri
maschi della loro Comunità. Nel
giugno del 2009, gli archeologi
iraniani hanno annunciato che gli
uomini della città morivano tra
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La Città Bruciata
Costituisce ancora oggi uno dei misteri del Mondo
Antico e non c’è anno in cui non stupisca gli archeologi
del mondo con nuove scoperte: è la Città Bruciata,
un’altra delle attrazioni uniche al mondo di quella
terra di meraviglie che è l’Iran.
È uno dei siti archeologici più grandi e più ricchi dell’Era
del Bronzo e si trova a sud-est della provincia iraniana
oggi chiamata Sistan-Baluchestan.
Situata vicino alla città di Zabol, la Città Bruciata
ricopre un’area di oltre 300 mila ettari, e non a caso
attrae come una sorta di santuario degli archeologi,
studiosi e scenziati da tutto il mondo da quasi un
secolo.
Fondata nel 3200 a.C., la città cadde in rovina nel 2100
a.C. dopo essere stata bruciata(da qui il nome) per ben
tre volte e dopo che nessuno ha voluto più ricostruirla.
Quattro civiltà l’hanno popolata e i reperti dimostrano
che una volta era divisa in questo modo: la parte a
nord-est era costellata di distretti residenziali mentre
nelle altre parti c’erano aree industriali, un grande
cimitero ed edifici religiosi.
In realtà non esiste una teoria affermata e
collettivamente accettata sulle civiltà che popolarono la
Città Bruciata. Alcuni pensano che la città, considerata
la sua estensione, fosse la capitale di una antica e
fiorente civiltà che visse oltre mille anni sulla riva del
fiume Helmand e che aveva relazioni commerciali,
politiche e sociali con altre città importanti del tempo
allora conosciuto.
In ogni caso, è quasi certo che la prima generazione
che visse nella Città Bruciata, dimostrano i reperti,
stabilì contatti con gli abitanti dell’est e del nordest dell’Antica Persia, l’Asia Centrale e Quetta, oggi
capoluogo di provincia della parte pakistana del
Baluchistan.
I sigilli scoperti nella Città Bruciata, simili in tutto e
per tutto a quelli ritrovati pure nell’isola di Mishmahig
in Bahrain, in Kuwait e a sud di Khvarvaran in Iraq,
suggeriscono che pure la seconda generazione della
città proseguì ad avere scambi rilevanti con i propri
vicini.
Per quanto riguarda la terza e la quarta generazione
degli abitanti della Città, si pensa che concentrarono le
reazioni con le regioni a nord e a est del loro territorio
per poi ridurre sempre più anche queste.

Scoperta e studi archeologici
Lo studioso britannico Orwell Stein fu il primo a
rivelare l’esistenza della città misteriosa nel 1915. Una
squadra di archeologi italiani, dell’Istituto per gli Studi
Orientali e del Medioriente iniziarono gli scavi nella
zona nel 1960. Gli italiani portarono alla luce oltre 200
tombe prima che il loro progetto venisse interrotto alla
fine degli anni ’70.
Nel 1997, gli esperti dell’Organizzazione per il
Patrimonio Culturale iraniano hanno ripreso gli scavi
nell’antico sito dopo 18 anni di sosta. Gli iraniani
iniziarono ad esaminare le zone più colpite dai fatali
incendi e più tardi, nel 1999, estesero gli scavi pure
alle aree residenziali.
Gran parte delle aree scoperte risalgono allo spazio
tra il 2700-2300 a.C. ed hanno riportato alla luce
centinaia di oggetti ed utensili che sono stati sottoposti
allo studio dei ricercatori dell’ICHTO, l’Organizzazione
iraniana per il Patrimonio Culturale, l’Artigianato ed il
Turismo.
Il calice che era un cartone animato
Uno dei reperti più interessanti ed allo stesso
emblematici scoperti nella città bruciata è un calice
di argilla color crema, trovato nel 1983 da archeologi
italiani in una tomba di 5.000 anni fà. L’aspetto
straordinario del calice è che ritrae cinque immagini; si
tratta di cinque immagini consecutive che mostrano il
movimento di una capra che si sta spostando verso un
albero per mangiare le sue foglie. In pratica, facendo
girare velocemente il calice e guardando le immagini,
si può vedere quella che è forse la prima esperienza
umane delle immagini animate.
La domanda è: la civiltà della Città Bruciata conosceva
la tecnica con cui oggi noi produciamo i cartoni animati?
Probabilmente non lo sapremo mai. Il regista iraniano
Mohsen Ramezani ha girato un documentario di 11
minuti, intitolato “L’albero della Vita”, ed in questo
ha usato le illustrazioni sul calice per mostrare la
circolazione delle capre selvatiche verso un albero. Le
immagini del calice, immortalate da quel memorabile
documentario, sono state adottate come simbolo della
ASIFA, l’Associazione dei realizzatori di film animati
iraniani. Gli scavi nella città hanno portato alla luce
reti da pesca e uncini, il chè significa che la pesca
era una delle attività importanti; ciò è testimoniato
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dell’aggiornamento aumentano la vulnerabilità ai
possibili attacchi condotti attraverso la rete. Solo per
citare alcuni esempi: una variante del malware Mirai,
chiamata OMG ha colpito nei mesi passati gli endpoint
IoT consentendo a malintenzionati di portare avanti
attacchi denial of service su larga scala (i dispositivi
infettati sono stati arruolati nella generazione di
traffico fittizio per saturare siti e servizi); mentre
OMG sfrutta gli accessi di default non configurati,
un’altra minaccia, la botnet Reaper conosciuta anche
come IoT Troop, applica tecniche di hacking attivo
sui sistemi operativi usati nell’IoT, per prenderne il
controllo.
Scarica il white paper: “Sicurezza IT delle app: come
prepararsi alle minacce emergenti”
Nei prossimi anni i dispositivi IoT rischiano quindi
di diventare un bersaglio d’elezione per attacchi
informatici sempre più sofisticati. Le modalità di
difesa consistono nello scegliere prodotti affidabili,
dotati di protezioni specifiche e di curarne le
configurazioni, usando credenziali di autenticazione
(password) più sicure e assicurando l’applicazione
delle patch, aggiornando sistemi operativi, driver e
programmi di gestione. Protezioni efficaci possono
essere implementate a livello della rete, limitando
allo stretto necessario banda e altri servizi accessibili
ai dispositivi, quindi rilevando e segnalando agli
amministratori le anomalie associabili con possibili
infezioni.
Mondo Migliore
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Quanto vale il mercato Internet of Things
Nell’ultima Worldwide Semiannual Internet of Things
Spending Guide pubblicata lo scorso giugno, IDC
prevede che la spesa globale totale nei sistemi IoT
possa raggiungere 1,2 trilioni di dollari nel 2022, con
una crescita media annua del 13,6% per i prossimi
cinque anni. Lo studio rivela come la spinta maggiore
stia provenendo dagli investimenti nei settori del
manufacturing e dei trasporti (i più significativi per le
attuali applicazioni IoT a livello globale), entrambi i
comparti destinati a raggiungere il valore di circa 150
miliardi di dollari nel 2022. Nel dettaglio, la crescita
annuale media più forte (29%) si registra nei sistemi
IoT per la comunicazione vehicle-to-vehicle (V2V) e
vehicle-to-infrastructure (V2I) ossia per sistemi che
collegano i veicoli tra loro e con i centri servizi. Molti
sviluppi riguardano inoltre la security e la sanità.
Secondo IDC, il mercato è a un punto di svolta:
molti progetti stanno lasciando la fase prototipale

per entrare in quella commerciale. L’investimento
nell’Internet delle cose attraversa gli ambiti
dell’hardware, del software e dei servizi e di
connettività, in parte sovrapponendosi con quelli
per le smart cities e la digital transformation delle
imprese.
La più recente previsione di IDC per il mercato
Italiano parla di 35 miliardi di dollari d’investimenti
entro il 2020, con un tasso di crescita medio annuo di
circa il 19,5%.
Guardando più nello specifico al nostro Paese,
secondo i recenti dati dell’Osservatorio Internet of
Things della School of Management del Politecnico
di Milano, il giro d’affari generato dall’IoT in Italia
nel 2018 è stato di 5 miliardi di euro, un numero che
rappresenta un incremento del 35% rispetto all’anno
precedente.
I comparti che hanno realizzato la crescita più
importante sono: la Smart Home (+52%), un settore
trainato dagli speaker per la casa connessa, e
l’Industrial IoT (+40%), grazie anche agli incentivi
previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0. Aumentano
del 25% le revenue relative alle applicazioni di Smart
Asset Management in contesti diversi dalle utility,
principalmente per il monitoraggio di gambling
machine utilizzate per il gioco d’azzardo, di ascensori
e distributori automatici. Anche il segmento Smart
City vanta un buon tasso di incremento (+24%)
con applicazioni consolidate come la sicurezza, il
trasporto pubblico, l’illuminazione e nuovi progetti di
raccolta rifiuti, gestione dei parcheggi e monitoraggio
dei parametri ambientali.
www.ionos.it
www.zerounoweb.it
www.tuaassicurazioni.it
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previsioni più attendibili, benefici a livello della
flessibilità e del bilancio energetico, riduzioni degli
scarti. Le capacità IoT integrate in elettrodomestici,
uffici e infrastrutture critiche consentono di ridurre
i consumi energetici, introdurre la manutenzione
predittiva in nuovi ambiti, creare nuovi servizi
a valore aggiunto nel post vendita sia in ambito
professionale sia consumer.
L’IoT nei trasporti e nell’auto
Tra i settori che più si avvantaggiano delle
tecnologie IoT ci sono l’auto e i trasporti. Esempi

di applicazione dell’IoT riguardano il controllo
remoto della posizione e stato di funzionamento
dei veicoli, la protezione degli occupanti in caso
d’incidente, servizi assicurativi e di noleggio. Le
centraline montate sui veicoli commerciali e privati
consentono di raccogliere dati utili all’assistenza,
all’ottimizzazione del funzionamento del mezzo
e, nel lungo termine, al miglioramento costruttivo
e della sicurezza. Le capacità di collegamento via
rete con i centri servizi permettono di adeguare
i premi assicurativi ai km percorsi e allo stile di
guida di chi è al volante, rispondere prontamente e
automaticamente alle emergenze. L’Internet delle
cose permette di migliorare la gestione delle flotte,
controllare il rispetto delle norme stradali, della
turnazione dei conducenti, valutare le condizioni del
traffico. Tutto questo a vantaggio dell’ottimizzazione
di tempi, dell’affidabilità, ma anche della creazione
di modelli di business innovativi nel noleggio e nel
trasporto in genere.
La sicurezza dell’Internet delle cose
La semplicità delle componenti informatiche
integrate in elettrodomestici e altri oggetti abilitati
dall’IoT, unitamente a difetti della gestione e

98  و بهار97  زمستان- 43 شماره/ دنیای بهتر

Italy

Mondo Migliore

L’ inverno e la primavra 2019, No.43
107

L’espressione
“Internet
of
Things” fu battezzata, durante
una presentazione alla Procter &
Gamble nel 1999, dall’ingegnere
inglese Kevin Ashton (cofondatore
del consorzio di ricerca Auto-ID
Center al MIT di Boston) per
indicare un sistema in cui gli
oggetti del mondo fisico sono
connessi a internet attraverso
sensori.
In piena logica IoT, oggi i produttori
di elettrodomestici, di veicoli o chi
costruisce attrezzature e impianti
industriali installano componenti
elettroniche programmate per
interagire in rete ed essere gestite
a distanza.
Lo sviluppo dell’IoT sarà sempre più
incisivo nel mondo dei trasporti,
facilitando la transizione verso
la cosiddetta mobilità connessa:
veicoli, strade, semafori, centrali
di monitoraggio del traffico e dei
mezzi pubblici saranno collegati tra
di loro con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza e la sicurezza dei
trasporti.
Le
metropolitane
potranno, per esempio, rilevare
in tempo reale l’aumento dei
afflussi e reagire più rapidamente,
gli automobilisti potranno essere
avvisati, in modo più efficace
rispetto a quanto avviene già oggi
attraverso radio e tv, su eventuali
incidenti e code.
Non solo, attraverso l’installazione
di scatole nere sul proprio mezzo,
un automobilista potrà monitorare
il proprio stile di guida, ricevere
suggerimenti per aumentare la
sua sicurezza, o ancora essere
avvisato sul malfunzionamento del
veicolo, permettendo di attivare
immediatamente l’assistenza o i
soccorsi laddove necessario.
Come funziona l’Internet of Things
Internet of Things estende agli
oggetti del mondo reale la

capacità di raccogliere, elaborare
e scambiare dati in rete tipiche
dei computer, permettendo di
migliorare monitoraggio, controllo
e automazione. L’Internet delle
cose beneficia degli sviluppi
nell’ambito dell’elettronica e
della comunicazione wireless
per
abilitare
le
capacità
digitali e di comunicazione in
elettrodomestici,
telecamere,
termostati, sistemi di fabbrica,
veicoli, dispositivi wearable e
sanitari e molto altro. Questo
sfruttando tecnologie proprietarie
e aperte, piattaforme standard
come Arduino o Rapsberry, reti
Wi-Fi, Bluetooth o ZigBee (altro
standard
di
comunicazione
wireless) in funzione della
potenza d’elaborazione locale
richiesta, quantità di dati da
trasferire, distanza o limitazioni
d’energia (per esempio nei sensori
alimentati a batterie). A seconda
delle applicazioni, IoT può
richiedere l’impiego di dispositivi
di prossimità, Edge Computing,
per l’effettuazione di aggregazioni
ed elaborazioni real time dei dati e
quindi per l’interazione con servizi
in cloud in grado di effettuare
elaborazioni sofisticate d’analisi

su big data, machine learning e AI.
Appositi framework e middleware
software facilitano lo sviluppo
di applicazioni a cavallo delle
diverse componenti, integrando la
gestione degli eventi e i protocolli
di comunicazione.
Applicazioni ed esempi
L’IoT nell’industria e nei nuovi
modelli di business
IoT è un componente tecnologico
fondamentale
nei
progetti
d’Industria 4.0 per rendere
intelligenti macchine e linee
di
produzione
attraverso
l’integrazione di sensori, attuatori
e componenti di Edge Computing
per elaborazione in tempo reale e
quindi avvio di processi automatici
e allarmi. I dati operativi,
selezionati e sintetizzati dai
sistemi Edge sono resi disponibili
per ulteriori elaborazioni, come
per esempio per alimentare le
dashboard per il controllo di
fabbrica, alimentare sistemi
esterni di machine learning e
AI utili per fare manutenzione
predittiva,
ottimizzare
la
produzione.
La
maggiore
disponibilità d’informazioni e la
capacità di controllo consentono
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IOT, INTERNET OF THINGS: CHE
COS’É E COME FUNZIONA
l’era in cui tutte le cose sono connesse

Finora non si è ancora affermata una definizione
generale del termine “Internet of Things” (abbreviato
in: IoT), ma esistono piuttosto molte diverse
definizioni che variano nei dettagli. Comune a tutte
queste è l’indicazione della connessione estesa di
oggetti e macchine industriali tramite Internet con il
nome di Internet of Things.
L’Internet of Things (IoT o Internet delle cose) è una
tecnologia che permette di massimizzare le capacità
di raccolta e di utilizzo dei dati da una moltitudine
di sorgenti (prodotti industriali, sistemi di fabbrica,
veicoli di trasporto…) a vantaggio di una maggiore
digitalizzazione e automazione dei processi, della
facoltà di sfruttare machine learning e intelligenza
artificiale per creare nuovi business e servizi a valore
per clienti e consumatori.
Ma di che cosa si tratta? Bracciali salvavita dotati
di sensori che rilevano i parametri psicofisici di
una persona e inviano un allarme in caso di valori
anomali. Campanelli intelligenti che attivano il

cellulare permettendo di rispondere a chi bussa
anche se ci si trova fuori casa. Sistemi di illuminazione
che si accendono quando ci si avvicina a casa e
videocamere controllabili a distanza e capaci di
rilevare la presenza di soggetti sconosciuti. Scarpe
da ginnastica che tracciano l’attività sportiva ed
elaborano un resoconto giornaliero. Dispositivi
installati sui veicoli e collegati con lo smartphone,
le centrali di monitoraggio del traffico, i semafori, i
soccorsi stradali.
Sono questi alcuni semplici esempi di che cosa sia
l’Internet delle cose: un concetto che, al di là dei
tecnicismi, è piuttosto semplice da comprendere
tanto più che ormai nella vita quotidiana capita
sempre più spesso di avere a che fare con “cose
connesse” secondo la logica dell’Internet of Things.
Attraverso l’IoT gli oggetti colloquiano con gli utenti,
con altri oggetti e fra loro in rete, diventando in un
certo senso intelligenti o “smart”, come usa dire
oggi.
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rappresentate dal sole e dal
vento saranno in grado di coprire
il 90% del fabbisogno. Questa
percentuale è prevista in crescita
per il 2050, raggiungendo fino al
100% del fabbisogno.
Ma qual è la situazione al 2018 nel
settore delle energie rinnovabili e
quali saranno gli sviluppi di questo
ambito per il 2019 e gli anni a
seguire?
Energie rinnovabili, lo stato
dell’arte in Italia nel 2018
Per quanto riguarda l’Italia,
l’utilizzo di energie rinnovabili
ha avuto una buona diffusione
negli ultimi anni: il Paese è infatti
riuscito a raggiungere gli obietti
prefissati, con una penetrazione
delle fonti rinnovabili del 17,5% sui
consumi energetici complessivi al
2015 rispetto al target del 17% da
raggiungere nel 2020.
Questa
tendenza
è
stata
incentivata, e continuerà a esserlo,
da consistenti investimenti, che
hanno avuto e avranno anche lo
scopo di migliorare l’efficienza
energetica
degli
edifici,
incrementare la sostenibilità,
sostenere
l’occupazione
e
incentivare l’innovazione. In
questi anni è tornato poi l’interesse
per gli impianti domestici di
piccola taglia che utilizzano il
fotovoltaico. Essi rappresentano il
51% di tutta la produzione italiana
legata al fotovoltaico e hanno
previsto investimenti superiori ai
400 milioni di euro.
L’energia eolica contribuisce
invece alla produzione di
elettricità con quasi 18.000 GW
all’ora e corrisponde al 18% di
tutta la produzione da fonti
rinnovabili. L’Italia però non è
ancora un Paese dove l’eolico
ha avuto una grande diffusione.
Per questo motivo nelle linee

guida della Strategia Energetica
Nazionale si fa diretto riferimento
anche all’ottimizzazione della
produzione di energia eolica.
Questo obiettivo può essere
raggiunto attraverso interventi
che mirino a rendere più efficienti
e potenti gli impianti esistenti:
la ristrutturazione e riattivazione
dei parchi eolici esistenti potrà
contribuire a un aumento del
15% della produzione di energia
elettrica a parità di potenza.
Energie rinnovabili e novità
fotovoltaico, cosa è previsto per il
futuro?
In base a quanto indicato nella
Strategia Energetica Nazionale,
entro il 2030 dovrà essere azzerato
l’utilizzo del carbone e aumentata
l’efficienza energetica del settore
residenziale e dei trasporti. Gli
obiettivi prefissati dalla Strategia
sono:
ridurre del 39% le emissioni
inquinanti entro il 2030;
diminuire queste emissioni del 63%
entro il 2050.
A livello mondiale, l’Irena, ovvero
l’International Renewable Energy
Agency, ha previsto che entro
il 2020 tutte le fonti rinnovabili

saranno più competitive rispetto a
quelle fossili.
Nel 2019 infine, il fotovoltaico
e l’energia eolica potrebbero
arrivare a fornire energia elettrica
a un costo di 0,03 dollari per
kWh, prezzo decisamente più
basso rispetto a quello pagato per
generare energia da combustibili
fossili. Questa previsione è stata
fatta anche in base all’andamento
che il costo delle energie
rinnovabili ha subito dal 2010 al
2017. In questo periodo di tempo,
infatti, i prezzi dell’energia eolica
sono scesi del 23%, mentre per
il fotovoltaico si è arrivati a una
riduzione del 73%.
È proprio l’energia del sole
che guida la crescita delle
fonti rinnovabili: nel 2017 sono
stati infatti installati 410 MW
di potenza. In base a queste
previsioni, le energie rinnovabili
andranno sempre di più, in futuro,
a influire sulla produzione di
energia non soltanto in Italia ma
anche a livello globale.
www.tonello-energie.com
http//it.wikipedia.org
https://magazine.odiamoglisprechi.it
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convertire i loro mezzi in veicoli
che utilizzano biocarburanti.
Le
industrie
manifatturiere,
bruciando la biomassa, riescono
a produrre il calore incanalato
nelle turbine per produrre energia
elettrica. In alcuni casi, il processo
può avere un doppio scopo:
produrre elettricità e riscaldare la
struttura. Le cartiere per esempio,
bruciando i residui di legno, sono in
grado di produrre energia elettrica
e calore per il riscaldamento. Le
fattorie possono convertire gli
scarti prodotti dal bestiame in
elettricità servendosi di piccoli
sistemi modulari. Le città hanno
la possibilità di sfruttare il gas
metano creato dalla digestione
anaerobica dei rifiuti organici
nelle discariche e utilizzarlo
come combustibile per generare
elettricità.
Idrogeno: Elevata Energia, Basso
Inquinamento
L’idrogeno è l’elemento più
semplice e più abbondante sulla
Terra, anche se non è presente

in natura sotto forma di gas. Si
può trovare in composti organici
quali gli idrocarburi (benzina, gas
naturale, metano e propano) e
l’acqua (H2O). L’idrogeno viene
anche ricavato in determinate
situazioni da alcune alghe e
batteri usando l’energia del
sole. Possiede anche un’elevata
potenzialità energetica e produce
un livello di inquinamento
pressoché nullo quando bruciato.
L’idrogeno liquido viene utilizzato
dal 1950 per lanciare in orbita
Shuttle e altri razzi spaziali. Le
celle a combustibile vengono
utilizzate per produrre energia
elettrica tramite l’energia chimica
prodotta dall’unione di ossigeno
e idrogeno per la produzione
di acqua. Va precisato che la
commercializzazione di tali celle è
ancora limitata dati i costi elevati.
Le energie rinnovabili costituiscono
una
valida
alternativa
ai
combustibili
fossili.
Molte
compagnie private ed enti pubblici
sono alla ricerca di fonti di energia
pulite per sostenere i loro bisogni

energetici. Le motivazioni sono
varie: finanziarie, regolamentari
o riguardanti la responsabilità
ecologica. Le energie rinnovabili
derivano direttamente da aria,
acqua e sottosuolo. La proprietà
più importante è la loro potenziale
esistenza continua e ininterrotta.
Energie
rinnovabili,
le
prospettive
per
il
2019
Qual è la situazione al 2018 nel
settore delle energie rinnovabili e
quali le prospettive per il 2019 e
il futuro?
Secondo le previsioni dello studio
New Energy Outlook 2018 realizzato
da Bloomberg, lo scenario
previsto per il 2050 sul fronte
della produzione di elettricità
vede le energie rinnovabili come
principali risorse utilizzate, grazie
anche allo sviluppo di batterie
che permetteranno di coprire il
50% del fabbisogno energetico
mondiale. In Italia è però previsto
uno sviluppo molto più rapido: si
ipotizza, infatti, che entro il 2030
le fonti energetiche rinnovabili

98  و بهار97  زمستان- 43 شماره/ دنیای بهتر

Italy
causa la formazione dei venti,
così come la rotazione terrestre
e altri fattori topografici. Se
per molti catturare il vento
può sembrare una chimera, le
turbine e le pale eoliche sono
state ideate proprio per questo
scopo. Grazie alle correnti dei
venti riescono a produrre energia
elettrica. Se, su grande scala, i
sistemi più importanti servono
per produrre energia utile a molti
enti e organizzazioni, in alcune
zone i mulini a vento sono tuttora
utilizzati a livello locale per far
funzionare i macchinari delle
fattorie. Le turbine elettriche
possono essere integrate con la
rete energetica pubblica. Quando
soffia il vento, il sistema compensa
la necessità di energia elettrica
che, altrimenti, verrebbe fornita
dall’ente incaricato.
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Energia Geotermica
Tra le energie rinnovabili si
può annoverare anche quella
geotermica, che sfrutta il calore
prodotto internamente dalla Terra.
Questo calore viene prelevato in
superficie, da rocce calde o da
riserve di acqua presenti sotto la
superficie terrestre. Gli impianti
geotermici sfruttano queste fonti
di calore per generare energia
elettrica.
L’uso
dell’energia
geotermica può avvenire su
larga scala per riscaldare edifici
commerciali. Il suo sfruttamento
diretto include: il riscaldamento
di impianti manifatturieri, uffici e
serre ed essere utilizzato per vari
processi industriali (per esempio,
la pastorizzazione del latte).
Energia Idroelettrica
La sua scoperta risale a molti
secoli fa, quando l’energia
dell’acqua veniva utilizzata per

il funzionamento di mulini e
segherie. Oggi, l’energia cinetica
derivata
dallo
scorrimento
dell’acqua viene sfruttata in modo
diverso e convertita in energia
elettrica. Il sistema più conosciuto
è sicuramente quello delle dighe,
dove l’acqua viene raccolta in
un bacino e poi rilasciata e fatta
passare attraverso delle turbine
che, a loro volta, produrranno
elettricità. Le centrali che
svolgono
questo
processo
vengono denominate centrali
con impianti di accumulazione,
in cui l’acqua viene riciclata tra
i bacini inferiori e quelli superiori
per controllare la produzione di
elettricità tra i periodi di bassa e
massima domanda. Un secondo
sistema idroelettrico può essere
individuato nelle centrali ad acqua
fluente, in cui una porzione di
fiume viene deviata in un canale
e fatta scorrere attraverso delle
turbine che ruotano grazie alla
velocità dell’acqua. Un terzo
sistema è quello delle centrali
a bacino. In questo caso l’acqua
viene accumulata in un bacino o
lago artificiale grazie a una diga
per poi essere fatta scendere in
condotte forzate che, a loro volta,
conducono l’acqua attraverso
delle turbine responsabili per la
produzione di elettricità. Alla
fine del percorso l’acqua viene
reimmessa nel flusso del fiume, a
differenza del primo sistema in cui
l’acqua viene riportata nel bacino
superiore.
Energia degli Oceani
Le energie rinnovabili prodotte
dagli oceani sono due: la prima,
termica, deriva dal riscaldamento
dell’acqua da parte del sole
e, la seconda, dal moto delle
onde e delle maree. L’energia

“meccanica” dell’oceano sfrutta
le onde e il flusso delle maree
causati dai venti, dalla rotazione
terrestre
e
dall’influenza
gravitazionale prodotta dalla luna.
Mentre
le
cinque
appena
analizzate
prevedono
uno
sfruttamento diretto dei processi
naturali, le energie rinnovabili che
seguono devono essere prodotte
per via meccanica.
Bioenergia
La bioenergia è prodotta dalle
biomasse, utili per creare calore,
elettricità e combustibili liquidi
quali l’etanolo e il biodiesel. La
biomassa è un residuo organico
che deriva da piante o animali.
Esistono diversi sistemi che
permettono di generare energia
elettrica dalle biomasse. Alcuni
che le bruciano direttamente e
altri sfruttano il metano prodotto
dalla naturale decomposizione
della materia organica.
Le aziende e le organizzazioni
che si occupano del trasporto
di persone o merci possono
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anche amico dell’economia (sia
per i cittadini, sia per le aziende).
In molte parti del mondo il solare
e l’eolico sono meno costosi dei
combustibili fossili. Il loro costo
continua a scendere di anno in
anno.
Ma come funzionano esattamente
le energie rinnovabili? Ecco di
seguito alcune fonti di fonti
energetiche alternative da cui si
può attingere per aiutare il mondo
a diventare un posto più verde e
per ridurre il surriscaldamento
globale. Il sole, come si vedrà,
possiede un ruolo importante in
molte di queste.
Cosa sono le Energie Rinnovabili?
Come funzionano?
Le energie rinnovabili derivano
direttamente da fonti energetiche
che fanno parte della struttura
fisica del nostro Pianeta e che,
quindi, vengono costantemente
riprodotte da mezzi presenti
in natura. In altri termini, non
possono esaurirsi. Le fonti di
energia rinnovabile possono essere
individuate nel sole, nell’aria, nelle
profondità terrestri e negli oceani.
Queste fonti vengono spesso
definite “alternative”, in quanto si
pongono come valide sostitute ai
combustibili fossili come il petrolio
e il carbone. Questa particolare
proprietà non le rende, però,
sicure al 100% per l’ambiente.
Per esempio, le dighe possono
sfruttare la potenza dell’acqua
ma, allo stesso tempo, nuocere
ai pesci e alla fauna acquatica.
Inoltre, le pale eoliche usano la
potenza del vento per creare
energia elettrica. Ciononostante,
l’impatto ambientale derivante
dalla loro produzione e dalla loro
azione non è trascurabile. Va
comunque precisato che le energie
rinnovabili producono un’impronta

ambientale di gran lunga inferiore
ai combustibili fossili. Questo è
il motivo principale per cui sono
così importanti e, se sfruttate
correttamente, possono rendere
la Terra un luogo sempre meno
inquinato. I cambiamenti climatici
sono sotto gli occhi di tutti.
Di conseguenza, scegliere una
strada più ecologica migliorerà
la situazione ambientale globale,
garantendo uno stato di salute
migliore per tutti gli individui.
Ciò che è amico dell’ambiente
sta diventando sempre più anche
amico dell’economia (sia per i
cittadini, sia per le aziende). In
molte parti del mondo il solare
e l’eolico sono meno costosi dei
combustibili fossili. Il loro costo
continua a scendere di anno in
anno.
Ma come funzionano esattamente
le energie rinnovabili? Ecco di
seguito alcune fonti di fonti
energetiche alternative da cui si
può attingere per aiutare il mondo
a diventare un posto più verde e
per ridurre il surriscaldamento
globale. Il sole, come si vedrà,
possiede un ruolo importante in
molte di queste.
Energia Solare

Tra le energie rinnovabili questa è
probabilmente la più conosciuta.
Lo sviluppo di molteplici tecnologie
ha permesso di sfruttare l’energia
solare per produrre elettricità
e calore. Alcuni esempi sono
l’illuminazione, l’acqua calda e,
anche se può sembrare paradossale,
i sistemi di raffreddamento
per le industrie. Gli impianti
fotovoltaici si servono di celle per
catturare l’energia solare e per
convertirla in energia elettrica.
Gli impianti solari termici,
inoltre, permettono di riscaldare
l’acqua in edifici e aziende.
Infine, i progetti architettonici
all’avanguardia
sfruttano
passivamente il sole come fonte
di luce, per il riscaldamento e per
il raffreddamento. I proprietari
delle case, delle aziende e gli enti
governativi possono trarre vantaggi
dell’energia solare in molti modi:
installando, per esempio, sul tetto
un sistema fotovoltaico domestico
o dei pannelli solari commerciali.
Energia Eolica
Il vento può essere considerato
una forma particolare di energia
solare: l’incostante riscaldamento
o raffreddamento dell’atmosfera
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L’energia rinnovabile è l’energia che viene raccolta
da risorse rinnovabili, ovvero quelle risorse che sono
naturalmente reintegrate in una scala temporale
umana, come la luce solare, il vento, la pioggia, le
maree, le onde ed il calore geotermico. L’energia
rinnovabile fornisce spesso energia in quattro
aree importanti: produzione di energia elettrica,
riscaldamento/raffreddamento ad aria ed acqua,
trasporti e servizi energetici rurali (fuori rete).
Cosa sono le Energie Rinnovabili? Come funzionano?
Le energie rinnovabili derivano direttamente da fonti
energetiche che fanno parte della struttura fisica del
nostro Pianeta e che, quindi, vengono costantemente
riprodotte da mezzi presenti in natura. In altri termini,
non possono esaurirsi. Le fonti di energia rinnovabile
possono essere individuate nel sole, nell’aria, nelle
profondità terrestri e negli oceani. Queste fonti
vengono spesso definite “alternative”, in quanto si
pongono come valide sostitute ai combustibili fossili

come il petrolio e il carbone. Questa particolare
proprietà non le rende, però, sicure al 100% per
l’ambiente. Per esempio, le dighe possono sfruttare
la potenza dell’acqua ma, allo stesso tempo, nuocere
ai pesci e alla fauna acquatica. Inoltre, le pale
eoliche usano la potenza del vento per creare energia
elettrica. Ciononostante, l’impatto ambientale
derivante dalla loro produzione e dalla loro azione non
è trascurabile. Va comunque precisato che le energie
rinnovabili producono un’impronta ambientale di
gran lunga inferiore ai combustibili fossili. Questo è
il motivo principale per cui sono così importanti e,
se sfruttate correttamente, possono rendere la Terra
un luogo sempre meno inquinato. I cambiamenti
climatici sono sotto gli occhi di tutti. Di conseguenza,
scegliere una strada più ecologica migliorerà la
situazione ambientale globale, garantendo uno stato
di salute migliore per tutti gli individui. Ciò che è
amico dell’ambiente sta diventando sempre più
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i revisori e l’intera popolazione lo
vedrebbero immediatamente.
Dobbiamo anche ricordare che
blockchain è una catena, quindi
non si può infilarci qualcosa a
posteriori per cercare di falsificare
i conti del passato.
Immaginate questo applicato in un
municipio, istituzione, o al proprio
governo italiano.
Naturalmente, questo per mano di
coloro che gestiscono le democrazie
come se fosse dittature, non viene
impulsato. Quindi, nonostante la
capacità tecnologica che potremmo
iniziare ad utilizzare già da domani,
dobbiamo avere pazienza.
Le banche cosa fanno?
Il settore finanziario ha finalmente
rilevato il potenziale disgregatore
che questa tecnologia avrà nel loro
settore. In realtà quasi ogni giorno
ci sono nuovi investimenti in questo
settore, e in appena un mese
questa sezione potrebbe risultare
obsoleta in termini di riferimenti.
Di fatto, BBVA con Coinbase,
Bankinter con Coinffeine e
Santander sono alcuni esempi
di colossi bancari spagnoli, che
hanno scommesso, sotto forma di
investimenti, per capire meglio
Bitcoin e il ruolo che sta giocando
nel presente e, soprattutto, quello
che giocherà in futuro.
Vediamo anche come una delle
principali banche dell’Estonia sta
sviluppando un wallet che utilizza
Bitcoin per consentire spedizioni di
denaro gratuito e istantaneo.
Possiamo ampliare ancora di più
mettendo in tavola le cartelle
cliniche, le votazioni, i registri delle
proprietà, i documenti coniugali o i
contenziosi gestiti dalla Blockchain.
Ipoteticamente,
qualsiasi
insieme di dati e transazione
digitale potrebbe lasciare la sua
“impronta”, creando una traccia

facilmente controllabile di qualsiasi
evento digitale che si svolge nella
storia senza compromettere la
privacy di nessuno.
Conclusione
Sembra chiaro che se la blockchain
come
concetto
sopravvive
all’aspettativa enorme che sta
causando, potrebbe introdurre un
livello di democrazia e obiettività
nel mondo digitale finora inaudito e
irraggiungibile nel “mondo fisico”.
La promessa che ci fa implica un
futuro in cui nessuno ha il potere
assoluto nella rete dove nessuno
può mentire su eventi passati o
presenti.
Ricordando l’esempio iniziale di
un documento di testo con due
colonne, dove “ABC” corrisponde
a “34”, si deve notare che non è
stato indicato in nessun momento
chi sono quei “34”, questo succede
perché blockchain è effettivamente
agnostico, serve a mantenere
una contabilità delle cose. Poi,
a seconda del caso, si assocerà il
“cognome” o la connotazione che
si desidera o che ogni ecosistema
ritenga opportuno.
Seguendo
questa
logica,
nell’ecosistema
Bitcoin
il
blockchain trasporta Bitcoin,
che hanno un prezzo basato su

una quotazione che viene data
dalle persone. Questa contabilità
potrebbe essere utilizzata per
innumerevoli casi: azioni aziendali,
valute locali, proprietà di case,
identificatori di diamanti, identità,
…. il potenziale è limitato solo
dalla
nostra
immaginazione.
Tutto sommato, blockchain è un
libro di contabilità distribuita che
permette di trasportare valore.
Oggi ci sono centinaia di
progetti che, ispirati dall’idea di
decentralizzare , indagano su come
estrapolare questo principio ad
altre cose, molte volte utilizzando
anche la base open source e libera
di Bitcoin, il primo ecosistema ad
unire i pezzi in modo funzionale su
questo ideale.
Non dimenticate che Bitcoin è
in continua evoluzione e allo
stesso tempo anche la tecnologia
blockchain. È un settore così
dinamico che ogni settimana ci
sono nuove soluzioni, integrazioni
e innovazioni che non smettono di
portare questa tecnologia a nuovi
livelli.
Credi che sarà capace di portarci
verso un mondo più trasparente e
giusto?
wikipedia
https://academy.bit2me.com
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un servizio che permetta di fare questo in modo
distribuito utilizzando una rete basata sulla Blockchain
per aumentare la sicurezza e rendere il servizio meno
dipendente.
I loro utenti potranno anche affittare lo spazio che non
usano ad altri, come fa Airbnb con gli appartamenti.
2Patenti/Registro della Proprietà
Uno dei primi servizi non finanziari che è stato dato
alla blockchain è l’inclusione di informazioni criptate
all’interno delle transazioni.
In questo modo è possibile creare un hash impossibile
da replicare associato a un singolo documento
archiviato all’esterno di blockchain.
Immaginate l’implicazione che questo può avere
per la registrazione di brevetti o per la protezione
intellettuale.
Una società come Google, per esempio, potrebbe
dimostrare che ha creato una tecnologia in una data
specifica, senza dover fare una domanda formale per
registrare il brevetto.
Potrebbero aggiungere i documenti interni all’hash di
una transazione eseguita in quel momento e dimostrare
così che sono stati i primi a svilupparla.
Servizi come Proof Of Existence consentono di farlo.
3-Voto elettronico
Come potete immaginare, il costo della creazione
di schede elettorali, l’organizzazione di tutte le
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infrastrutture necessarie per gestire il voto e il
conteggio successivo, ha un costo molto elevato.
I sistemi di voto elettronici sono già stati testati,
ma non sono stati in grado di resistere agli attacchi
degli hacker e hanno commesso errori al momento di
effettuare lo spoglio con totale precisione.
Blockchain potrebbe risolvere questo problema perché
consentirebbe un sistema di voto in cui le identità
degli elettori sarebbero protette, non falsificabili (un
hacker avrebbe bisogno di più potenza computazionale
rispetto ai 500 supercomputer più potenti combinati,
256 volte) ad un costo praticamente nullo e di pubblico
accesso.
Questo sistema potrebbe mettere fine all’ombra
dell’inganno che sempre incombe su ogni elezione,
soprattutto nei paesi dove la corruzione è all’ordine
del giorno.
4-Governo trasparente
Con la tecnologia blockchain, qualsiasi consiglio
comunale o di governo potrebbe comunicare lo stato
dei loro conti in tempo reale.
Con una moneta come Bitcoin il comune o il governo
dovrebbe solo indicare quale direzione gestiscono.
Da quel momento tutti potremmo vedere lo stato
dei conti, che cosa entra e cosa esce: fino all’ultimo
centesimo, in tempo reale e con un costo zero.
Se in un dato momento ci fosse un pagamento verso un
indirizzo che non può essere giustificato con una fattura
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Un blocco è un insieme di transazioni confermate e
informazioni addizionali che sono state incluse nella
blockchain.
Ogni blocco che fa parte della blockchain (eccetto il
genesis block, che avvia la catena) è formato da:
1-Un codice alfanumerico che unisce con il blocco
precedente
2-Il “pacchetto” di operazioni che include (il cui
numero è determinato da diversi fattori)
3-Un secondo codice alfanumerico che si collegherà al
blocco seguente.
Il blocco in corso quello che cerca di fare è scoprire
con i calcoli il terzo punto sopra indicato. Un codice
che segue determinate regole per essere valido e che
può essere risolto provando non-stop.
Ma come vengono generati questi blocchi?
Miner (Minatori)
I minatori sono computer/chip che forniscono potere
computazionale alla rete Bitcoin per verificare le
transazioni effettuate.
Ogni volta che qualcuno completa un blocco riceve
una ricompensa sotto forma di Bitcoin (attualmente
25) e/o per ogni transazione che viene eseguita.
Nodi
Un nodo è un computer/chip collegato alla rete Bitcoin
utilizzando un software che memorizza e distribuisce
una copia aggiornata in tempo reale della blockchain.
Ogni volta che un blocco viene confermato e aggiunto
alla blockchain si comunica con tutti i nodi e questo
si aggiunge la copia che ognuno conserva in memoria.
Una delle più grandi curiosità del protocollo Bitcoin
è che ogni unità non è un file come tale che viene
inviato come se fosse un film o una canzone, nello stile
di un protocollo P2P come BitTorrent.
In realtà, quello che succede è una registrazione del
cambio di proprietà di una certa quantità di Bitcoin
nella blockchain.
Malintesi tipici sulla blockchain
“Bitcoin è una rete decentralizzata”
Non è esatto.
La catena di blocco è una rete P2P in cui tutti i nodi
sono uguali tra loro dando come risultato un sistema
distribuito resistente agli attacchi informatici, guasti
o falsificazioni.
In questo modo, anche se un nodo cedesse, potrebbe
essere raggiunto dagli altri cui è collegato in modi
alternativi.
Questo non sarebbe possibile in un sistema

decentralizzato.
“Blockchain e Blockchain.info (blockchain.com) sono
la stessa cosa”
Si tratta di una interpretazione errata che è spesso
commessa da coloro che iniziano in Bitcoin.
Come abbiamo visto, la blockchain è la potente
tecnologia che dà vita a Bitcoin.
Blockchain.info è un servizio che permette osservare
tutto ciò che sta accadendo nella rete Bitcoin, come
grafici aggiornati in tempo reale che informano sullo
stato della crittovaluta, le operazioni che si stanno
effettuando o informazioni dettagliate su ogni
operazione e blocco minato.
Potenziale
Se siete arrivati fin qui avete già realizzato l’enorme
potenziale che questa tecnologia ospita.
Così tanta che molte personalità del settore tecnologico
e finanziario hanno messo Bitcoin e la blockchain
all’altezza per l’altezza del settore personal computer
nel 1975 e Internet nel 1993.
Una delle sue applicazioni emergenti più rilevanti ha
a che fare con ciò che è noto come smart contracts
(letteralmente”contratti intelligenti”).
Essi consistono nella capacità di affidarsi a una rete
distribuita per confermare che un contratto di
qualsiasi tipo è stato adempiuto senza rivelare alcuna
informazione confidenziale sulle parti e/o natura della
transazione.
Questo servirebbe, per esempio, per effettuare un
pagamento a un libero professionista che si è sub
contrattato una volta terminato il tuo lavoro o perché
la vostra lavatrice compri detersivo da sola quando
rileva che è finito.
Le implicazioni di questo in relazione alla fiducia e
alla trasparenza quando si effettuano transazioni di
qualsiasi tipo sono semplicemente enormi.
4 settori che la blockchain rivoluziona
Tutto questo in teoria va benone, ma c’è qualche
azienda che si è già messa “hands to work” per liberare
il potere del blockchain?
Naturalmente il settore finanziario, che è quello per
cui è stata concepita per, ma non è l’unico. Ecco tre
esempi:
1Cloud storage distribuito
Servizi di cloud storage come Dropbox o Google
Drive sono centralizzati e quando li usi stai avendo
fiducia che un singolo fornitore “risponda” dei dati
memorizzati su di loro.
Storj è uno start app che sta testando in forma beta
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o condiviso tra parti differenti.
Può essere aggiornato solo con il
consenso della maggior parte dei
partecipanti al sistema e, una volta
introdotta la informazione non può
più essere cancellata.
La Blockchain di Bitcoin contiene
un registro accurato e verificabile
di tutte le transazioni effettuate
nella sua storia.
Nella (mi dispiace per i vostri gelati,
bambini) analogia precedente,
gli individui increduli che sono
concordi nello spiegare ciò che
hanno visto, vengono ad essere
nodi (in seguito si vedrà il ruolo che
giocano in dettaglio) separati gli
uni dagli altri a livello geografico e
computazionale.
Al “Lie Detector” insegnano una
“proof of work “ossia una “prova di
lavoro”: un processo crittografico
che dimostra che un computer/
chip e nessun altro ha risolto un
problema in modo corretto.
Falsificare un registro nella
blockchain sarebbe come ottenere
che più della metà delle persone si
mettesse d’accordo, nello stesso
momento e senza possibilità di
coordinarsi previamente, per
mentire riguardo l’atterraggio del
suricata. Vale a dire “attacco”
piuttosto complicato da eseguire.
Ti rendi conto dell’importanza di
questa cosa?
Pensate per un momento che
qualsiasi interazione che si
svolge oggi online è sostenuta
da un’autorità centrale di cui ci
fidiamo.
Non importa quello che fai perché
sei sempre fiducioso che qualcuno
ti sta dicendo la verità: la banca
che vi mostra il saldo dei vostri
conti, WhatsApp dicendo che il
vostro messaggio è stato inviato o il
vostro antivirus dicendo che tutto è

OK sul vostro computer.
Blockchain ha cambiato tutto. Sai
perché?
In realtà, c’è sempre il rischio che
qualche fornitore di informazioni
stia mentendo o semplicemente si
sbagli.
Ecco perché oggi la sicurezza
in Internet è un caos in cui
virtualmente tutti i servizi possono
essere hackerati, manipolati o
compromessi.
E ogni volta affidiamo loro
informazioni sempre più personali.
Bitcoin è denaro digitale. Ma
quando pensiamo alle cose digitali
pensiamo a file che possono essere
copiati e incollati, come le foto
delle vostre vacanze, una canzone
o qualsiasi altro file che avete sul
computer.
Ma Bitcoin è diverso perché,
immaginate dove sarebbe l’utilità
d’ essere in grado di copiare e
incollare denaro, non avrebbe
senso. Ecco perché esiste
blockchain: il libro contabile. Non
ci sono Bitcoin, non ci sono file
che rappresentano Bitcoin, solo un
libro mastro che riesce a registrare
la contabilità di tutto il sistema
finanziario in un modo incredibile.
Per la prima volta nella storia si
sta scrivendo un libro in modo
collaborativo, con collaborazioni
che arrivano da migliaia di posti
diversi. un libro è stato scritto in
modo collaborativo da migliaia di

parti. Immaginate qualsiasi grande
libro, per esempio la Bibbia per i
cristiani o qualsiasi altro, scritto in
modo collaborativo, per consenso,
senza dittatori dicendo che cosa
scrivere e cosa no. Immaginate
quanto sarebbe bello un pianeta
così trasparente.
Cos’ha da dire la blockchain su
tutto questo?
Sembra incredibile, ma grazie al
concetto di consenso distribuito
è possibile creare un registro
incorruttibile di eventi passati e
presenti del mondo digitale.
Inoltre,
si
farebbe
senza
compromettere la vostra privacy.
È possibile registrare che l’evento
in questione ha avuto luogo e che è
andato tutto correttamente senza
specificare dettagli specifici sul
tipo di evento o le parti coinvolte.
Come si costruisce?
La blockchain è un registro di tutte
le operazioni che si effettuano
“confezionate” in blocchi che i
miner (minatori) si occupano di
verificare.
Più tardi saranno inclusi nella
blockchain una volta validati e
distribuiti a tutti i nodi che formano
la rete (attualmente, la blockchain
occupa circa 40 giga).
Diamo un’occhiata a ciascuno di
questi elementi in dettaglio:
Blocchi
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Che cos’è la Blockchain?
Per capire rapidamente che cosa è blockchain
immagina che stai camminando per la strada e
improvvisamente, un suricata volatore di proporzioni
gigantesche atterra in una piazza affollata, mangia il
gelato di tutti i bambini, lancia due strilli e se ne va
esattamente com’è venuto. Senza perdere un secondo,
un rivelatore di bugie viene posto a 1.000 persone che
hanno assistito e memorizzato esattamente quello
che hanno visto. Tutti raccontano la stessa storia con
dettagli identici. Ci sarebbe qualche dubbio circa
l’atterraggio del gigantesco suricata volatore?
Blockchain: Una tecnologia che può cambiare ogni
cosa
Questo è il principio fondamentale che sostiene la
blockchain, una tecnologia che ha il potere di cambiare
per sempre il nostro rapporto con il mondo digitale.
Immagina un archivio di testo con due colonne, in cui in
una colonna mette un identificatore (esempio “ABC”)
e nell’altra un numero (esempio “34”). Cioè, “ABC”

corrisponde a “34”. Ora immaginate che questo file
possa essere duplicato in migliaia di computer, con la
certezza che nessuno può alterarlo a tradimento, ma
quando legittimamente si deve modificare qualcosa,
in una manciata di secondi, tutti i computer si
sincronizzano. Anche se uno delle migliaia di computer
scomparisse dalla rete non cambierebbe nulla.
Questo è ciò che fa blockchain e anche se la sua magia
è molto più complessa e composta da più parti, come
la crittografia, in sostanza questo è quello che cerca:
un registro distribuito resistente alla sincronizzazione
e senza bisogno di fiducia tra i membri che lo
compongono. Qualcosa che si cercava di ottenere da
decenni e in Bitcoin è stato risolto dal suo creatore,
l’ignoto Satoshi Nakamoto.
Utilizzando le parole di Marc Andreessen, creatore di
Netscape e socio di uno dei fondi di Capitale di Rischio
piu importanti di Silicon Valley:
Una Blockchain è essenzialmente solo un registro, un
libro mastro di eventi digitali che viene “distribuito”
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Un verbale così redatto avrà due
importanti funzioni: quello di fissare
per i futuri incontri le decisioni già
prese, senza essere costretti nel
secondo incontro ad affrontare di
nuovo le medesime problematiche,
sia quella di impegnare l’azienda
italiana, già prima di giungere
alla conclusione del contratto
vero e proprio. Infatti, l’art. 1337
del Codice Civile italiano prevede
la cosiddetta responsabilità precontrattuale: se la controparte
ha fatto appositamente perdere
all’azienda iraniana troppo tempo in
negoziazioni inutili, costringendola
a dover rinunciare ad altri possibili
affari, l’azienda iraniana può avere
diritto a richiedere un risarcimento
dei danni.
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REGISTRAZIONE DELLA
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Se si decide di instaurare un
rapporto commerciale con una
società italiana che dovrà utilizzare
i marchi o il design della azienda
iraniana (basti pensare al caso
in cui si commissioni agli italiani
la realizzazione di determinati
oggetti sulla base di un design
specifico, o si chieda di produrre
merci contrassegnate da un
determinato marchio), è cruciale
tutelare i propri diritti di proprietà
intellettuale.
In Italia sia ai soggetti fisici iraniani
che a quelli giuridici, è consentita
la registrazione del marchio
aziendale, del design ed anche del
brevetto.
REDAZIONE DI UN CONTRATTO
Per disciplinare i rapporti con
l’azienda italiana ed, allo stesso
modo, per evitare l’insorgere
di future controversia con essa,
bisognerà
necessariamente
redigere un contratto.

Nelle transazioni commerciali
tra i nostri due paesi i rapporti
commerciali richiedono, nella
maggior parte dei casi, la redazione
di uno dei seguenti tre tipi di
contratto: agenzia, distribuzione e
collaborazione
commerciale.
In tutte e tre le tipologie di
contratto bisognerà prestare
particolare
attenzione
alla
definizione corretta dell’oggetto
del contratto, alla durata, ai
metodi di pagamento, al luogo
di risoluzione delle controversie
ed agli eventi di forza maggiore
che consentono la risoluzione o la
sospensione del contratto stesso.
PAGAMENTI A DISTANZA
Le
transazioni
commerciali
internazionali
avvengono
attraverso pagamenti a distanza.

Nel momento in cui si riceve via
e-mail la proforma invoice con i
dettagli bancari su cui effettuare i
pagamenti, assicurarsi sempre via
telefono o via fax con il fornitore
che le coordinate bancarie non
siano state modificate da hacker
infiltratisi nelle comunicazioni di
posta elettronica.
Seguire queste poche e semplici
regole aiuterà le aziende iraniane
ad instaurare un corretto e
proficuo rapporto commerciale con
le aziende italiane.
Mi auguro davvero che le relazioni
economiche tra i nostri due paesi,
che vantano un storia millenaria
comune, possano ritrovare la
prosperità passata e formulo a tutti
gli imprenditori ed alle imprese
iraniane i migliori auguri di buon
lavoro.

Iran

Il seminario legale per il
commercio tra Iran Italia
DARIO GORJI VARNOSFADERANI
Juris Doctor, avvocato italiano specializzato in
diritto internazionale.
Nella conferenza tenutasi presso la sede della
Camera di Commercio dell’Iran e organizzata dalla
Camera di Commercio Irano-Italiana, ho avuto modo
di constatare quale siano le problematiche che ogni
giorno le aziende iraniane si trovano a dover affrontare
nei rapporti commerciali con l’Italia.
Certamente le maggiori insidie sono collegate ai mezzi
ed ai canali di pagamento, ma anche quelli derivanti
dalla mancata redazione di un contratto che regoli i
rapporti tra le parti ed alla mancata tutela in Italia
della proprietà intellettuale della propria azienda.
Un grande impatto nelle difficoltà delle aziende
iraniane è stato creato dalla introduzione delle
sanzioni da parte degli Stati Uniti. Se da una parte
l’Unione Europea non ha approvato il sistema delle
sanzioni americane ed anzi le ha condannate,
dall’altra le grandi aziende italiane e le banche che
prima operavano con l’Iran hanno cessato di farlo.

Vediamo ora quali siano gli strumenti giuridici di cui le
aziende iraniane dovrebbero dotarsi per affrontare il
mercato italiano, strumenti che si rendono necessari
in un mercato sempre più difficile, caratterizzato dalla
globalizzazione e dalle transazioni a distanza.
FASE DEI CONTATTI PRELIMINARI
Fin dal momento dell’instaurazione delle negoziazioni
con una società italiana, è opportuno che le aziende si
accertino della capacità economica della controparte.
Basta poco: in Italia la maggior parte dei dati sulle
aziende è pubblica, quindi richiedere un certificato
societario ed il bilancio al registro delle imprese
italiano, sarà sufficiente per capire se la società con la
quale si intende instaurare un rapporto commerciale
sia stabile e capiente.
FASE DELLA NEGOZIAZIONE
Al momento della negoziazione con l’azienda italiana,
è importante redigere un verbale contenente i vari
punti discussi nella trattativa e farlo firmare a tutti i
partecipanti.
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naturale che si trovino ad affrontare sfide. ma il
punto è importante, cercando di risolvere i problemi
nel più breve tempo possibile. La più grande sfida
affrontata dalle start-up iraniane è il finanziamento e
gli investimenti. Inoltre, la mancanza di conoscenza
e consapevolezza degli investitori del settore privato
nei confronti dell’ambiente commerciale di Internet
porta all’incertezza e alla fiducia degli investitori in
questo campo. Il problema successivo e’ la mancanza
di istituzioni di supporto e la mancanza di aziende che
fornissero servizi business e aziendali alle startup.
La mancanza degli interessi per startups di successo
e aziende più grandi a collaborare con startup nuove
e più piccole, stabilendo più comunicazioni, possono
contribuire a rafforzare l’ambiente aziendale, e
la mancanza di accesso a infrastrutture tecniche
adeguate, accesso alle infrastrutture ICT, la
mancanza di attenzione alla cultura imprenditoriale,
l’avversione al rischio e le politiche governative sono
tra le sfide che devono affrontare le start-up.
Dopo il discorso del Sig. Pourfallah, al fine di attirare
più attenzione, il pubblico è stato presentato
con teaser della filosofia e del processo di
implementazione dell’evento, così come le storie sul
successo di aziende basato su conoscenza.
Successivamente, i rappresentanti dei progetti hanno
iniziato a introdurre e spiegare sui suoi progetti nel

periodo di 6 minuti e alla fine tre progetti tra 20 sono
stati selezionati e i premi sono stati assegnati alle
persone selezionate in tre sezioni:
1- Primo premio: regalo in contanti per 200 milioni
di rial, statua dorata dell’evento e una targa di
ringraziamento
2- Secondo premio: regalo in denaro per 100 milioni
di rial, statua in argento dell’evento e una una targa
di ringraziamento
3- Terzo premio: regalo in denaro per cinquanta
milioni di rial, statua in bronzo dell’evento e una una
targa di ringraziamento
In aggiunta a quanto sopra, e al fine di celebrare
gli sforzi innovativi dei partecipanti all’evento, una
targa del ringraziamento da parte ICCIMA e’ stato
donato a ciascumo di quelli discorsi selezionati che
sono arrivati alla conferenza.
A seguito, “ L’ evento di commercializzazione della
tecnologia avanzata” ha iniziato le sue attività con
apertura la sua sede nella Camera di commercio
d’Iran ufficialmente.
Secondo le richieste presentate, entro la fine di
marzo 2019, più di 20 appuntamenti B2B, ci sono
stati tenuti nel sede di ICCIMA.
Adesso, la sede centrale sta facendo il suo lavoro
con ricevere numerosi progetti dalle università e
presentare agli attivisti economici.

Iran
avranno successo prima.
Finché il prodotto principale è
grezzo e la situazione aziendale
non ha raggiunto un livello
adeguato,
l’investitore
non
ha alcun incentivo a investire,
e quindi, l’investitore non si
dovrebbe aspettare di trovare un’
investitore perché è probabile
accadde di una perdita di tempo.
Secondo
quanto
sopra,
e
contrariamente
all’opinione
prevalente,
il
fattore
più
importante nel successo delle
startup può essere considerato
come creatività interna e
innovazione.
L’alto consigliere di ICCIMA,
ha inoltre dichiarato sul ruolo
delle start-up per la crescita e
la promozione dell’industria del
turismo:
Secondo l’Organizzazione Mondiale
del Turismo, l’Iran occupa il decimo
posto tra le attrazioni antiche e
storiche e si è classificato al quinto
posto nel mondo delle attrazioni
naturali. E, soprattutto, è uno dei
paesi più sicuri della regione e del
mondo in termini di sicurezza per i
turisti stranieri.

Sfortunatamente, secondo le
statistiche ufficiali, la quota
dell’Iran delle entrate del turismo
mondiale è inferiore all’uno per
cento. In quell punto, il significato
della presenza di start-up nel
settore del turismo dovrebbe essere
seriamente sollevato, perché,
come attività di Start Ups svolge un
ruolo importante nella prosperità
economica, secondo le statistiche
per ogni turista, vengono creati 9
posti di lavoro,e questo influenza
direttamente l’economia.
Questa
cooperazione
tra
imprenditori e turisti può creare
un importante cambiamento
nell’industria del turismo e nella
prosperità
economica.
Le aree di imprenditorialità nel
turismo e le opportune opportunità
di avvio in Iran comprendono
la sistemazione in albergo
(prenotazione di residenza), Le aree
di imprenditorialità nel turismo
e le la opportunità di Start up in
Iran comprendono: la sistemazione
in albergo (prenotazione di
residenza),
Servizi di viaggio, marketing
relativi all’industria del turismo
(vendite online), varie informazioni

nel campo del marketing.
Inoltre, il turismo sanitario e
religioso sono molto importanti
in Iran e può essere una grande
ragione per l’attività di start up in
questo settore. La creazione di posti
di lavoro per lo sviluppo del paese
utilizzando la capacità di start-up
e la capacità di occupazione delle
società basate sulla conoscenza è
molto bassa rispetto al numero di
laureati delle università.
Pertanto, al fine dello sviluppo
nel paese, dobbiamo andare verso
l’occupazione. Uno dei fattori che
contribuisce al miglioramento
della situazione occupazionale
nella situazione attuale è l’uso
della capacità di queste imprese
basate sulla conoscenza e,
soprattutto, l’importanza del
lancio e dello sviluppo di start-up.
Uno sguardo speciale alle startup
creerà un enorme cambiamento
nella creazione di posti di lavoro
in termini di dinamismo, alta
flessibilità e adattamento alle
condizioni ambientali. Inoltre,
queste imprese hanno la capacità
di gestire le sanzioni. Una
delle infrastrutture più basilari
dell’economia della conoscenza e
dell’imprenditorialità è il capitale
umano, creativo, innovativo e
la conoscenza che dovrebbe
essere considerata la più grande
e preziosa capitale del paese.
In questo modo, autorizzando,
incoraggiando le loro attività
(capitale umano )sotto forma di
società di Conoscenza di base, il
paese sarà in grado di affrontare
qualsiasi minaccia e sanzioni
economiche.
Lui ha fatto riferimento alle sfide
più basilari e ai problemi di start
ups come segue:
Start ups, sono in crescita e sembra
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Guardando il crescente investimento globale nelle
startup negli ultimi due decenni, ci dimostra che uno
dei pilastri più importanti di questa categoria è la
capitale e l’esistenza di istituzioni di investimento,
che svolgono un ruolo importante nella formazione,
crescita e successo delle imprese emergenti. Poi
lui ha parlato sul utilizzare il potere di avviamento
per migliorare l’ambiente aziendale, aumentare gli
investimenti e sviluppare attività complementari, e
ha notato che un buon spazio per il commercio, è uno
dei fattori determinanti della situazione economica
di ogni paese, il piu’ chiaro e piu’ competitivo e’
questo spazione, il più veloce possiamo andare verso
il boom economico.
Basato su rapporti globali in 2018, tra i 190 paesi,
l’Iran si è classificato al 124 posto. Quella classifica
nella regione del Medio Oriente non è favorevole
rispetto ad altri paesi Arabi.
Al fine di raggiungere la prosperità, l’imprenditorialità,
l’innovazione e l’occupazione, Iran dovrebbe
riformare i regolamenti aziendali, e per questo
motive, attenzione alle startup, che sono un simbolo
del successo di nuove imprese, sono considerati come
un passo importante verso la prosperità economica.
Con un buon management, questo passo, ne risulta
autosufficienza.
Sulla base delle informazioni ufficiali del Ministero
delle Comunicazioni, ogni start up è stato in grado di
prendere in lavoro sette tecnici, in media.
Tuttavia, negli ultimi anni sono iniziate un gran
numero di startup specializzate in diversi campi,

e se continuano, possono ancora svolgere un
ruolo significativo nell’aumento dell’occupazione.
Incertezza nella formazione delle startup, si puo’
considerare come una minaccia, ma i furbi proprietari
possono trasformare la minaccia, in una grande
opportunità. Ci sono le prove: Google, Microsoft
e Apple è che sono stati diventati come un grande
vantaggio.
Il signor Pourfalah ha fatto riferimento ai seguenti
passi necessari per migliorare l’ecosistema di Start up
in Iran: modificare alcune regole nel campo dell’avvio
delle startup, ridurre i tempi ei costi associati
all’avvio e all’esecuzione di startup, organizzare una
roadmap completa e appropriata per gli investimenti
da parte del governo, preparare un programma a
breve e medio termine con lo scopo dell’aumento
dell’occupazione, Creare condizioni di pieno accesso
ai mercati finanziari, soldi e capitali, Stabilire il
supporto presso università, ed anche pacchetti di
supporto per gli studenti imprenditori, Creare un
meccanismo operativo per giovani creativi, compresi
gli student, il supporto incondizionato dal start-up e
dagli impresi, e la direzione sistematica del settore
privato per sostenere le startup, sono dei fattori
essenziali per migliorare i Start ups in Iran.
In termini di lancio della startup dal punto
economico, il migliore opzione e’ la presenza di un
grande investitore. In questo caso, l’imprenditore
sarà sicura che ci sara’ Investitore, ma l’esperienza
ha dimostrato che la maggior parte delle startup che
hanno iniziato a lavorare con investimenti personali

Iran
I disegni sono stati presentati nelle seguenti aree:
• L’ambiente
• Industria alimentare
• Energia
• Trasporto
• Smart City
• Salute
Gli interessti di questo evento erano Proprietari
di idee e la tecnologia avanzata, le startup e le
aziende basate sulla conoscenza, , Investitori e fondi
di investimento, Aziende industriali che i benefici
di partecipare e presentare in questo evento erano
numerosi in diversi campi di investimento, industria
e tecnologia.
Vantaggi di questo seminario per tecnici, proprietari
e soluzioni:
• Accesso alla rete di potenziali investitori per
progetti, prodotti e servizi di tecnologia avanzata
• Stabilire e sviluppare una nuova rete di
comunicazione
industriale
e
commerciale
• Collaborazione con potenziali partner commerciali
• Migliorare la comprensione e gli analisi di tecnologia
dal mercato di riferimento e dalla domanda reale
• Utilizzo di servizi di supporto e consulenza
finanziaria e manageriale per tecnologie selezionate

• Partecipazione al concorso “Best Business
Presentation” e premiato
Vantaggi per i proprietari di capitale e industria
1- Ottenere nuove opportunità di investimento
2- Familiarità con team etici e soluzioni tecnologiche
uniche al fine di soddisfare le esigenze e i problemi
del settore
3- Familiarità con tecnologici avanzati e moderni in
vari settori dell’industria
4- Utilizzo di servizi di consulenza tecnologica,
finanziaria e di gestione che è fornito da esperti
approvati dalla Camera di ICCIMA
Allo stesso tempo, il comitato esecutivo era anche
impegnato nell’informare e invitare attivisti
economici e industriali del paese, cosi, i contatti
desiderati, riescono di conoscere il nuovo ambiente
aziendale di piu’.
Alla fine, la commercializzazione di tecnologie
avanzate e’ stato svolto nel 24 Feb.2019 con la
presenza di 400 persone interessati ed è stato
ampiamente accolto.
Questa cerimonia e’ stato iniziato con il discorso
del Sig. Shafei, Il presidente di ICCIMA, e poi il Sig.
Pourfallah, il presidente della camera di commercio
Irano- Italiana ed alto consigliere di ICCIMA, ha
continuato con il suo discorso.
Il testo del discorso di Mr. Pourfallah sul ruolo
innegabile delle startup nella creazione di
occupazione e crescita economica è il seguente:
Il capitale umano innovativo è una delle infrastrutture
di base dell’economia e dell’imprenditorialità basate
sulla conoscenza che debbono essere considerati
come il bene più grande e più prezioso del paese.
A questo proposito, attenzione alle startup e al
godimento di altre imprese in tutto il mondo nel
quadro di interessi nazionali, riescono portare
crescita economica ed eccellenza nell’utilizzo di
queste capacità.
Nel mondo attuale, le startup giocano un ruolo
inconfondibile nella crescita e nello sviluppo delle
società. La Creatività, l’imprenditorialità, la crescita
dell’industria del turismo, le nuove imprese diverse,
Le tecnologie innovative e l’emergere di una nuova
economia basata su di esso, sono considerati come un
punto di svolta nell’economia per i paesi sviluppati
e in via di sviluppo, e cosi, saranno in grado di
beneficiare maggiormente dello sviluppo di economia
basata sulla conoscenza.
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nell’organizzare la prima commercializzazione di
tecnologie avanzate.
Dal Febbraio 2015 fino Gennaio 2016, il comitato
consultivo commerciale ha preparato una proposta
di tenere l’evento 2019 del Iran Tak Plus, per
partecipare e avanguardia di ICCIMA nella creazione
di una base permanente e affidabile e per partecipare
e pianificare i bisogni degli attivisti economici e
degli investitori del settore private che Il presidente
di ICCIMA ha confermato questa proposta. Poi, la
fase di implementazione del progetto inizia con la
formazione di un comitato esecutivo, gli elementi
richiesti per gli eventi sono identificati, e a Seguito
i commissioni scientifiche e riunioni sono stati svolti.
Nel anno 2018, rapporti con il Ministero della scienza,
della ricerca e della tecnologia e accordo per la firma
di un memorandum di cooperazione, Contatto e
interazione con le università, concentrato su unità
responsabili per condurre attività di R & S e relazioni
universitarie con l’industria, e’ stato iniziato, e
contatto con i parchi scientifici e tecnologici, al
centro della crescita e di altre istituzioni, istituzioni
e aziende attive e influenti nell’ambito delle attività
e’ stato continuato.
In quest’anno, i membri delle commissioni erano
presenti alle fiere ed eventi rilevanti e parlando
e tenendo uno stand dedicato , hanno participato
in tanti importanti eventi , tra cui “l’incontro
dei direttori della comunicazione con il settore
industriale delle università e degli istituti di ricerca
nella settimana di ricerca, “Mostra della settimana
della ricerca”, “Festival Kharazmi”, e “Conferenza
sull’innovazione intorno all’università Sharif”.
Poi, incontro con i vertici e i supplenti delle università
e dei capi delle facoltà relative alle attività dei Iran
Tak Plus 2019, la comunicazione e l’interazione

in corso dei centri accademici con la segreteria
permanente dell’evento e’ stato seguito.
E tra numerosi riunioni Settimanale e giornaliero, ed
e’ stato determinato Il percorso di comunicazione
con i tecnologi e il bando per la presentazione dei
piani tecnologici, la data della partecipazione e il
calendario per lo stato di avanzamento dei lavori.
Proporzionale ai sei domini annunciate, con la
presenza negli uffici di eminenti professori di ogni
campo delle università di Teheran, sono stati invitati
a partecipare alla squadra arbitrale, I professori
la cui presenza nel gruppo arbitrale era l’orgoglio
dell’evento.
Tenere l’evento di commercializzazione della
tecnologia avanzata
In Dec.2018, Iniziare la registrazione e inviare i
piani aziendali e’ stato annunciato. La scadenza per
la registrazione e’ considerato il Gennaio 2019 e la
scadenza per la presentazione dei piani aziendali il
Febbraio 2018.
E in seguito alla chiamata per i comitati di eventi a
tutte le università, parchi scientifici e tecnologici,
Così come i centri di crescita e altre istituzioni
accademiche pertinenti entro due settimane, sono
stati ricevuti 117 disegni di tecnici, tra cui Il comitato
scientifico ha selezionato 50 progetti basato sugli
indicatori.
Dopo aver esaminato e consultato la giuria, 20 primi
piani sono stati scelti per presentare in un momento
specifico nel giorno dell’evento e 20 piani sono stati
selezionati per partecipare alla mostra.
È stato anche deciso che nel giorno dell’evento,
tre progetti degli onorevoli membri dei comitati
scientifici e degli arbitri saranno identificati come
progetti preferiti.

Iran

L’ Evento di
Commercializzazione della
Tecnologia Avanzata
La velocità del cambiamento nel mondo sta
accelerando e la caratteristica più importante di
questi cambiamenti, e’ la natura della conoscenza
che si basa su di essa. Incapacità di comprendere le
trasformazioni e la mancanza di impegno nell’uso di
nuove conoscenze e le innovazioni che sono emerse
nel creare valore per rispondere ai nuovi bisogni della
società, È come emettere un voto per il punto finale.
La fine dell’attività di qualsiasi nube economica attiva
combinata con cambiamenti basati sulla conoscenza
e’ resistere ai cambiamenti del giorno della società.
Quindi c’e bisogno del collegamento: Il legame tra
esperienza e innovazione, In tutti gli affari, a tutti i

livelli. Codesto caso è l’origine della formazione dei
comitati consultivi,via il presidente della camera di
commercio d’Iran e’ stato organizzato che ha iniziato
la sua attivita’ dal Febbraio 2015. Nella composizione
dei membri del comitato consultivo, è stata presa in
considerazione la necessità di un collegamento tra
due nuovi look classici e nuovi, Su raccomandazione
di due giovani membri del comitato consultivo nel
primo riunione, Progettare il centro della stanza
dell’Iran per guidare le attività di costruzione di
imprese e’ stato negoziato, con la formazione di una
sala di propulsione e di segreterie permanenti, che e’
l’inizio del set di attività che oggi è diventato efficace
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Intervista al Sig. Shafei, Il
presidente della Camera di
commercio d’Iran
È un uomo d’affari e un manager
ben addestrato nel parlamento del
settore privato, in questa intervista
ha valutato positivamente la
performance della Camera di
Commercio dell’Iran e dell’Italia e
conferma aumentare la credibilità
della Camera di commercio
Iran-Italia tra attivisti economici
e funzionari e altre camere
congiunte.
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• Per favore, spiega la posizione
delle camere congiunte nella
camera di commercio d’ Iran
Le camere di commercio fanno
parte della camera di commercio
d’ Iran, sfortunatamente, in
passato, queste capacità non sono
state prese in considerazione,
tuttavia, negli ultimi tempi
abbiamo
cercato
di
dare
l’opportunità di presentare queste
preziose organizzazioni nelle
catene economiche, in particolare
l’economia internazionale e le
comunicazioni globali.
• Come valuta la posizione delle
camere congiunte rispetto al
paese opposto?
Nel lontano passato, alcune
camere hanno influenzato non
solo gli affari economici ma anche
politici. alcune delle camere
più capaci non sono solo per
mantenere e ampliare l’attività di
attrazione della tecnologia e degli
investimenti, anche queste stanze

hanno lottato per garantire legami
politici, sociali e culturali e hanno
portato un successo significativo.
• Le(camere di commercio)
sono riuscite a soddisfare le loro
responsabilità previste?
Come ho detto, in passato
siamo stati in una certa misura
perseguitati in queste stanze,
e ognuno ha avuto un ruolo
in termini di gusti, capacità e
strutture
limitate.
Tuttavia, questa opinione è
cambiata negli ultimi anni e le
camere sono state in grado di
influenzare il campo pertinente.
Nelle condizioni economiche
speciali del paese e nei problemi
e nei problemi che riscontriamo
in alcuni dei paesi più distanti, è
probabile che le camere congiunte
si impegnino a espandere ed
espandere
le
comunicazioni
economiche. Nella camera di
commercio d’ Iran, abbiamo il

supporto per tali piani e sforzi più
collaborativi.
• Come valuta l’operazione della
camera di commercio d’ IranItalia?
Senza complimenti, la camera di
commercio d’ Iran Italia e’ tra le
nostre poche camere comuni, che
funziona molto bene in diverse
parti del paese e ha acquisito una
notevole reputazione tra i membri
del settore privato iraniano e
italiano, nonché le camere di
commercio, ed è anche rispettato
dai
ministeri
del
governo
competenti. Ci sono tanti punti
forti per la camera di commercio
d’iran- Italia come:
Consiglio direttivo competente
ed esperto, segreteria forte e
responsabile, comunicazione di
massa varia e influente e vari
servizi, la presenza della camera
di commercio Italo Iraniana (con
sede a Roma)
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