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دومین دوره رقابت علمی کنز

حوز ههاي رقابت
این رقابت در پنج حوزه مختلف برگزار م یشـــــــــود. هر 

دســـتاورد علمی و فناوري در قالب ایده، طراحی مفهومی، 

نمونه اولیه، MVP یا محصول جدید قابل قبول است.

 درباره کنز 1400 
بنیاد علم و فناوري مصـــــطفی (   ) با پیروي از آموز ههاي 

اسالم، فعالی تهاي خود را در زمینه گسـترش علم و فناوري 

در جهان اســـالم دنبال م یکند و برنام ههایی چون تقدیر از 

دانشــــــمندان جهان اسالم، معرفی استعدادهاي جوان و 

گســترش همکاري در حوزه علوم و فناور يهاي نوین را در 

دستور کار قرار داده است.

در همین راستا بنیاد علم و فناوري مصـــــطفی (   ) رقابت 

علمی کنز (کاربرد دانش و اندیشـــه براي جامعه) را در بین 

دانشــمندان، دانشـــگاهیان و نوآوران جوان زیر 45 سال 

جهان اســــــالم برگزار م ینماید. این رقابت علمی با هدف 

ب هکارگیري علم، فناوري و نوآوري در حل مشـــکالت جهان 

اسالم در حوز ههاي مختلف زیر برگزار م یگردد: اقتصــــاد، 

بانکداري و تامین مالی؛ آب، محیط زیسـت و انرژي؛ فناوري 

اطالعات و ارتباطات؛ بهداشـت و فناوري پزشــکی؛ و حمل و 

نقل.

شـــــــرک تکنندگان م یتوانند در قالب یک ویدئوي 3 تا 5 

دقیق هاي، دستاورد علمی یا راهکارهاي نوآورانه خود در حل 

مشـــکالت جهان اسالم را معرفی نموده و در سایت رویداد 

بارگذاري نمایند.

اقتصاد، بانکداري و تامین مالی
مقاله، نظریه یا ایده اي که به بهبود وضــــع موجود در حوزه 

اقتصـــــاد، بانکداري و تامین مالی کمک کند. این حوز هها 

شـــامل توزیع منابع، مد لهاي نوین تامین مالی، بانکداري 

اسالمی، ریش هکنی فقر، کاهش فاصله طبقاتی و غیره م یباشد.

آب، محیط زیست و انرژي
ایده، طراحی مفهومی، نمونه اولیه، MVP یا محصول جدید 

که یک چالش در بخش آب، انرژي و محیط زیســـت را حل 

کند یا به افزایش بهره وري منابع موجود کمک نماید.

فناوري اطالعات و ارتباطات
ایده، طراحی مفهومی، نمونه اولیه، MVP یا محصـول جدید 

در حوزه پرشتاب و گسـترده: ICT مانند هوش مصــنوعی ،

)، واقعیت افزوده (AR)، واقعیت  )اینترنت اشـــــیا( )IOT AI

)، داد ههاي کالن، بالك چین و غیره. VRمجازي (

سالمت و فناوري پزشکی
ایده و طراحی مفهومی که چال شهاي بخش بهداشـــت را 

حل می کند. یا نمونه اولیه، MVP و محصوالت جدید که راه 

ح لهاي نوآوران هاي را در زمینه فناوري پزشــــــــکی ارائه 

م یدهند.

حمل و نقل
ایده، طراحی مفهومی یا محصـــولی که چال شهاي حمل و 

نقل مانند پایداري، مدیریت یکپارچه، توســــعه حمل و نقل 

محور، شـــــــبک ههاي حمل و نقل و غیره را حل یا نوآوري 

جدیدي در زیرشــاخ ههاي این حوزه نظیر خودرو الکتریکی، 

هوافضا و غیره ارائه می کند.



الف) پنج برنده برتر هدایاي زیر را دریافت می کنند:

    مدال کنز و لوح تقدیر

    نشان طالي 30 گرمی

    کمک هزینه فرصت مطالعاتی، به ارزش 2000 دالر

    امتیاز ویژه بـراي بهـره مندي از دو پلتفـرم بنیاد 

EISA و STEP :(    )مصطفی

ب) هر راه حلی براي چال شهاي اعالم شده توسـط 

موسسـات بین المللی، به منظور همکاري و تجاري 

سازي را هحل، در صورت تمایل، به موسســه مرتبط 

تحویل داده می شود.

جوایز و مزایا

پاویو نها موسســات علمی ملی یا بین المللی از کشـــورهاي مختلف اسالمی 

هســتند که چال شهاي محلی خود را اعالم و دانشـــمندان و مبتکران جوان از 

سراسـر جهان اسـالم را براي پاسـخگویی به چال شها دعوت م یکنند. به عبارت 

 (Solver) و دانشــــــمندان جوان ح لکننده (Seeker) دیگر، پاویو نها جوینده

هستند. از این رو کنز نه تنها یک رقابت بلکه بازاري است که در آن دانشمندان و 

مبتکران م یتوانند براي ایده، راهکار، نمونه اولیه یا محصـــــــــول جدید خود 

مشـتریانی خارج از مرزهاي کشـور خود پیدا کنند. براي مشــاهده چال شهاي 

اعالم شده توسط موسسات بی نالمللی، به صفحات بعدي مراجعه کنید.

پاویو نهاي کنز

شرکا و حامیان



اقتصاد، بانکداري و تامین مالیاقتصاد، بانکداري و تامین مالیاقتصاد، بانکداري و تامین مالی

موضوع: عقد قرارداد و انتقال وجه بر پایه فناوري بالك چین

یکی از راهکارهاي شـرکتها جهت دور زدن تحریمهاي ظالمانه اســتفاده از رمز ارزپایه براي نقل انتقال پول 

است. اگرچه فناوري بالکچین و ارز رمزپایه توانســته تا حد زیادي به کســب و کار و تجارت بین المللی کمک 

کند، اما هنوز چالشهاي زیادي در این مسـیر وجود دارد. باالخص تعهدات قراردادي از الزاماتی نظیر پشـتوانه 

قضــــایی و اعتبار اسنادي بانکی محروم هســــتند. یکی از راههاي جایگزین، استفاده از فناوري قراردادهاي 

هوشمند بر بســتر بالکچین است. این راه حل نیز با چالشهایی مواجه است. اولین چالش، راهکار حقوقی در 

ایران و خارج از ایران براي تبدیل ارز رمز پایه به واحد پولی رسمی کشــــــور است. چالش دیگر نوسانات نرخ 

برابـري با دالر بـراي ارزهاي رمـز پایه بوده و در نهایت امنیت و محـرمانگـی قـراردادها نیـز از جمله چال شها 

محسوب میشـود. وجود سامانهاي که بتواند راهکار قراردادهاي هوشمند را سریع و قابل اطمینان براي خریدار 

و فروشـنده پیادهسـازي نماید، میتواند به کاربردي سـازي این فناوري کمک نموده و امکان جذب سـرمایه و 

جمع سـپاري را فراهم آورد. بنابراین، براي اسـتفاده از قراردادهاي هوشـمند جهت تجارت و جذب ســرمایه 

بی نالمللی چالشهاي زیر باید برطرف گردد.

الزامات حقوقی کشورها، نرخ برابري ارز، محرمانگی قرارداد و نهاد ناظر بر حسن انجام کار چالش:

ECO

موضوع:مدل اصالح یارانه گاز طبیعی ایران 

در کشورهاي مختلف جهت تسهیل دستیابی اقشار ک مدرآمد جامعه به انرژي، یارانه انرژي به طرق مختلفی به 

صورت مســـــتتر در قیمت حامل (یارانه پنهان) یا به صورت نقدي اعطا م یشود. اعطاي یارانه به حامل، نه تنها 

توزیع عادالنه درآمد به اقشــــــار جامعه را ندارد بلکه موجب برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار انرژي، 

کاهش سرمای هگذاري، تهدید امنیت انرژي، بهر هوري پایین انرژي و آسیبهاي زیست محیطی م یشود.

در کشـــور ایران حامل گاز طبیعی باالترین سهم ( 39%) از مجموع یارانه 50 میلیارد دالري کشـــور را به خود 

اختصاص داده است. این یاران هها نه تنها موجب بهر هوري پایین و اتالف چشـمگیر انرژي شده است بلکه پایین 

ماندن قیمت گاز موجب کاهش سرمای هگذاري و افزایش بدهی انباشته شرک تهاي بخش انرژي (تابعه وزارت 

نفت) شــده اســت. بخش عمده، بدهی 60 میلیارد دالري شــرکت ملی نفت ایران و 100 هزار میلیارد تومانی 

شرکت گاز ناشی از این مسئله است. 

به منظور اصـالح نظام یاران هها،رو شهاي مختلفی چون «آزادسـازي قیمت گاز به قیمت صــادراتی»، «ایجاد 

بازار متشـــــکل با اختصـــــاص سهمیه به هر یک از شهروندان»،«افزایش قیمت براي پرمصـــــر فها»، و 

«قیم تگذاري شناور بر مبناي مصرف» قابل پیشنهاد است. 
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اقتصاد، بانکداري و تامین مالیاقتصاد، بانکداري و تامین مالیاقتصاد، بانکداري و تامین مالی

چالش: مدل مناسب بازتوزیع عادالنه یارانه گاز طبیعی به نحوي که مدل درآمدي شـرک تهاي تابعه وزارت نفت نیز 
بهبود یابد چیست؟

در پاسخ به این سوال، مالحظات مختلفی باید در نظر گرفته شود؛ شامل: تفاوت چند برابري مصرف بخش خانگی و 

تجاري در فصـول سرد و گرم سال؛ وجود اقلی مهاي گرم سیري و سرد سیري در کشــور با پل ههاي متفاوت قیمتی؛ 

بخش عمده یارانه گاز طبیعی در غالب ســــوخت نیروگاه برق وجود دارد و دو حامل گاز و برق قابلیت جایگزینی در 

مصــــــرف را دارند؛ افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی موجب افزایش قیمت تمام شده برق، فوالد، سیمان و سایر 

صنایع تولیدي م یشود.

تدارك منابع مالی پایدار و مناسب براي دستیابی به اقتصاد دان شبنیان که از پژوهشهاي پای هاي تا نیل به نوآوري 

و ورود به بازار را در بر م یگیرد، امري اجتنا بناپذیر اسـت. بررسـی وضـعیت دولت از نظر تامین منابع و هزین هها و 

مسئولی تهایی که بر عهده دارد نشـان م یدهد که دولت ب هتنهایی توان تأمین منابع مالی الزم زنجیره پژوهش تا 

نوآوري را ندارد. از سوي دیگر ناکارآمدي نظام تخصـیص منابع  در این حوزه نیز سبب شده تا همان منابع محدود 

اثربخشــی الزم را نداشته و عمال تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی (حدود 2%) به این حوزه اختصـــاص 

داشته باشد.

یکی از را هح لهاي که براي رفع مسـئله فوق بیان م یشود، گسـترش مشـارکت بخش خصــوصی در تأمین مالی 

اقتصـاد دان شبنیان. حال آنکه بر اساس داد ههاي موسســه آمار یونســکو، در ایران تنها در حدود یک چهارم این 

هزین هها توسط بخش خصـوصی تامین م یشود در حالی که این مقدار در کشـورهاي اسالمی ترکیه و مالزي %56 

است. 

چالش: گسترش مشارکت بخش خصوصی به ویژه بنگاههاي بزرگ در تامین مالی زنجیره اقتصاد دانش بنیان از 

پژوهش تا نوآوري.

موضوع: مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان 

با پیروزي انقالب اســالمی، حمایت و دســتگیري از نیازمندان و محرومان جامعه در صـــدر برنامههاي نظام تازه 

تأسیس جمهوري اسالمی ایران قرار گرفت. در همین راسـتا، نهادها و خیریههاي مختلف دولتی براي تحقق هدف 

فوق، شکل گرفتند.

یکی از مهمترین استراتژي هاي نهادهاي خیریه دولتی، کمک به ایجاد  اشتغال پایدار براي اقشـار نیازمند به منظور 

توانمندسازي آنها و بی نیاز کردن آنان از کمکهاي مالی مســتقیم بوده است، با این حال بخش قابل توجهی از 

مددجویان به دالیل مختلف امکان انجام کار و فعالیت اقتصــادي ندارند. به عنوان مثال، نیمی از جمعیت 4 میلیون 

نفري تحت پوشش یکی از این نهادها، به دالیل جسـمی و اجتماعی، امکان فعالیت اقتصــادي ندارند. این موضوع 

منجر به صرف هزینه هاي بسـیار از بودجه عمومی و جذب کمک هاي مردمی به شیوههاي مختلف براي حمایت از 

این اقشـار در قالب پرداخت مقرري شده است. با این وجود، مقدار حمایت دولتی از این افراد آنقدر ناچیز است که 

حتی براي گذران زندگی با حداقلی ترین امکانات کافی نیست و مددجویان را با مشکل مواجه کرده است. 

چالش: راهکارهاي نوآورانه براي تامین زندگی حداقلی افرا د ک مبضاعتکه قادر به کار نیستند، بدون فشار به 

بودجه عمومی

 موضوع:  امرار معاش افراد فقیري که قادر به کار نیستند
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اقتصاد، بانکداري و تامین مالیاقتصاد، بانکداري و تامین مالیاقتصاد، بانکداري و تامین مالی

مهاجرت سرمایههاي انسانی، خروج نخبگان و تحصـیل کردگان به عنوان یکی از چالشهاي اساسی توسعه اي در 

حوزه جمیعت و بازار کار پیش روي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه شناخته میشود. این مساله در کشورهاي 

اسالمی نیز تا حدي زیادي مشکل ساز بوده است و بیشـتر این کشـورها در زمره کشـورهاي فرستنده سرمایههاي 

انسانی به کشورهاي توسعه یافته قرار می گیرند. بطوریکه از دست دادن مدوام سرمایههاي انسـانی و عدم جبران 

این فقدان بواسطه عدم جذب نیروي جایگزین از سایر کشــورها،  می تواند کشــورهاي اسالمی فرستنده سرمایه 

انسانی را در میان مدت و بلند مدت با مشکالت بسیاري جدي روبرو سازد.

 اما نکته اي که در این بین می تواند مدنظر قرار بگیرد این هست که گروهی از کشورها که در سطح توسعه یافتگی 

مشــــابه قرار دارند یا داراي اشتراکات اقتصـــــادي- اجتماعی منطقه اي می باشند، دست به اقدامات سیاستی و 

مدیریتی هماهنگی منطقه اي زده اند.  براي مثال کشــورهاي عضــو اتحادیه اروپا و یا منطقه جنوب شرق آسیا، با 

هدف مدیریت جریانهاي بین المللی جابجائی و مهاجرت سرمایههاي انســـانی، اقدام به سیاستگذاري، پی ریزي 

چارچوبهاي مدیریتی و قانونی هماهنگ براي مواجه با چالشهاي روزافزون  ناشــــــی از مهاجرت نامتوازن و 

نامنظم  سرمایههاي انســــــــــــانی  و بطور خاص تبدیل تهدیدها به فرصتها در حوزه مهاجرت کرده اند. لذا 

دستاوردهاي قابل توجهی از این چارچوب سیاستی و اقدام مشـــــــترك در سطح منطقه اي در مواجه با چالش 

مهاجرت سرمایه انسانی براي این کشورها حاصل شده است. 

چالش: در سطح کشــورهاي اسالمی علی رغم همجواري منطقه اي، تعامالت اقتصـــادي و اشتراکات فرهنگی و 

اجتماعی فراوان،  متاسفانه تا کنون فقدان چنین چارچوب سیاستی و اقدام مشـــــــــترك در حوزه مهاجرت و 

جابهجایی سرمایه هاي انســانی منجر به بروز خســـارات مادي و معنوي زیادي شده است. بر همین اساس، براي 

رسیدن به این چارچوب سیاستی و اقدام مشترك چه پیشنهاد و راهکارهایی را می توان پیشنهاد داد؟      

موضوع: مدیریت خروج نخبگان  و مهاجرت سرمایه هاي انسانی در کشورهاي اسالمی

یاران ههاي انرژي طرف تقاضا در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه بسیار رایج است. یاران ههاي فرآورد ههاي نفتی 

در موارد خاص بسـیار زیاد است، ب هویژه در برخی از کشـورهاي بزرگ صادرکنند هي نفت، مانند ایران. این یاران هها 

که ناشی از قیمتگذاري پایین است، زیان بی شازحدي ایجاد م یکند. 

درحالیکه یاران هها ازنظر حمایت از افراد فقیر م یتوانند چند مزیت داشته باشـند، هزین ههایی نیز ب ههمراه دارند. این 

هزین هها شامل هزین ههاي مالی و تأثیرات آن بر تراز پرداخ تها، رشد و هزین ههاي خارجی اسـت. ب هطور خاص، در 

اقتصـــادهاي با مصـــرف انرژي زیاد، تقاضاي اضافی براي انرژي ناشی از پایین آمدن قیم تهاي مصـــر فکننده 

م یتواند برخالف امنیت انرژي کار کرده و ازطریق افزایش انتشار گازهاي گلخان هاي از احتراق سوخ تهاي فسـیلی 

و احتماالً قیم تهاي باالتر براي انواع گســــتردهاي از انرژي موردمعامله، اثرات جهانی داشته باشد. مهم است که 

دول تها طرح یاران هي خود را طوري برنام هریزي کنند که با کمترین هزین هي کلی به منافع مطلوب برسند.

چالش: در ایران، میزان یاران ههاي انرژي بسـیار زیاد است. عالوه بر تمام مشــکالت ناشی از میزان باالي یاران ههاي 

انرژي، عدم تأمین بهین هي منابع براي این یاران هها منجر به کســــــري بودجه و تورم شدهاست. روش بهینه براي 

هدفمند کردن یاران ههاي انرژي در ایران چیست؟

موضوع: یارانه حامل هاي انرژي
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فساد اثر نامتناسبی بر جامعه م یگذارد که این اثر بر فقرا و آسی بپذیرترین قشر جمعیت بیشـتر است؛ هزین هها را 

افزایش م یدهد و دسترسی به خدمات نظیر بهداشت، آموزش و عدالت را کاهش م یدهد.

فساد اعتماد را در دولت از بین م یبرد و پیمان هاي اجتماعی را سسـت م یکند. این دغدغ هاي جهانی است، ب هویژه در 

زمین ههاي شکنندگی و خشونت، زیرا فساد باعث افزایش و تداوم نابرابر يها و نارضایت یهایی می شود که منجر به 

شکنندگی، افرا طگرایی خشون تآمیز و جدال م یشود.

فســـاد انواع مختلفی دارد. ممکن است بر ارائه خدمات نیز تأثیر بگذارد، مانند زمانی که یک افســــر براي انجام 

خدمات معمول درخواست رشوه م یکند. فســـاد مالی ممکن است ب هطور ناعادالنه برندگان قراردادهاي دولتی را 

تعیین کند، با اهدا جوایز به دوستان، بســتگان یا همکاران تجاري مقامات دولتی. یا ممکن است به شکل تصــرف 

دولت، تحریف نحو هي کار نهادها و کنترل افراد بر آ نها باشد، نوعی از فسـاد که ازنظر تأثیر کلی اقتصــادي اغلب 

هزین هبردار است. انواع فســاد مهم هســتند و مقابله با هم هي آ نها براي دستیابی به پیشــرفت و تغییرات پایدار 

حیاتی است.

چالش: پی شنیازهاي ایجاد رویکرد مؤثر ضدفساد چیست؟ کدام مکانیز مها براي مبارزه با فساد الزم است؟

موضوع: مبارزه با فساد

نرخ تورم پایین و پایدار باعث بهبود رفاه مردم م یشـود. این امر با رو شهاي مختلفی نمایش داده م یشـود: نرخ 

تورم پایین باعث استفاد هي کارآمد از منابع تولیدي م یشـود، عدم اطمینان را کاهش م یدهد و سـرمای هگذاري را 

تقویت م یکند. این امر همچنین از توزیع مجدد و خودسـران هي درآمد و ثروت که ب هویژه در فقیرترین بخ شهاي 

جامعه تأثیر م یگذارد، جلوگیري م یکند؛ درنتیجه حقو قبگیران و بازنشــســتگان با مکانیســ مهاي کمتري براي 

محافظت از خود در برابر فرسایش تورمی درآمد مواجه هســـــــتند. به همین دلیل، ثبات قیمت معموالً ب هعنوان 

مه مترین هدف اقتصاد کالن درنظر گرفته م یشود.

تورم باید توسط سیاس تهاي پولی بانک مرکزي کنترل شود، اما سلط هي سـیاسـ تهاي مالی مانعی قدرتمند براي 

این امر است. 

چالش: ایران ب هعنوان یک اقتصـاد تولیدکنند هي نفت سا لهاست که از تورم باال رنج م یبرد. این منبع طبیعی یکی 

از عوامل اصلی افزایش ب یثباتی تورم است. مؤثرترین راه براي کاهش و تثبیت تورم در ایران چیست؟

موضوع: تثبیت و کاهش تورم

حمایت اجتماعی رویکرد مهمی در کاهش فقر و محرومیت چند بعدي اســــــــت. این روش به دنبال فرآیندها ، 

سیاس تها و مداخالت است که خطرات و محدودی تهایی را که افراد فقیر و آسیب پذیر با آن روبرو هســـــتند را 

کاهش م یدهد. که باعث ناامنی و فقر کمتر و مشارکت در رشد اقتصادي خواهد شد.

متداو لترینشــان انواع حمای تهاي اجتماعی مداخالت در بازار کار، بیم ههاي اجتماعی و کم کهاي اجتماعی است 

که هم هي این رو شها براي کاهش فقر اســتفاده م یشــود. یکی از مهمترین عوامل برنام ههاي حمایت اجتماعی 

نحو هي تأمین مالی آن است. الزم است روشی اتخاذ شود که در کنار حمایت، منجر به کسري بودجه و تورم نشود؛ 

زیرا تورم خود باعث تشدید فقر م یشود. 

چالش: روش انجام حمایتهاي اجتماعی و کاهش فقر در ایران به طوریکه که باعث افزایش تورم نشود.

موضوع: فقرزدایی به رو شهاي غیر تورمی
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مسـتندسازي اقتصـاد امري حیاتی است براي برنام هریزي خرد / کالن اقتصـادي، توسع هي اقتصــادي - اجتماعی و 

تسریع در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور. براساس گزار شها، اقتصاد غیرمسـتند در پاکسـتان 35 

تا 50 درصد از کل اقتصاد را تشکیل م یدهد که ازنظر پولی تقریباً 85 میلیارد دالر است.

چالش: حل مشکل اقتصاد غیرمستند پاکستان به عنوان یک مشکل ساختاري در اقتصاد این کشور

موضوع: مستندسازي اقتصاد
ECO10

عدم شفافیت در معامالت پولی نگرانی عمد هاي در سراسر جهان است. این مسـئله، تأثیر نامطلوبی بر مؤسســات 

بخش مالی به عنوان اکتورهاي حیاتی در رشد اقتصـــاد م یگذارد. عالو ه بر این، عدم شفافیت یک اقتصــــاد تاثیر 

نامطلوبی بر اعتبار اقتصاد در محیط خارجی م یگذارد. 

چالش: مقابله با عدم شفافیت در بخش مالی کشور پاکستان

موضوع: شفافیت در معامالت پولی ECO11

چالش: پی شنیازهاي ایجاد رویکرد مؤثر ضدفساد چیست؟ کدام مکانیز مها براي مبارزه با فساد الزم است؟

با رشد سریع مشــاغل از راه دور، تجارت الکترونیکی و مشــاغل رسان ههاي اجتماعی در طی هم هگیري، شرک تها 

پس از بحران احتماالً تعداد کمتري از مشاغل حضوري را طلب م یکنند، زیرا این امر منجر به کم شدن فضاي اداري 

و حقوق کمتر مشـاغل از راه دور م یشود. ممکن است مزایایی مانند از بین بردن مرزهاي جغرافیایی براي اشتغال 

داشته باشد، اما ممکن است منجر به از بین بردن برخی فرص تهاي شغلی و حقوق کمتر براي مشاغل مشابه شود.

موضوع: فرصت هاي شغلی ایجاد شده توسط پاندمی کرونا ECO12
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از آنجا که بانک قرض الحســــنه رسالت، اولین بانک بدون شعبه در جهان اسالم است لذا یکی از بزرگترین دغدغه 

هاي این بانک، برطر فسازي موانع زیرساختی، قانونی و حقوقی در مســــیر بانکداري دیجیتال و هموار سازي این 

مســیر در نظام بانکداري کشــور است. بنابر مطالعات میدانی و پژوه شهاي انجام شده در بانک قرض الحســنه 

رسالت، عمده ترین موانع توسعه بانکداري دیجیتال، به موانع زیرساختی، موانع قانونی و موانع حقوقی کشــور در 

حوزه دیجیتال بر م یگردد. در این میان خالءهاي قانونی براي احراز هویت غیرحضوري، امضـاي الکترونیک یا اسناد 

تجاري آنالین پررن گتر است. همچنین بر طرف نمودن موانع زیرساختی و قانونی نیز براي تســـــــــریع در روند 

دیجیتال یسازي تمامی فرآیندهاي بانکی در بانک قر ضالحسـنه رسالت از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است که 

نیاز به ارائه را هح لهاي کاربردي م یباشد.

چالش: راهکارهاي عملیاتی در جهت تسریع فرآیند دیجیتال یسازي فرآیندهاي بانک رسالت،از جمله احراز هویت 

غیرحضوري،امضاي الکترونیک و غیره

موضوع: شناخت موانع زیرساختی، قانونی و حقوقی در مسیر توسعۀ بانکداري دیجیتال و

 ارائه راه حل هایی براي آ نها
ECO13

Resalat Qard Al-Hasan Bank

ECO14

University of Central Punjab

شرک تهاي کوچک و متوسط (SME) در پاکسـتان با مجموع هاي از مسـائل منحصـر به فرد روبرو هســتند؛ شامل 

شــرایط بد امنیتی، عملیا تهاي مالی بدون مجوز قانونی و افزایش جرائم در حوزه ســرقت اموال از جمله جرائم 

قاپیدن پول، سرقت و حتی راهزنی. شرک تهاي کوچک و متوسط به طور عمد هاي به تراکن شهاي روزانه وابســـته 

هســتند که شامل عملیات مدیریت نقدینگی است. با این حال، افزایش این جرائم شرک تهاي کوچک و متوسط را 

تحت فشـار قرار داده است تا از را هح لهاي ابتکاري جدیدي براي مدیریت فعالی تهاي عملیاتی خود استفاده کنند. 

وارد شدن Fintech در پاکســــتان فرص تهاي بیشـــــتري را براي شرک تهاي کوچک و متوسط فراهم کرده تا 

را هح لهاي مبتنی بر این فناوري را براي عملیات مدیریت نقدینگی خود جســتجو و توسعه دهند. به همین ترتیب، 

Fintech همچنین فرصت بی شتري را براي شرک تهاي کوچک و متوسط به منظور توسـعه قابلی تهاي فنی آ نها 

فراهم م یکند که نتیجتا به ورود آ نها به اقتصاد رسمی و مستند پاکستان کمک م یکند.

چالش: را هح لهایی بر اساس Fintech براي مدیریت نقدینگی در شرک تهاي کوچک و متوسط پاکستان

موضوع: اقتصاد دیجیتال و مشاغل مقیاس کوچک در پاکستان



آب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژي

موضوع: سولفو رزدایی از روغ نهاي پایه گروه یک (Group I) به روشی متفاوت از 

رو شهاي هیدروژناسیون

در کشـــــور ایران تولید روغ نهاي پایه گروه II تا IV  مرسوم نبوده و تولیدکنندگان روغ نهاي پایه، بر تولید 

گروه یک (Group I) روغ نهاي پایه متمرکز هســتند. در گروه یک، ترکیبات اشباع کمتر از 90%، میزان اشباع 

بیشتر از 300ppm، شاخص گرانروي 80-110 بوده و تولید و پاالیش بهروش جداسازي حالل انجام م یشود.
این گروه از روغ نها با توجه به ماهیت خوراك مورد اســـــتفاده (لوبکات: بر شهاي روغنی نفت خام) داراي 

مقادیر متفاوتی گوگرد از 5000 الی ppm 15000 گوگرد م یباشند.
وجود ترکیبات گوگردي (هتروآروماتی کها) و ترکیبات غیر اشباع در روغ نهاي پایه ن ه تنها موجب تضــــعیف 

عملکرد فرآورده نهایی از جمله کاهش پایداري اکســیداسیون و افزایش خوردگی شیمیایی مواد در تماس با 

روانکار م یگردد بلکه آثار زیس تمحیطی مخربی برجا م یگذارد.

300ppm 10000 به حدودppm از حداکثر (Group I) چالش: سولفورزدایی از روغ نهاي پایه گروه یک

محدودی تها: با توجه به نزدیکی موقعیت پاالیشـگاه نفت پارس با مناطق شهري و محدودیت فضــاي مفید 

پاالیشــــــگاه، ایجاد پلنت سولفورزدایی با استفاده از فرآیندهاي هیدروژناسیون – ساخت یونیت هیدروژن 

ژنریتور – و همچنین تاور فلر براي ســوزاندن گازهاي هیدروژن ســولفوره بهخاطر وجود مالحظات ایمنی و 

مسائل آلودگی هوا در مجاورت کالن شهر تهران، مطلوب نیست. 

موضوع: آلودگی ناشی از پالستیک و میکروپالستیک در پاکستان

در دنیاي امروز، پالستیک مادهي اولی هاي ضروري اسـت. از زمان اختراعش در دههي 1930، پالسـتیک در تولید 

محصـــوالت روزمره فراگیر شده است. پالستیک و ریزپالستیک بهطور قابل توجهی مشـــکلساز هســـتند و 

میتوانند تهدیدهاي بزرگی براي محیط زیست باشند. ریزپالستیک یا مسـتقیماً به محیط آزاد میشود یا در اثر 

تخریب بقایاي پالستیکی بزرگتر ایجاد میشود. میکروپالستیکها بهمحض ورود به محیطزیســــت میتوانند 

تهدیدي جدي براي اکوسیســتمهاي آبی و خاکی باشند. در پاکســتان اکوسیســتم آب شیرین و آب دریایی 

مقدار زیادي ریزپالســـتیک دریافت میکند که نهتنها کیفیت آب را کاهش میدهد، بلکه زندگی آبزیان را نیز 

تحتتأثیر قرار میدهد.

چالش: چگونگی کاهش آلودگی ریزپالستیکها در آبهاي پاکستان

EWE1
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 Technology for Sustainable 
Development in the South



محصوالت الکترونیکی یعنی تلفنهاي همراه، خازنها، سیمها، رایانهها، دستگاههاي تلویزیون، ترانسفورماتورها 

و کابلها در پایان عمر خود بهعنوان ضایعات الکترونیکی و الکتریکی (e-waste) شناخته میشـوند. این ضـایعات 

هنگامی ایجاد میشوند که کاالي الکترونیکی پس از پایان عمر مفید آن دور انداخته میشود. گســـــترش سریع 

فناوري به این معنی است که هر دقیقه مقدار بسیار زیادي زبالهي الکترونیکی ایجاد میشود. تجمع گستردهي این 

دستگاهها بهدلیل وجود مواد شیمیایی سمی در آنها، نگرانیهاي عمدهاي دربارهي بهداشـت عمومی ایجاد کرده 

است. در صورت عدم اقدامات احتیاطی مناسب، بسـیاري از این محصـوالت الکترونیکی حاوي مواد شیمیایی سمی 

غیرآلی و آلی هســتند که ممکن است انســـان در طول مراحل بازیافت یا دفع این دستگاهها در معرض آنها قرار 

گیرد. در کشــــــــورهاي در حال توسعه پردازش غیررسمی زبالههاي الکترونیکی میتواند منجر به اثرات سوء بر 

سالمت انسان و آلودگی محیطزیست شود. 

چالش: راهحل پایدار براي مدیریت و کاهش پسماندهاي الکترونیکی در پاکستان

موضوع: آلودگی زبال ههاي الکترونیکی در پاکستان

تاالب انزلی زیستگاه گونههاي زیادي از آبزیان، پرندگان ، گیاهان و یکی از زیست بومهاي ارزشمند جهان به شمار 

میرود. در سالهاي اخیر آنچه تهدیدي جدي براي تاالب انزلی بشـــمار میرود و حیات آنرا در معرض نابودي و 

خشـک شدن قرار داده گونه مهاجم سنبل آبی است. گرچه درسالهاي اخیر دستگاههایی از طرف نهادهاي دولتی و 

بخش خصوصی اقدام به جمع آوري گیاه سنبل آبی کردهاند، اما این اقدامات نه تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده 

بلکه گیاه تکه تکه شده در سطح آب شروع به حرکت کرده و عالوه بر تاالب، بندرگاه را نیز آلوده ساخته است. 

رشـد ســریع این گیاه بومی آمازون و ماندگاري 20 تا 30 ســاله ریزوم آن در محیط باعث شــده تا نه فقط تاالب 

بینالمللی انزلی، بلکه تقریبا اکثر پهنههاي آبی استان با این پدیده شـوم دسـتوپنجه نرم کنند. بنابراین به منظور 

پیشگیري از رشد و گسترش این گونه مهاجم چالش زیر باید برطرف گردد.

چالش: جمع آوري، حذف و جلوگیري از رشد و گسترش سنبل آبی در تاالب انزلی

موضوع: احیاي تاالب انزلی و دفع گونه هاي مهاجم  

امروزه بازیافت و دفن زبالههاي شهري یکی از معضالت و چالشهاي اساسی محیط زیسـت است. سایتهاي دفن 

زباله این روزها به حدي گسترده شدهاند که انبوه زباله، بوي نامطبوع و شیرابههاي ناشی از آن، آلودگی منابع آبی، 

خاکی و محیط زیستی را به همراه داشته است. این مشـکل در بسـیاري از مناطق از جمله استان گیالن که با تراکم 

جمعیت و کمبود فضـــاهاي مناسب براي دفن زباله مواجه است، نمود گســـتردهتري داشته است؛ چنانچه امروز 

منطقه سراوان رشت با درختانی سر به فلک کشـــیده و به عنوان یکی از زیباییهاي طبیعی و بینظیر، به یک سایت 

دفن زباله و چالش جدي این اسـتان تبدیل شـده اسـت. کوهی از زباله با ارتفاع بیش از 80 متر عالوه بر ایجاد بوي 

نامطبوع در منطقه، شـیرابههاي آلوده را در سـطح خاك نفوذ داده و وارد آبهاي سـطحی و نهرها شـده و بارش 

باران نیز این امر را تشدید کرده است. 

چالش: بازیافت هدفمند زباله و کاهش ورودي زباله به سایت سراوان، جلوگیري از انتشار بوي نامطبوع، جلوگیري 

از تولید شیرابه و یا ممانعت از ورود شیرابه به آبهاي سطحی

موضوع: بازیافت و دفن زباله در سایت سراوان و رفع بوي نامطلوب 

آب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژي

EWE3

EWE4

EWE5

Commission on Science and
 Technology for Sustainable 
Development in the South

Islamic Network on Science 
and Technology Parks

Islamic Network on Science 
and Technology Parks



فناوري انرژي خورشـیدي یکی از شـناخت هشـد هترین فناور يهاي انرژي تجدیدپذیر اسـت و درحا لحاضـر بازار آن 

ب هدلیل محبوبیت و نیاز به ایجاد را هح لهاي انرژي پایدار در سـراسـر جهان در حال رشـد اسـت. یکی از فناور يهاي 

شـناخت هشـده در بخش انرژي خورشـیدي، سـلول فتوولتائیک (PV) یا ب هاصـطالح سـلول خورشـیدي اسـت. این 

دستگا هها م یتوانند نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل کنند که بسـته به انداز هي نصـب و اجزاي استفاده شده در 

سیســـــــتم م یتواند کاربر يهاي زیادي را پوشش دهد. فتوولتائیک معموالً ب هعنوان یک واحد (با ترکیب چندین 

سلول) خریداري م یشود که از آن ب هعنوان ماژول یاد م یشود. هنگامی که دماي سلول این ماژو لها به بیش از 25 

درج هي سانتیگراد افزایش م ییابد، عملکرد آنها کاهش م ییابد، یا با توجه به ضـریب دماي آ نها تغییر م یکند. در 

بعضــــی موارد، کارایی ماژول PV براي هر درج هي سانتیگراد افزایشِ بیش از 25 درجه سانتیگراد، 0/4% کاهش 

م ییابد. این مسئله دلیلی براي افت عملکرد ماژول PV و طول عمر آن است. 

. PV چالش: را هحلی مقرو ن ب هصرفه براي کاهش دماي سلول ماژو لهاي

 PVموضوع: کاهش دماي پنل

سلو ل هاي خورشیدي (یا سلو لهاي فتوولتائیک - PV) دستگا ههاي نیم ه هاد ياي هستند که تابش خورشید را به 

جریان الکتریکی DC تبدیل م یکنند. خروجی این سلو لها به عوامل زیادي بســـتگی دارد، اما عمدتاً وابســـته به 

تابش خورشید است. بنابراین، براي اطمینان از اینکه تابش بیشـتري توسط سلو لهاي خورشیدي دریافت م یشود، 

آ نها با دقت در زاوی هي شیب مناسب نصــب م یشوند تا بیشــترین قرارگیري در معرض خورشید را داشته باشند. 

ب هدلیل محل نصب برخی از مشـکالت ممکن است ایجاد شود؛ مانند قرارگیري در سایه، دماي باالي محیط و تجمع 

گرد و غبار. در کشـورهاي خاورمیانه گرد و غبار مشـکلی شناخته شده است که دستگا ههاي سلول خورشیدي را به 

میزان زیادي تح تتأثیر قرار م یدهد. با افزایش رســوب گرد و غبار در یک ماژول PV، خروجی برق PV و کارایی 

آن کاهش م ییابد. عالو هبراین، هر چه ذرات گرد و غبار کوچ کتر باشـند، قدرت خروجی بی شتر افت م یکند. این 

مشکل در خاورمیانه به دلیل رسوب بی شتر گرد و غبار ناشی از دماي محیط و رطوبت نسبی برجست هتر است. 

چالش: حداقل نمودن تجمع گرد و غبار در ماژو لهاي PV، ب هویژه باتوجه به شرایط اقلیمی خاورمیانه

کمبود منابع انرژي و فناور يهاي ناکارآمد از دالیل بحران انرژي در بســـیاري از مناطق روستایی در کشــــورهاي 

درحال توسعه اسـت. توسـع هي فناور يهاي انرژي تجدیدپذیر ب هصـرفه، کارآمد و غیرمتمرکز براي بهبود وضـعیت 

انرژي در مناطق روسـتایی از اهمیت زیادي برخوردار اسـت. با توجه به اینکه اکثر جمعیت در مناطق روسـتایی فقیر 

هســــتند، بر جامع هي تحقیقی واجب است فناور يهایی را پیشــــنهاد کند که ن هتنها نیاز انرژي آ نها را برآورده 

م یکند، بلکه باید ازنظر اجتماعی-فرهنگی و اقتصــــــادي نیز قابل قبول باشند. همچنین الزم است که فناور ي ها 

پایدار و سازگار با محی طزیست باشند. در این شرایط سیسـت مهاي هیبریدي انتخابی عالی هسـتند. این سیسـت مها 

خروجی منابع مختلف انرژي تجدیدپذیر را ترکیب م یکنند و حاوي تولیدکنند ههاي انرژي و سیست مهاي ذخیر هي 

انرژي هســــــتند. آ نها همچنین م یتوانند در حالت متصــــــل به شبکه، جدا شده از شبکه یا براي اهداف دیگر 

مورداستفاده قرار گیرند. این سیسـت مها باید متناسب با منابع در دسترس مناطق روستایی  مختلف طراحی شوند؛ 

مانند ظرفیت حاصل از سدهاي کوچک در مناطق داراي آب، ژنراتورهاي توربین بادي براي مناطق با سرعت باد باال، 

و صفحات خورشیدي براي مناطق با تابش زیاد. عالوه بر این، سیست مها باید متناسب با محیط سخت این مناطق و 

محافظ تشده از شرایط جوي موجود طراحی شود. 

چالش: میکروسیســـــــــــــتم هیبریدي با انرژي تجدیدپذیر که ازنظر فنی کارآمد، مقرو ن ب هصرفه، سازگار با 

محی طزیست و مناسب براي استفاد هي طوالن یمدت براي منطق هاي خاص یا مناطق خاورمیانه

موضوع: میکروسیست مهاي هیبریدي براي مناطق روستایی

 PV موضوع: تأثیر گردوغبار بر روي پنل
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اید هها و نوآور يهاي حول موضوعات:

حل منازعات فرهنگی ، اجتماعی ، قومی ، محلی در موضوع آب ں

حل منازعات ملی ، منطقه اي ، بین المللی در موضوع آب ں

ں مدیریت سالمت عمومی در شرایط بحران آب

ں ب هکارگیري سرمایه اجتماعی در حل بحران آب

ں مدیرت بحران آب در شرایط تغییرات آب و هوایی

ں سیاستگذاري و برنام هریزي رسا نهاي در زمان بروز بحرا نهاي آب

موضوع: بحران آب ، ارتباطات بحران و ارتباطات خطر 

اید هها و نوآور يهاي حول موضوعات:

ں نقش آفرینی عوامل فرهنگی (اشتراکات فرهنگی ، اقلی تها ، و اقوام و ...) در حل بحرا نهاي آبی

ارتقاء فرهنگ تولید و مصرف آب در ساختارهاي سنتی و مدرن ں

موضوع: مسئله آب و روابط بین فرهنگی 

اید هها و نوآور يهاي حول موضوعات:

رو شهاي احیاء منابع آب ں

مدیریت تقاضا و مصرف آب و آموز شهاي همگانی و تخصصی ں

ں مدیریت تضاد منافع بین جوامع محلی و تصمیمات حاکمیتی

موضوع: روابط حاکمیتی ، سازمانی و نهادي در مسائل آب 
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شوري خاك یکی از موضوعات مهم در بخش کشــــاورزي پاکســــتان است که تقریباً 30/6 میلیون هکتار زمین 

تح تتأثیر نمک قرار دارد. این مسئله ریشه در شیو ههاي نادرست آبیاري و سیست مهاي زهکشـی دارد که منجر به 

تجمع نمک در خاك در غلظ تهایی شده است که براي محصوالت کشاورزي زیان آور است.

چالش: را هکارهاي اقتصادي براي تغییر روش آبیاري زمی نهاي کشـاورزي و حل مشـکل تجمع نمک و شوري در 

خاك

موضوع: بازده کم محصوالت کشاورزي به دلیل مشکالت شوري 

پاکســـتان داراي منابع انرژي تجدیدپذیر فو قالعادهاي همچون باد و خورشید است. با اینحال بهر هبرداري از این 

منابع تاکنون به میزان ناچیزي گسترش یافته است و سهم اندکی از کل انرژي تولیدي پاکستان دارد.

چالش: استراتژ يها و راهکارهایی براي افزایش سهم انرژ يهاي تجدیدپذیر در تولید انرژي کشور پاکستان

موضوع: راه ح لهاي انرژي تجدید پذیر

کشـاورزي در پاکســتان، کســب و کار پرخطر و ک مدرآمدي براي کشــاورزان فقیرنشــینی است که اغلب از بذر 

ب یکیفیت، کودهاي نامناسب و نامتعادل و شیو ههاي ضعیف مدیریت محصــــــوالت استفاده م یکنند. درنتیجه، 

عملکرد محصوالت کشاورزي بسیار کمتر از پتانسی لهاي قاب لدستیابی برآورد م یشود.

چالش: بهبود اقتصاد کشاورزي از طریق اصالح نهادهاو افزایش بهر هوري کل

موضوع: بازده کم کشاورزي 
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ســیمان یک ماده معدنی کلیدي اســت که در طی قرن اخیر به یکی از عناصــر مهم در ســاخت خان هها، جاد هها، 

بزرگرا هها، خاکریزها و غیره تبدیل شـده اسـت .این صـنعت در طی دور ههاي مختلف دچار تغییر و تحوالت زیادي 

شده است و توانسته است محصـوالت باکیفیتی را تولید کند .با این حال تولید یک تن سیمان میتواند تا 1000 پوند 

دي اکسـید کربن آزاد کند و با توجه به کاربردها بســیار زیاد این ماده صنعتی مهم، به سومین ساطع کننده بزر گ 

گاز د ياکســـید کربن در جهان تبدیل شده است .در این شرایط نیاز است با بهر هبردن از فناور يهاي جدیدي نظیر 

نانو، محصـــــــوالتی سبک تر با ایجاد گازهاي گلخانه اي کمتر تولید شود. به عنوان مثالی از اینگونه نوآور يها در 

صنعت سیمان م یتوان به نانوکامپوزی تهایی اشاره کرد که در آ نها میزان کمتري از ماده سیمان اسـتفاده شـده 

است ولی مقاومت بیشتري از خودشان نسبت به ترکیبات سیمان معمولی نشان م یدهند.

: رو شهاي نو براي تولید سیما نهایی با خصـــوصیات مکانیکی و شیمیایی بهتر و ایجاد گازهاي گلخان هاي  چالش

کمتر در فرآیند تولید آ نها

موضوع: سیما نهاي دوستدار محیط زیست 

از نخسـتین روزهاي تابســتان سال 1388، ایران با بروز پدیده ناخوشایندي به نام پدیده ریزگرد، به زیر پردهاي از 

گرد و غبار فرو رفت. ریزگردها به ذرات خشـــــک و معلق در هوا گفته م یشود که شامل گرد و غبار و دود است و 

ظاهري مه آلود به آسمان م یبخشـند. خاستگاه ریزگردها آالیند ههاي صنعتی و کارخان هاي، رفت و آمد خودروها، 

آتشسوزي جنگ لها، گسترش بیابا نها، شخم زدن زمین در آ بوهواي خشک و غیره است. پدیده ریزگرد، معموالً 

ضخامتی کمتر از یک کیلومتر را در بر م یگیرد اما طوفان ریزگردي تابستان سال 1388 از کو ههاي مرتفع زاگرس 

و حتی رشته کوه سر به فلک کشـیده البرز گذشت و کران ههاي دریاي خزر در گیالن را نیز تحت تأثیر قرار داد و حاال 

سالیان سال است که ایران هرساله در تابستان با این پدیده روبه رو است.

در ایران، منشأ اصلی ریزگرد، کویرها و باتال قهاي در حال خشک شدن عراق است که خاك و ش نهاي آن از طریق 

باد شُمال به ایران م یآید.  وزش این باد از خرداد تا شـهریور بطول می انجامد و از شـمال غربی خاورمیانه شــکل 

م یگیرد و تا خلیج فارس و رسیدن به سطح آ بهاي آزاد پیش میرود. سه کشــور ایران، عراق و عربســتان ب هطور 

مشترك تمام اراضی را در فصل خاصی از سال مال چپاشی می کردند. مالچ نوعی فرآورده چسـبنده نفتی است که 

براي تثبیت ش نهاي روان در مناطق بیابانی از آن سود جســته م یشود. جنگ عراق موجب فراموشی این کار و در 

نتیجه افزایش طوفا نهاي غبار در خوزستان، غرب ایران، و سـرانجام تقریباً در همه ایران شـده اسـت و حال یافتن 

راهی بغیر از مالچ پاشی که داراي مشــــــکالت زیادي همچون داشتن بوي نامطبوع، سیاه کردن زمین، باال بردن 

ضـــــریب حرارتی و گر متر کردن تمام منطقه، از بین بردن گیاهان و موجودات زنده، هزینه باال، نیاز به تکنولوژي 

پیشرفته و مراحل سخت تهیه است، بیش از پیش ضروري بنظر م یرسد. 

چالش: را هحل پایدار، دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه براي مبارزه و رفع دائمی مشکل ریزگردها

موضوع: مشکل گرد و غبار در ایران 

EWE15

EWE16

World Science Federation

Universal Scientific Education 
and Research Network

آب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژي



با افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب شیرین در پاکســــتان به موضوعی نگرا نکننده تبدیل 

شده و ممکن اسـت تا سـال 2040 میالدي با کمبود مطلق آب روب هرو شـود. در حال حاضـر تقریباً بیش از دوسـوم 

جمعیت 200 میلیون پاکستانی از آب شرب محروم است و این مسئله منجر به باالترین میزان مرگ و میر در کشور 

شده است. حل اساسی و قطعی این مســــــئله نیازمند راه کارهاي بلندمدتی است. اما در کوتاه مدت نیز نیازمند 

راهکارهایی موثر و مقرون به صرفه  هستیم.

چالش: راهکارهاي ارزا نقیمت براي تامین محلی آب قابل شرب

موضوع: در دسترس نبودن آب آشامیدنی تمیز EWE17

Pakistan National Science & 
Tecnology Park

آب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژيآب، محیط زیست و انرژي

EWE18

University of Central Punjab

بخش کشــاورزي در پاکســتان ستون فقرات اقتصــاد این کشــور است که 18.9% سهم از تولید ناخالص داخلی 

(GDP) و 43.2% از نیروي کار را به خود اختصـاص داده است. عالوه بر این، ساالنه تقریباً 22.1 میلیون هکتار زمین 

براي تغذیه جمعیت انبوه پاکسـتان زیر کشـت م یرود. بنابراین، ساالنه پاکسـتان مواد شیمیایی کشـاورزي، سموم 

دفع آفات و کودهایی را به ارزش 3.24 میلیارد دالر وارد م یکند تا بتواند تقاضـــــــــاي تولید را برآورده کرده و 

محصـوالت را از تهدیدات زیسـتی و غیرزیسـتی مصـون نگه دارد. این واردات نه فقط بار سنگینی بر اقتصــاد، بلکه 

تهدیدي براي تولیدکنندگان و معیشت مصـر فکنندگان به شمار م یآید. مواد شیمیایی حاصل از کودها در زنجیره 

غذایی وارد م یشوند و باعث ایجاد مواد سرطان زا و عوامل مؤثر در ایجاد بیماري م یشوند. عالوه بر این، زیســــت 

تخری بناپذیري این سموم، دفع آفات و کودها به میزان چشـــمگیري به ساختار و ترکیب خاك آسیب م یرساند. 

سموم دفع آفات و کودهاي زیست تخری بپذیر مبتنی بر میکرو بهاي تقوی تکننده رشد گیاهان، جانشـینی سالم 

و سازگار با محیط زیســت براي این چالش است. کودهاي زیســـتی و سموم دفع آفات در خاك جمع نم یشوند، 

چال شهاي بهداشتی را به همراه نداشـته و م یتوانند در صـنایع محلی تولید شـوند و واردات مواد شـیمیایی براي 

بخش کشاورزي را به حداقل برسانند.

چالش: رو شهاي به حداقل رساندن مصرف کودهاي شیمیایی و سموم زیسـ ت تخری بناپذیر وگزین ههاي زیسـ ت 

تخری بپذیر جایگزین

موضوع: مصرف زیاد کودها و سموم شیمیایی غیر قابل تجزیه در پاکستان



فناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطات

موضوع: ب هکارگیري فناور يها و نوآور يهاي حوزه دیجیتال در حل چال شهاي گر مشدن

 کره زمین

بدون شک تغییر اقلیم کره زمین و تغییرات شرایط آب و هوایی زیســـــتگاه انســـــا نها، یکی از بزرگترین 

چال شهاي عصر ما است. در 150 سال گذشته و با صنعتی شدن کشورها و مصرف میزان زیادي از سوخ تهاي 

فسـیلی، غلظت گازهاي گلخان هاي در جو افزایش زیادي یافته است. از جمله این گازها م یتوان به دي اکســید 

کربن، متان و دي اکســید نیتروژن اشاره کرد. این گازها سرعت تغییرات آب و هوایی را افزایش م یدهند و با 

به دام انداختن گرما در جو، باعث افزایش متوسط دماي زمین و تاثیرات منفی در محیط زیســــت موجودات 

زنده م یشوند.

تالشهاي انجام شده توسط نهادهاي بی نالمللی همچون کنوانسـیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد 

تغییرات اقلیمی (UNFCCC) در جهت کنترل میزان تولید گازهاي گلخانهاي در جهان نیز نتوانســــــتهاند 

مقابله موثري با پدیده گرم شدن کره زمین نمایند.

از ســوي دیگر در ســالهاي اخیر نفوذ تکنولوژي و اســـتفاده از ابزارهایی مانند موبایل و انواع کامپیوترهاي 

شخصی در جوامع مختلف باعث نفوذ را هحلهاي دیجیتال در بسیاري از مسائل شده است. در عرصه اقتصادي 

و زیسـتمحیطی نیز فناوريهاي دیجیتال داراي پتانســیل باالیی میباشند؛ ب هگون هاي که ب هنظر میرسد را هحل 

کارآمد در مقابله با گرم شـــــــدن کره زمین را نه در قالب قوانین و محدودی تهاي بی نالمللی بلکه از طریق 

فناور يهایی چون هوش مصـنوعی، اینترنت اشیاء، بالکچین،  واقعیت مجازي، رباتیک، رایانش ابري و اینترنت 

پرسرعت م یتوان دنبال نمود. کنترل و بهینهسازي مصارف صنعتی و خانگی، پیش بینی شرایط اقلیمی و آب و 

هوایی، مدیریت تولید و مصــــــرف انرژيهاي پاك، نمونههایی از عرصه به کارگیري فناوريها و نوآوريهاي 

حوزه دیجیتال در حل چالش گرم شدن کره زمین میباشند.

چالش: ارائه راهکارهاي دیجیتالی ب هعنوان روش اصـلی یا کمکی در کنترل، نظارت، کاهش و مدیریت ایجاد و 

انتشار گازهاي گلخان هاي در جهان

ICT1

Irancell



در طی سا لهاي اخیر پروژ ههاي تحقیقاتی در زمینه ي هوش مصنوعی در مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا در حال گسـترش چشـم 

گیر با سرعت بسیار باال هستند. 

رقابـت مـراکـز عـلـمی و پژوهشــی براي پیـ شبرد این تحقیقات در شـاخه هاي مختـلف عـلوم از جمله پزشکی، مهندسی، و 

غیره باعث سرعت گرفتن هرچه بی شتر پیشرفت پژوه شها در این حیطه شده است.

با توجه به این مســاله، تعیین و تنظیم معیارها و ضوابط دقیق و مشــخصــی براي ارزیابی چگونگی و میزان پیشــرفت هوش 

مصنوعی در شاخ ههاي مختلف سالمت و درمان و پزشکی بیش از پیش ضروري م یباشد. 

نظر بر اینکه در حال حاضر سازمان جهانی مشـخصـی معیارهاي اخالق در پژوه شهاي مرتبط با هوش مصــنوعی را به صورت 

مسـتقیم و مسـتمر نظارت نم یکنند، در گام اول تنظیم معیارهاي اخالقی و در گام دوم چگونگی اعمال آنها در مراکز پژوهشـی 

هوش مصنوعی مورد نیاز م یباشد.

چالش: چه معیارهایی براي اخالق در پژوه شهاي هوش مصــــنوعی در حوزه ي سالمت درمان و تکنولوژ يهاي پزشکی باید 

مورد نظر قرار بگیرد؟ با توجه به این معیارها چگونه بر تحقیقات این حوزه در سراسر دنیا نظار ت شود؟

موضوع: مسائل اخالقی مربوط به هوش مصنوعی 

فناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطات

با وجود رشد مصـرف اینترنت در پاکسـتان، بخش زیادي از مردم از خدمات اینترنتی محروم هسـتند. عالو هبراین، 

کیفیت اینترنت در بسـیاري از مناطق قاب لقبول نیسـت. ب همنظور ارتقاي دموکراسی الکترونیکی و تقویت اقتصــاد 

کشور، را هح لهاي جامعی براي تبدیل شکاف دیجیتالی به فراگیري دیجیتالی الزم است.

چالش: را هحلی جامع براي پرکردن شکاف دیجیتال در اقشار مختلف مردم پاکستان

موضوع: پوشش و کیفیت اینترنت 

با استقبال روزافزون از اینترنت در سراسر پاکستان، این کشور باید آماد هي پاسخگویی به تمام تهدیدهاي سایبري 

آینده براي مؤسسات دولتی و خصوصی باشد و باید استفاد هي ایمن از فناور يهاي اطالعاتی و ارتباطی را در منطقه 

تضمین کند.

چالش: را هکارهاي تامین امنیت سایبري در پاکستان.

موضوع: امنیت سایبري 
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فناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطات

هیچ طراحی، ساخت و تولید قاب لتوجهی در عرص هي ریزپردازند هها در پاکستان صورت نم یگیرد و این کشور براي 

تأمین تقریباً تمام نیازش به تراش ههاي سیلیکونی و ریزپردازنده به واردات وابســته است. این نقص عالوه بر اینکه 

بار سنگینی را بر دوش ذخایر ارزي و تراز تجاري م یگذارد، اقتصـاد دیجیتال پاکسـتان را کامالً به بازیگران خارجی 

وابســـــته م یکند. در حال حاضر اگرچه در مقیاس محدود مونتاژ اجزاي پیشــــــرفت هي میکروالکترونیکی آغاز 

شد هاست، اما پاکستان همچنان نیازمند آن است که صنعت تراش هها و ریزپردازند هها از ریشه ایجاد شود.

چالش: استراتژ يهایی براي بوم یسازي صنعت دیجیتال و ارتقاء توان سازندگان داخلی پاکســـــــتان در عرصه 

تراش هها و ریزپردازند هها

موضوع: وابستگی صنعت دیجیتال پاکستان به تامی نکنندگان خارجی  ICT5

Organisation of Islamic 
 Cooperation's (OIC) Standing
Committee on Scientific and
 Technological Cooperation



موضوع: مشکالت در حال ظهور ژ نهاي آنت یبیوتیک و مقاومتیِ ضدمیکروبی در پاکستان

اســــــتفادهي بیش از حد از آنت یبیوتیکها باعث ظهور باکتريهاي مقاوم به آنتیبیوتیک (ARB) و ژنهاي 

مقاومت آنتیبیوتیکی (ARG) شده است که سالمت انســــان، حیوانات و محیط زیســــت را تهدید میکند. 

پاکســتان، کشــوري بســـیار پرجمعیت است که 70درصد از جمعیتش در مناطق روستایی زندگی میکنند و 

بهشدت به فعالیتهاي کشـاورزي وابســتهاند. تجویز بیش از حد یا استفادهي غیرقانونی از آنتیبیوتیکها در 

انسـان و حیوانات در پاکسـتان به طور وسیعی مشـاهده میشود. گزارشها حاکی از آن است که 71درصد از 

عفونتهاي نوزادان در پاکستان بهدلیل ARB است. تا 95درصد از جمعیت بزرگسال ساکن هند و پاکسـتان 

حامل باکتريهاي مقاوم به β- الکتام هســــتند؛ که یکی از رایجترین آنتیبیوتیکها شامل پنیســـــیلین و 

سفالوسپورین است. با وجود حجم آنتیبیوتی کهاي استفاده شده در پاکســـــــتان، اطالعات کمی دربارهي 

گســـــــترش و مدیریت ARG در دسترس است. براي مدیریت بهتر استفاده از آنتیبیوتیکها، ARBها و 

ARGها، دانش در مورد پیشامد، فراوانی و تنوع آنها مهم است. 

چالش: 

ایجاد تغییرات مکانی - مکانیکی آنتیبیوتیکها و عوامل تعیینکنندهی مقاومت آنتیبیوتیکی ں

ں شناسایی مکانیس مهاي بالقوه براي انتقال ARGها از دامداريها به کلینیکها

ں تعیین سرنوشت آنتیبیوتیکها در محیطهاي خاکی با جوامع مختلف میکروبی

ں استراتژيهاي مداخلهاي ساده اما کلیدي را که براي کاهش بار ARG در پاکستان سازگار باشد.

سالمت و فناوري پزشکیسالمت و فناوري پزشکیسالمت و فناوري پزشکی

HTC1

Commission on Science and
 Technology for Sustainable 
Development in the South



شیوع ویروس کرونا با قدرت سرایت بســیار باال به ویژه از طریق هوا و نفوذ به مجاري تنفســی، پیامدها و عوارض 

زیادي را به همراه داشته است. رکود اقتصــــادي و تعطیلی برخی کســــب و کارها از جمله پیامدهاي همهگیري 

ویروس کرونا بوده که لطمهها و زیانهاي سنگینی به بدنه اقتصاد کشـورهاي درگیر از جمله ایران وارد کرده است. 

در این میان، بخش خدمات به ویژه خدماتی که در مکانهاي سربسـته و فضـاهاي محدود ارایه میشوند، متحمل 

بیشـترین تعطیلی و درنتیجه بیشـترین زیان اقتصـادي شدهاند. عالوه بر این، علی رغم واکسـیناسیونهاي صورت 

گرفته و بازگشایی اماکن عمومی و فعالیت مجدد مشاغل و کسـب و کارها، با شیوع گونههاي جدید و جهش یافته 

ویروس با قدرت سرایت باالتر، تعطیلی دوباره مشــــاغل و اعمال قوانین سخت بهداشتی دور از ذهن نیســــت. 

بنابراین به منظور جلوگیري از ادامه تعطیلی و زیان اقتصادي کسب و کارهایی که در مکانهاي سربسته و فضاهاي 

محدود فعال هستند، چالش زیر باید برطرف گردد.

چالش: ضدعفونی و استریل سازي فضـــا با استفاده از فناوريهاي مدرن همزمان با حضـــور افراد و همچنین با 

کمترین خطر براي سالمتی افراد حاضر

موضوع: استریل سازي فضاهاي سربسته همزمان با حضور افراد در دوران شیوع کرونا

سالمت و فناوري پزشکیسالمت و فناوري پزشکیسالمت و فناوري پزشکی

فلج اطفال همچنان در دو کشور یک بیماري بومی محسـوب م یشود؛ یکی از آ نها پاکسـتان است. بنابراین، براي 

از بین بردن این خطر، الزم است مسـیر انتقال ویروس قطع شود. این اقدام ب هویژه براي کشــورهاي آسی بپذیر با 

خدمات ضعیف بهداشت عمومی و ایم نسازي با دشوار يهایی مواجه است.

چالش: قطع مسیر انتقال ویروس فلج اطفال

موضوع: ناتوانی در ریشه کنی فلج اطفال

غیبت کارمندان و مسافت طوالنی تا مراکز درمانی، دسترسی به امکانات بهداشتی را در بسیاري از مناطق روستایی 

محدود کرده است. ب ه کارگیري سیســـــتمی براي بهبود ارائه خدمات بهداشت و درمان در روستاها امري اجتناب 

ناپذیر است.

چالش: سیستمی براي بهبود ارائ هي خدمات در مناطق روستایی

موضوع: ارائه خدمات بهداشتی در مناطق از راه دور
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سیست مهاي بهداشتی و درمانی عمدتاً بر تال شهاي درمانی مانند افزایش تعداد امکانات بهداشتی، آزمایشگا هها، آمبوالن سها و 

تجهیزات مدرن متمرکز هســـــــتند. براي جلوگیري از بیماري و نه فقط براي درمان بیماري، باید بر روي عوامل تعیی نکنند هي 

فرهنگی و محیطی نیز تمرکز شود. 

چالش: را هکارهایی براي اجراي مراقب تهاي درمانی پیشگیرانه 

موضوع: به جاي مراقبت هاي پیشگیرانه ، بر روي مراقبت هاي درمانی تمرکز کنید 

با مرور تاریخ جهان، ابتدا شاهد نقش کلیدي بیمار يهاي واگیر در گرفتن جان مردم هستیم. خوشبختانه با کمک 

بهداشت و واکســیناسیون توانســتیم اثرات این بیمار يها را کاهش دهیم. پس از آن عوارض بیمار يهاي واگیر 

ب هعنوان مه مترین علت مرگ و میر و بیماري شناخته شد. این مشکل درنتیج هي تغییر شیو هي زندگی ظاهر شده و 

با اصالح سبک زندگی نیز تاحدودي قاب لحل است. 

اکنون مشکل اصلی این است که با توجه به حرکت بیشـتر دنیا به سمت فناوري، مسـائل بهداشت و روان جاي این 

دو عامل را میگیرد! ممکن است کســـی به این فکر کند که چرا ژاپن ب هعنوان یکی از قویترین اقتصـــادهاي جهان 

بی شترین میزان خودکشی را دارد. مسائل مربوط به سالمت روان و در درجهی اول اختالل افسردگی عمده در این 

مسابقه پیروز م یشوند و در سا لهاي آینده این عامل اصل یترین علت مرگ و میر خواهد بود. 

چالش: علت غلبه اختالل افسردگی چیست، چگونه م یتوانیم جلوي آن را بگیریم و دنیا را از این شبح پنهان نجات 

دهیم؟

موضوع: اختالالت افسردگی 

اولین قدم در درمان بیماران مبتال به تومور مغزي، حذف هر چه بیشــــــتر توده از طریق جراحی است. نمون هاي از 

تود هي تومور بررس یشده در حین جراحی ن هتنها به تشـخیص دقیق تومور کمک م یکند بلکه به تشـخیص تفاوت 

میان بافت مغز سالم و تومور نیز کمک م یکند. تشــخیص حین عمل براي ارائ هي مراقب تهاي ایمن و مؤثر در طی 

جراحی سرطان ضروري است. با وجود این، تجزیه و تحلیل آسی بشناسـی (پاتولوژي) حین عمل به زمان نیاز دارد، 

از جمله پردازش نمونه، رن گآمیزي و تجزیه و تحلیل توسط یک آسی بشناس (پاتولوژیست)، و در این مدت جراح 

و بیمار باید منتظر نتایج باشند. مطالع هاي جدید نشــان م یدهد که فرآیندي که ترکیبی از فناوري تصـــویر برداري 

پیشــرفته و هوش مصـــنوعی (AI) است م یتواند تومورهاي مغزي را در کمتر از 3 دقیقه در حین جراحی ب هطور 

دقیق شناسایی کند. این روش قادر است بافت تومور را از بافت سالم تشـخیص دهد. تصـویربرداري نوري و هوش 

مصنوعی تشـخیص تومور مغزي را سریعتر و دقی قتر م یکند. کامپیوترها آموزش دید هاند تا الگوهاي بیماري را که 

در سلو لها و باف تها پنهان شد هاست را ببینند. استفاد هي چشــمگیر از هوش مصـــنوعی تولیدشده توسط رایانه 

ب هسرعت اطالعات ارزشمند و آنی دربار هي نوع تومور مغزي را در اختیار جراحان مغز و اعصـــــــاب قرار م یدهد، 

درحالیکه بیمار هنوز روي تخت عمل است. در اتاق عمل، سریعتر ب همعناي مقرو ن ب ه صرف هتر بودن نیز هســــــت. 

محققان همچنین از یک الگوریتم AI به نام «شبک هي عصــبی پیچشــی عمیق» براي یادگیري ویژگ یهاي 10 نوع 

متداول سرطان مغز و پی شبینی تشــخیص استفاده م یکنند. بنابراین، امروزه جراحان مغز و اعصـــاب م یتوانند 

قاطعیت بی شتري در تشــخیص تومور مغزي بیمار خود نســـبت به قبل از اتاق عمل داشته باشند، زیرا این کاربرد 

هوش مصـــنوعی به آ نها امکان م یدهد ب هسرعت و آنی بافت و حاشی هي تومور را تشــــخیص دهند. این بدان 

معناست که متخصصـان مغز و اعصـاب م یتوانند بدون نیاز به آزمایشـگاه آسی بشناسی، تصـاویر را مرور کرده و 

مدت زمان طوالنی انتظار را از بین ببرند.  

چالش: هوش مصنوعی چگونه م یتواند سرعت تشخیص تومور مغزي را افزایش دهد؟  

موضوع: هوش مصنوعی و تصویربرداري تومور مغزي
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آمار افراد مبتال به بیمار يهاي چشـمی وابسـته به سن در حال افزایش است و ب هعنوان یکی از دالیل اصلی کاهش 

بینایی در گروه سنی سالمندان در نظر گرفته م یشود. آ بمروارید هنوز هم دلیل اصـلی اختالل بینایی و نابینایی در 

سراسر جهان است، اما سایر بیمار يهاي چشـــمی وابســـته به سن، از جمله AMD، رتینوپاتی دیابتی (DR) و 

گلوکوم، در کشورهاي پیشـرفته چندان کم نیسـتند. طبق آخرین گزارش منتشـرشده از سازمان بهداشت جهانی 

(WHO)، تقریباً 2/2 میلیارد نفر در سطح جهانی دچار اختالل بینایی نزدی کبینی یا دوربینی هســـتند. اکثر افراد 

داراي اختالل بینایی و نابینایی بیش از 50 سـال سـن دارند. بااینحال، کاهش بینایی م یتواند افراد در هر ســنی را 

تح تتأثیر قرار دهد. استفاده از هوش مصــــنوعی در زمین ههاي مختلف پزشکی نویدبخش برنام ههاي غربالگري 

گسترده است و شاید به رسیدن به تشخیصی با حسـاسیت و دقت باال کمک کند. این فناوري خیلی جدید نیسـت و 

کاربرد آن در زیرشاخ ههاي مختلف چشـ مپزشکی در حال گســترش است. ظرفیت ایجاد محاسبات پیچیده براي 

اجراي الگوي بیمار يهاي مختلف تهدیدکنند هي بینایی با ایجاد رابط هاي پیچیده براساس ارائ هي داد ههاي تصـویر و 

سپس ارزیابی آ نها با استانداردهاي عملکردي، در حال افزایش است. متأسفانه، فناوري موجود قادر به تشـخیص 

چندین بیماري مرتبط نیست؛ براي مثال، نم یتواند گلوکوم (آ بسیاه) و AMD را تشـخیص دهد، درحالیکه دارد 

غربالگري یک بیماري شــدید و خاص مانند DR را انجام م یدهد. با توجه به اختالالت تهدیدکنند هي بینایی، مانند 

AMD، گلوکوم و آ بمروارید، با افزایش سـن، برنام هي غربالگري عظیمی الزم اســت که مبتنی بر فناوري هوش 

مصـــنوعی با دقت باال باشد و براي به تأخیر انداختن یا جلوگیري از نابینایی در افراد مســــتعد کارآمد باشد. این 

الگوریتم براي طراحی موردنیاز است تا یادگیري عمیق (DL) را براي افزودن قابلیت تصمی مگیري به فناوري ممکن 

سازد. نر مافزار موردنیاز باید در تشـــــــــخیص کلی هي پارامترهاي AMD، گلوکوم و آ بمروارید هنگام انجام 

غربالگري کافی و ازنظر هزینه مقرو ن ب ه صرفه باشد و تشـخیصـی بهینه را میســر کند. عالو ه بر این، این فناوري به 

چش مپزشکان کمک م یکند که با دقت زیادي بر پاسخ به درمان نظارت کنند.

A) چگونه م یتواند به غربالگري و تشـخیص بیمار يهاي تهدیدکنند هي بینایی  l چالش: فناوري هوش مصـنوعی (

در گرو ههاي سنی مختلف کمک کند؟

موضوع: هوش مصنوعی و بیماري شبکیه رنجوري (رتینوپاتی)
HTC8

HTC9
سیستم مراقب تهاي بهداشتی در پاکستان با مشـکالت، محدودی تها و تضـادهاي ب یشماري روب هرو است. کمبود 

امکانات مراقب تهاي بهداشتی در مناطق روسـتایی و خدمات گرا نقیمت جراحی و پزشـکی از عوامل مهم سـقوط 

بهداشتی در پاکستان است. کمبود منابع، نابرابري، منابع انسانی ناکافی و آموز شندیده، سوءمدیریت ساختاري و 

% جمعیت همچنان از جیب  عد مبرابري جنسیتی از دیگر مشـکالت نظام سالمت پاکسـتان است. در حال حاضر 78

خود بهاي بهداشت را پرداخت م یکنند. با افزایش جمعیت و گسترش فقر، این شرایط تشـدید شده و دسترسی به 

امکانات بهداشتی ارزان و باکیفیت در مناطق روستایی و شهري براي بســیاري از افراد غیرممکن شده است. شبک ه 

حم لونقل نامناسـب در مناطق روسـتایی با امکانات بهداشـتی اندك، سـالمت افراد فقیر سـاکن این مناطق را دو 

چندان تهدید م ینماید.

چالش: را هح لهاي نوآورانه در جهت حل چال شهاي بخش سالمت کشور پاکستان

موضوع: جمعیت در حال رشد و امکانات بهداشتی در پاکستان
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داشتن ابزارهایی براي تشـــــــخیص زودهنگام بیماري جهت جداسازي (ایزوله کردن) و معالجه بیماران مبتال و 

درنتیجه کمک به کاهش شیوع بیماري امري ضروري محسوب م یشود. در حال حاضر، دو نوع آزمایش تشخیصی 

وجود دارد که اطالعات مـــربوط به مـــراحل مختلف بیماري یک بیمار آلوده به SARS-CoV2 را ارائه مـــ یدهد:          

1) آزمای شهایی که وجود ویروس در بدن بیمار را تشـخیص م یدهد که آزمای شهاي مسـتقیم نامیده م یشوند؛ 

2) آزمای شهایی که از طریق آنت یباد يهایی که علیه ویروس در بدن بیمار ایجاد شده، نشـــــان م یدهد که بیمار 

آلوده به ویروس شده است. این دسته از آزمای شها غیرمســتقیم نامیده م یشود. با توجه به جه شهاي ویروسی 

سریع، نیاز است به:

چالش: رو شهایی براي کارآمدتر شدن شناسایی و تشخیص زودهنگام و جلوگیري از عواقب بیماري و نرخ مرگ 

و میر.

موضوع: تشخیص زودهنگام کووید-19 در پاکستان قبل از بروز عالئم اصلی

به دلیل مســـــــــائل ب یسابقه مرتبط با هم هگیري کووید-19 چال شهاي متنوعی ایجاد شده است. قرنطین ههاي 

ادام هدار، کمبود تجهیزات پزشکی، مســــائل مربوط به ساماندهی و کمبود تجهیزات آزمایشـــــگاهی مربوط به 

تشـخیص ویروس، منجر به محدودیت دسترسی افراد متقاضی راهنمایی پزشکی و تشـخیص بیماري شده است. 

همچنین این پدیده به نوبه خود رفتار خوددرمانی را در جامعه افزایش داده و اغلب به دلیل تشــخیص نامناسب یا 

عدم تشــخیص پزشکان متخصــص به عواقب ناگواري منجر شده است. از طرف دیگر، کمبود تجهیزات محافظتی 

باعث شده تا توانایی متخصــصــان و پزشکان براي تشــخیص کامل بیماري و اقدامات بعدي حتی براي مســائل 

حاشی هاي در سالمت با محدودیت مواجه باشد.

چالش: ادغام را هح لکارهاي فنی پزشکی و فرایندهاي مشـــــاوره پزشکی و ایجاد رو شهاي عملیاتی استاندارد 

(SOP) به منظور تشخیص ، نظارت و درمان بیمار يها.

موضوع: سازگاري فناور يهاي پزشکی و درك تغییرات پویا در رفتار مصر فکننده
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موضوع: ترافیک سنگین

رشد و مهاجرت جمعیت به مراکز شـهري، رشـد حمل و نقل موتوري و کمبود حمل و نقل عمومی از مه مترین 

دالیل جریا نهاي سنگین ترافیک در شهرها محسوب م یشوند. در کشور پاکسـتان، گذشته از تال شهاي اخیر 

در قالب پروژ ههاي حم لونقل سریع اتوبوسـرانی (BRT) یا اتوبوس متروها و همچنین اسـتارتا پهایی مانند 

Airlift و Swvl، مد تهاست که شهرهاي از کمبود وسـایل حمل و نقل عمومی رنج م یبرند. این امر منجر به 

افزایش استفاده از ریکشا، QINGQI و موتور سیکلت شده و همچنین منجر به افزایش گسترده خرید خودرو 

گردیده است.

چالش: استراتژ يهایی براي حل معضل ترافیک در شهرهاي بزرگ پاکستان

موضوع: مالحظات ایمنی راه

امنیت جاد هها و را هها در پاکستان دغدغه بزرگی محسوب م یشود. این موضوع حتی از جنبه سالمت نیز حائز 

اهمیت است. تخمین زده می شود که هر پنج دقیقه یک نفر در اثر تصادفات جادهاي کشته یا به شدت زخمی 

م یشود.

چالش: یک سیستم مترقی براي مدیریت ترافیک با مکانیزمی کارآمد جهت جلوگیري از حوادث جاد هاي.

حمل و نقلحمل و نقلحمل و نقل
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صنعت گردشگري پاکســتان درحا لحاضر با چالش مســیرهاي توسع هنیافته و میزبانی ضعیف و همچنین کمبود 

امکانات اساسی براي جاب هجایی گردشگران در بســــیاري از مناطق مواجه است. براي تقویت بخش گردشگري در 

کشور، باید مشکالت جاب هجایی حل و فصل شود.

چالش: راهکارهاي موثر براي بهبود خدمات حم لونقل و جاب هجایی گردشگران در داخل و بین شهرها

موضوع: مسائل مربوط به جابجایی بخش گردشگري

حمل و نقلحمل و نقلحمل و نقل

TRS3
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در دوره دوم رقابت علمی کنز، من از تمامی اساتید جوان، دانشــجویان 

دانشگا هها و نوآوران زیر 45 سال دعوت می کنم تا با ارائه دستاوردهاي 

علمی یا را هح لهاي خود براي حل چال شهاي اعالم شــــده از ســـــوي 

نهادهاي علمی بین المللی، در این رقابت شـــــــــرکت کنند. موفقیت 

روزافزون جهان اسالم را در همکاري هاي علمی آرزومندم.

پیام رئیس رویداد؛ دکتر سعید سهرا بپور

بنیاد علم و فناوري مصـــطفی(ص) با تاکید بر گســـترش علم و فناوري در جهان اسالم، همراه با اتخاذ 

رویکردي غیرانتفاعی و حفظ استقالل کامل در دسـتیابی به اهداف خود، با احترام به پیامبر اکرم (ص) و با 

پیروي از آموز ههاي اسالم، فعالی تهاي خود را در راستاي تقدیر از دانشــمندان جهان اسالم و قدردانی از 

تال شهاي آ نها، همراه با تعلیم دانشمندان آینده در سرتاسر جهان آغاز کرده است.

بنیاد علم و فناوري مصطفی(    ) سعی در گسترش همکاري، ه مافزایی و همگرایی در حوزه علم مدرن و 

فناور يهاي جدید و همچنین الگوسازي از شخصی تهاي برجسته علم و فناوري دارد.

این بنیاد در چارچوب تکریم دانشـمندان جهان اسالم و قدردانی از زحمات آ نها و با ماموریت ه مافزایی 

و ارتقاي ظرفیت فعالین علم، فناوري و نوآوري جهان اسـالم ب ه منظور نق شآفرینی مؤثر در تحقق تمدن 

نوین اسالمی در حال فعالیت م یباشد.

صدرباره بنیاد علم و فناوري مصطفی(    )
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