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هفته قبل به بهانه برگزاری نمایشگاه ایفا۲۰۱۹، وقفه ای یک هفته ای در مقاالت 
مقایسه ایران و کشور های توسعه یافته از نظر تکنولوژی افتاد. از این هفته دوباره به 
ادامه این سری مقاالت می پردازم. قبل تر گفتم که قوانین اصولی آلمان، تا حدود 
زیادی دست کسب و کارهای نوپا را بســته و خالقیت را در بین مردم این کشور 
محدود کرده. حتی آلمان را، قتلگاه اســتارتاپ ها نامیدم که البته برای این لقب 

سخت گیرانه، دالیلی هم دارم که تعدادی شان را برشمردم.
 مســلما مردم آلمان هم  می توانند در انجام امور خالقیت به خرج دهند و راه های 
جدیدی کشــف کنند، مانند ما ایرانی ها که برای ساده تر کردن امور، دست به هر 
کاری می زنیم که بعضا به پیدا کردن یک راه دررو در قانون منجر می شود، و تا دولت 
بخواهد واکنشی به این نقض قانون نشان دهد و آن را اصالح کند، افراد زیادی از آن 
استفاده می کنند و بهره مند می شوند. اما آلمانی ها عاری از این خصیصه هستند. 
آن ها دنبال پیدا کردن راه هــای جدید که حتی راحت تر باشــد نمی روند، بلکه 
روند های قدیمی که جواب پس داده اند و موفقیت شان قطعیست، انتخاب اول و 
آخر جرمن هاست. آلمانی ها وقتی یک راه درست که منجر به نتیجه مطلوب شود 
را بیابند، فقط خود را ملزم به  انجام آن کار از همان روش بهتر می کنند، اما تالش 
چندانی برای تغییر آن راه به روش های مدرن تر، ساده تر یا کوتاه تر نمی کنند و در 
این زمینه، ریســک پذیری خیلی کمی دارند. برای همین در آلمان کمپانی های 
زیادی را می بینید که از ۱۰۰ سال قبل تاکنون، توسط یک خانواده و ۳ نسل مختلف 
اداره می شوند و به تولید یک محصول خاص، مثل بلبرینگ چرخ می پردازند، و آنقدر 

در تولید همین یک محصول تجربه دارند که رقیبی برایشان وجود ندارد.
این خصوصیت، باعث شده که صنعت این کشور چنین پیشرفتی را تجربه کند، 
اما وقتی همین میزان پافشــاری بر روند های قدیمی موفق را در کارهای اداری 
می بینید، به جنون می رســید! جایی که می بینید کارمند یک اداره دولتی، هنوز 
برای انجام امور اداری از همان روش های ۳۰ ســال قبل، فقط به وسیله کامپیوتر 
استفاده می کند! یعنی روش کوچک ترین تغییری نداشته، فقط با کمک کامپیوتر 
اندکی سرعت پیدا کرده، که البته در دنیای امروزی بسیار کند به حساب می آید. 
شاید همین نظم فکری که در این مردم نهادینه شده، باعث شده در زمینه هنر که 
ارتباطی مستقیم با خالقیت دارد، این کشــور حرف چندانی برای گفتن نداشته 
باشد. سینما، موسیقی، تئاتر، نقاشی، صنایع دستی و غیره همگی نیاز به ذهنی باز 
و  خالق دارند، که نبود آن ها باعث شده  از آلمانی ها در این عرصه ها چیز زیادی به 

گوشمان نرسد.
اما برعکس در کشــور خودمان، مردم برای پیدا کردن راه بــرای راحت تر  کردن 
زندگی شــان، روزانه چندین بار نیاز به خالقیت دارند. این اتفاق از کودکی در ما 
نهادینه می شــود، جایی که در بازی های کودکی مجبــور بودیم به خاطر کمبود 
امکانات، برای بیرون آوردن توپ از زیر ماشین، از دمپایی کمک بگیریم. در مدرسه 
برای راضی کردن معلم ها، امضای پدرمان را یاد بگیریم و هر شب زیر مشق ها بزنیم، 
تا به زمان دانشــگاه و محل کار و زندگی اجتماعی و صدها راه میانبری که برای 
کسب نتیجه سریع تر پیدا کردیم. در این که این دور زدن قانون اتفاق خوبی نیست 
هیچ شکی وجود ندارد، اما اگر این خالقیت در مسیر درست هدایت شود، منجر 
به نتایجی شگفت انگیز برای افراد مثل اساتید موسیقی اصیل ایرانی، کارگردانان 

مطرح سینمای ایران، تنوع صنایع دستی و ... می شود.
شاید باورش برایتان سخت باشد، اما تنوع اســتارتاپ ها در ایران که به محصول 
رسیده اند و در حال استفاده توسط مردم هســتند، بسیار بیشتر از آلمان است! و  
این عقب افتادن آلمان در زمینه تکنولوژی از بسیاری کشور ها، از نظر من رابطه 
مستقیمی با همین محدود شدن خالقیت آن ها توسط قوانین وسیع و سخت گیرانه 
دارد.  پس بابت بعضی از بی قانونی های کشورمان، خیلی هم نباید ناراحت باشیم، 
چراکه اگر بتوانیم از عدم وجود قانون یا نقصی در قانون اســتفاده کنیم و کسب و 
کاری را  راه اندازی کنیم که به سوددهی برسد، بعدا با اصالح قانون هم کسب و کار 
ما دچار چالش مهمی نخواهد شد و به مســیر خود ادامه می دهد. نمونه مهم آن، 
شروع به کار چند اپلیکیشن تاکسی آنالین در ایران طی چند سال بود، که از عدم 
وجود قانون برای حمایت از سازمان تاکسیرانی نهایت سود را بردند و کارشان را 
شروع کردند، که وجود همین قانون در آلمان باعث شد بزرگ ترین کمپانی تاکسی 
اینترنتی دنیا یعنی Uber، تازه از یک ماه قبل بتواند فعالیتش در آلمان را شروع 
کند. قصد سرپوش گذاشتن روی معایب یا کمبودهای قانونی ایران را ندارم، فقط 
می خواهم بگویم از همین وضعیت هم می توان برای موفقیت استفاده کرد، و اتفاقا 
ایران در زمینه قوانین کسب و کارهای نوپا، هنوز در ابتدای راه است و کار شما برای 
موفقیت در یک کسب و کار اینترنتی، بسیار ساده تر از همپای آلمانی تان خواهد بود.

ايران؛سرزمينحاصلخيزاستارتاپها
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ماموريت سخت
در مسجدسليمان

تاکتيسينايتاليايیهرطورشدهبردمیخواهداما...
امروز استراماچونی کار ساده ای ندارد. بازی در زمین ناهموار مسجد سلیمان و 

هوای احتماال گرم چندان باب طبع تیم تاکتیکی مربی ایتالیایی نیست.  او در دو 
بازی قبلی باید 4 امتیاز می گرفت اما روی غفلت های آماتوری در دقایق تلف شده 
مساوی را با شکست و پیروزی را با مساوی عوض کرده است . نفت مسجد سلیمان 

در زمین خود و با هدایت تارتار پروژه ساده ای نخواهد بود. صفحه 11

  گزارش یک

لیورپول در یک بازي کامال برتر و در حالي که ابتدا عقب 
افتاده بود، با گل هاي مانه و صالح به یک برد ارزشــمند 

خانگي دست یافت و با اقتدار صدر جدول را حفظ کرد.
یورگن کلوپ و شــاگردانش درحالي موفق به پیروزي 
در برابر نیوکاسل شدند که پیش از این ۱۳بازي گذشته 
خود را در لیگ جزیره با پیروزي پشــت ســر گذاشته 
بودند. قرمزهاي آنفیلــد چهاردهمین پیروزي متوالي 
خود را دربرابر نیوکاسل به دست آورند. لیورپول با دوگل 
سادیو مانه و تک گل محمد صالح موفق شد با پیروزي 
در این مسابقه  به تنهایي و با حداکثر امتیازات در صدر 
جدول لیگ انگلستان قرار گیرد. لیورپولي ها حاال پس 
از منچسترسیتي، با کسب ۱4پیروزي متوالي و درکنار 
آرسنال صاحب رکورد بیشــترین برد پشت سرهم در 
تاریخ لیگ برتر هستند؛ آرســنالي که با آرسن ونگر و از 
۱۰فوریه ۲۰۰۲تا ۲4آگوست همان سال موفق به انجام 
این مهم شده بود. اما در سوي دیگر قاره سبز رئال مادرید 
در حالي که یک نیمه را با سه گل برتري به رختکن رفته 
بود، در نیمه دوم دوگل دریافت کرد و به زحمت توانست 
ســه امتیاز خانگي را از آن خود کند. به گزارش ورزش 

سه، رئال مادرید که از سه بازي قبلي خود در اللیگا یک 
برد و دو تساوي کسب کرده بود، میزباني از لوانته اي را 
برعهده داشت که شــش امتیازي بود و با انگیزه کسب 
یک تساوي به برنابئو آمده بود. رئال مادرید توانست یک 
پیروزي خانگي مهم کســب کند و هشت امتیازي شود. 
رئال در نیمه اول نمایش فوق العاده اي داشــت ولي در 
نیمه دوم نزدیک بود پیروزي را از دســت بدهد. زیدان 
براي این بازي ترجیح داد تــا ادن  هازارد که به تازگي از 

بند مصدومیت رها شده بود را روي نیمکت بنشاند و از 
وینیسیوس و لوکاس در کنار بنزما استفاده کند. اما در 
ایتالیا یوونتوس در روزي که نمایش خوبي ارائه نداد، با 
تساوي بدون گل مقابل فیورنتینا متوقف شد. یوونتوس 
در خانه فیورنتینا و در روزي که شاهین بخت را بر شانه 
داشت، قادر به خلق موقعیت خاصي نبود و در روزي که 
شاگردان وینچنزو مونتال فرصت هاي خوبي را از دست 
دادند، درنهایت دو تیم به تساوي بدون گل رضایت دادند.

يکهتازيليورپول،ايست
يوونتوسوبرداينرئالبيحال

در لواسان 
 شيرازی ها  

چه خبر است؟
شهردار سابقصدرا
کهمتواریشدهرا

با شهرداربعدیکه
او همدر بازداشت بهسر
میبرداشتباهنگيريد!

1.شــهر جدید صدرا جایی خوش آب 
و هوا در شمال غرب شــیراز است که 
حاشیه های ریز و درشــت و ماجرای 
بازداشت شهردار قبلی و بعدی آن ما را 
یاد اتفاقاتی انداخت که اخیرا در مورد 
لواسان شــاهد بودیم.  انگار که نسبت 
صدرا با شیراز مثل نســبت لواسان با 
تهران است. جایی خلوت و دنج حوالی 
یک شــهر بزرگ و در عین حال دور از 
کانون توجه رســانه هــا و نهادهای 
نظارتی تبدیل به نقطه ای ایده آل برای 
تخلفات مالی شــده است. روز گذشته 
خبری در فضای مجازی منتشر شد با 
این مضمون که شهردار اسبق صدرا از 
کشــور گریخت. در متن خبر هم آمده 
بود منوچهر قائدی که به اتهام دریافت 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان رشوه، 
210 عدد سکه و یک دستگاه آپارتمان 
به ارزش 300 میلیــون تومان حکم 15 
سال حبس داشــته، توانسته از کشور 
فرار کند. حیدرآسیابی دادستان شیراز 
هم در گفت و گو با ایرنا این خبر را تائید 
کرد و گفت دنبال این هستیم از طریق 
پلیس اینترپل او را بازگردانیم. بازتاب 
این خبر بعضی را به اشتباه انداخت که 
این شهردار صدرا همان شخصی است 
که چندی پیش یک فیلم غیراخالقی 
منتسب به او منتشر شد و در عین حال 
به اتهامات مالی بازداشت شده بود. در 
صورتی که این دو نفر بــا هم متفاوت 
هســتند. این منوچهر قائدی شهردار 
پیشین صدرا است که تا اواسط سال 94 
شهردار بوده و بعد بازداشت می شود. 
و نفر بعدی عباس ملــک زاده بوده که 
او پرونده جداگانــه ای دارد و االن هم 
بازداشت اســت. البته از این نکته هم 
نگذریم که شباهت ظاهری این دو فرد 
احتماال در این اشــتباه بی تاثیر نبوده. 
حاال در مورد اینکــه جزئیات پرونده 
این دو شهردار چیســت و اصال شهر 
صدرا کجاست که برای شهردارهایش 
این اتفاق ها افتــاده، در ادامه توضیح 

می دهیم. 
2.شــهر جدید صــدرا جایــی در 15 
کیلومتری شمال غرب شیراز است. اول 
قرار نبود که این شهر تا این حد وسعت 
پیدا کند اما به دلیل شرایط آب و هوایی 
خوبی که دارد و امکاناتی مثل چند واحد 
دانشگاهی، چند بیمارســتان بزرگ، 
مجتمع های تجاری و تفریحی و اتصال 
خطوط مترو و راه آهن ناگهان مورد توجه 
قرار گرفت. به طوری که جمعیت ساکنین 
آن در فاصله زمانــی کوتاهی از 30 هزار 
نفر به 100 هزار نفر رســید. چند واحد 
صنعتی هم در این شهر احداث شده که 
فرصت های شــغلی آن طبعا در جذب 
مهاجرین تاثیر گذار است. ادامه در صفحه 03

گردش به شرق کامل شد
جزئيات توافق400 ميليارددالریباچينوگشايشسوئيفتبانکیبا روسيه

وتمند رازهای مرد معتمد ثر
روايتهایخواندنیمرحوماسداهللعسگراوالدی 

ازچگونهثروتمندشدنخود  صفحه 08

مصطفی آرانی|»در سیاســت خارجی، ترجیح شرق 
بر غرب، ترجیح همســایه بر دور، ترجیــح مّلت ها و 
کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی 
از اولوّیت های امروز ما اســت « این بخشي از سخنان 
ســخنرانی رهبر انقالب در ۲۹ بهمن ۱۳۹6 اســت. 
ســخنانی که برخی آن را تغییر سیاست کلی ابتدای 
انقالب یعنی »نه شرقی و نه غربی« دانستند. نشانه های 
این رویکرد جدید امــا حاال، در شــرایطی که ایاالت 
متحده آمریکا تعهد برجامی خود را نفی کرده و اروپا در 
ایجاد سازوکار اینستکس برای استفاده ایران از منافع 

اقتصادی برجام ناکام مانده است؛ هویدا شده است. 
1  دیروز خبر رســید که ایران و روســیه برای یک 
سازوکار سوئیفت مشترک به نتیجه رسیده اند. سوئیفت 
در حقیقت مخفف نام یک شــرکت است که مبادالت 
بانکی بین کشــورهای جهان را رتق و فتق می کند و 
بانک ها از آن به عنــوان نوعی اتاق تســویه بین خود 
استفاده می کنند. استفاده از سوئیفت برای ایران طبق 
تحریم های بعد از خروج آمریکا از برجام، غیرمجاز شده 
است ولی حاال خبر رســیده که ما با همسایه شمالی 
خود به توافق رسیدیم که اتاق مشترک و البته مجزایی 
برای تبادل بانکی ایجاد کنیم. این اتاق احتماال بدون 

استفاده از هیچ گونه دالری، کار خواهد کرد به این شکل 
که بانک های روسی و ایرانی با استفاده از ریال و روبل، 
در آن به تسویه مبادالت خود خواهند پرداخت و به این 
شکل هم بازار ایران به سمت روس ها باز خواهد شد و 
هم تجار ایرانی خواهند توانســت به بازار روسیه دست 
پیدا کنند. نباید فراموش کرد که ایران در سال ۲۰۱8 
میالدی بیش از 5۰۰ میلیون دالر به روســیه صادرات 
داشته و در مقابل نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

دالر، کاال وارد کرده است. 
2  اما خبر مهم تر از این موضوع، مربوط به افشــای 
برخی از مفاد مذاکــرات محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه در چین بوده است. اگر خاطرتان باشد، ظریف 
بعد از اینکه به طور ناگهانی به فرانسه رفت و در حاشیه 
اجالس جی هشــت با رئیس جمهور فرانســه دیدار و 
مذاکره کرد، به چین، مالزی و ژاپن هم سفر کرد. حاال 
نشریه پترولیوم اکونومیست، می گوید که به برخی از 
مفاد مذاکرات این سفر دست پیدا کرده است. آن طور 
که این نشریه نوشــته، این توافق در واقع نوعی به روز 
رســانی توافقی به نام » همکاری جامع اســتراتژیک 
ایران و چین« بوده  که برای نخستین بار در سال ۲۰۱6 

منعقد شده است. بر اساس این به  روز رسانی: 

* چین متعهد شده تا در دوره ای بیست وپنج ساله، ۲8۰ 
میلیارد دالر در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی و ۱۲۰ 
میلیارد دالر در پروژه های مربوط بــه جاده و راه آهن 
ایران ســرمایه گذاری کند. چین ضمنــا برای تکمیل 
پروژه ها، فّنــاوری، کارکنان و اجــزای دیگر را فراهم 
خواهد کرد. جالب ترین شرط این است که 5۰۰۰ نفر از  
چین برای محافظت از کارگران و متخصصان چینی به 

ایران خواهند آمد.
* در عوض، شرکت های چینی می توانند بدون مناقصه 
در هر دستاورد جدید یا تکمیل نشده حوزه نفت و گاز 

مشارکت کنند.
3   بر اساس یک مقاله دیگر در نشریه فوکوس آلمان، 
این توافق شــامل یک جزء دیگر هم هســت و آن هم 

مربوط به فروش نفت است: 
* چین بــرای خرید نفت ایــران ٣٢ درصدتخفیف به 
نســبت قیمت بازار جهانی دریافت می کند اما متعهد 
شده که ساالنه مقدار مشخصی نفت را خریداری کند. 
البته پکــن می تواند پرداخت هزینه آن را تا دو ســال 
پس از تحویل به تعویق انداختــه و مبلغ آن را به یوان 
چینی )به جای یورو یا دالر آمریکا( یا سایر ارزهای نرم 

پرداخت کند.  صفحه 02 را بخوانید
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چوپان در يک قدمی المپيا و  سرنوشت نگار معظم
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