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سرمقاله

به نام کرونا، به کام تحول دیجیتالی

دکتر مهدی بینا
متخصص حوزه فناوری و توسعه 

شهر هوشمند )AIT اتریش(

ــب  ــایی کس ــورها در حال تصمیم گیری درباره زمان بازگش  این روزها برخی کش
ــتند و برخی نیز کامال به روال عادی قبل خود بازگشته اند اما  ــان هس و کارهایش
مهمترین موضوع روز میتواند موج دوم کرونا همچون آنفوالنزای اسپانیایی در سال 
۱۹۱۸ باشد که اگر به درستی هدایت نشود، نتیجه ای جز تلفات بیشتر و مشکالت 
ــتر اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت. در این میان، اقدامات حمایتی دولت  بیش
ــاره شده، میتواند به برون رفت از بحران های جاری، کمک شایانی  که در ذیل اش

کند.

   ۱- تدوین برنامه و نقشه راه جامع تاب آوری ملی
ــورد با حداقل  ــادی و فرهنگی نیازمند برخ ــی، اقتص ــر مکانیزم اجتماع ــاً ه اساس
پارامترهای شوک میباشد. این مهم از تاب آوری در توسعه شهرها )از اصول توسعه 
ــهرهای هوشمند( گرفته تا تاب آوری در حوزه اقتصادی، پولی و بانکی را شامل  ش

می شود.
ــی، بیش از هر زمان دیگری، اهمیت برنامه تاب آوری اقتصادی،  در این برهه زمان
اجتماعی و زیرساخت کشور حس می شود. با هدفگذاری صحیح در مدل اقتصادی 
ــه ضمن کاهش تاثیرات منفی رویدادهای ناخوانده، میتوان تهدیدی همچون  بهین
ــتغال و  ــه فرصتی بی بدیل در حوزه اش ــر )pandemic( را ب ــد ۱۹ فراگی کوووی

مهاجرت معکوس نخبگان تبدیل کرد.

   ۲- شتابدهی پروسه تحول دیجیتالی و اشتغال
ــتاب گیری تحول دیجیتالی در ارایه خدمات و مشاغل، به روز رسانی   کمک به ش
ــرانی  ــی چهارم و بهره گیری از فناوری های پیش ــع مبتنی بر انقالب صنعت صنای
همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و بالکچین با رعایت الزامات امنیت سایبری 

)Cyber Security( میتواند از اقدامات اولویت دار باشد.
ــرایط جمعیتی به لحاظ نسبت تکفل و شرایط  بدانیم که ایران امروز در بهترین ش
ــتغال در جهان با  تحصیلی قرار دارد و میتوان مبتنی بر تغییر پارادایم های روز اش
ــتغال در کشور، از  ــهم اش بهره گیری از فناوری بالکچین از عالوه بر به افزایش س
ــور از این فرصت پنجره جمعیتی، همچون  ــازیم. اگر کش تحریم ها نیز فرصت بس
سال های از دست رفته گذشته در جهت رشد و شکوفایی بیشتر بهره مند نگردد، 
ــته در دهه آینده  ــال و بازنشس ــتقبال جامعه ای کهنس با اقتصادی بی رمق به اس
ــیار ناخوشایندی برای آینده اقتصاد  خواهد رفت و این موضوع می تواند عواقب بس

کشور داشته باشد.

   ۳- مبارزه با اپیدمی اطالعات نادرست
ــفافیت، افزایش سطح اعتماد عمومی با ارایه گزارش  توجه ویژه مقامات به اصل ش
ــی آزاد به  ــه مردم و تحقق کامل مصوبه دسترس ــه موقع، به روز و دقیق ب ــای ب ه

اطالعات از نکات قابل توجه توسط دولت میباشد.

   ۴- مدیریت هوشمند منابع در جهت حمایت از کسب و کارها:
ــیار در صندوق حمایتی دوره گذار کرونا  جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی س
ــود  ــط دولت با ارایه س ــرایط بحرانی توس در بورس: این نوع صندوق میتواند در ش

راهکارهای پیشنهادی در جهت برون رفت از بحران کرونا

منطقی ایجاد شده و کلیه سازمان های عمومی، دولتی، خصوصی و حتی مردم را 
تشویق به خرید واحدهای صندوق )که عمدتاً متشکل از یونیت های شرکت های 
دانش بنیان و فناور است( کرده و ضمن رصد و پایش لحظه ای از طریق دیده بان 
مدیریتی منابع، از آشفتگی تورم و رکود اقتصادی تا حدی جلوگیری کند. اهمیت 
ــخص میگردد که در  ــمند در اینجا به نحوی مش ــاختی مفهوم اقتصاد هوش زیرس
ــرایط متفاوت و معضالت اقتصادی میتواند، بسته های به هنگام و انعطاف پذیر  ش
ــکل از رویه ها، فرایندها، عملگرها و اقدامات ارایه دهد و مطابق با بازخوردها  متش
ــور، رصد،  ــمند کش خود را بهبود دهد. این مهم میتواند در دیده بان اقتصاد هوش

پایش و گزارش گیری شود.

  ۵ - سیاست انبساطی اقتصادی؛ از مردم برای مردم
ایران از جمله کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را داشته 
ــود را از طریق اوراق بدهی با بهره گیری حداکثری از  ــی تواند بدهی داخلی خ و م
ــرمایه مبتنی بر فناوری های مالی )FinTech( افزایش داده  ظرفیت های بازار س
ــری بودجه کند. در واقع پیاده سازی سیاست  و منابع حاصله آنرا صرف تامین کس
انبساطی اقتصادی، از مردم برای مردم یعنی به جای استقراض از بانک مرکزی، از 
جامعه قرض گرفته شود و مردم نیز در سود این نوع سرمایه گزاری سهیم خواهند 
ــود افزایش خواهد یافت ولیکن با توجه به انتظارات  بود. قطعا در این روش نرخ س
تورمی سال ۹۹، قابل قبول خواهد بود و در نهایت می توان با اجرای واقعی عملیات 
بازار باز )open market( مجددا آن را کاهش داد. با هم افزایی در این راهکارها 
کشور از تشدید رکود و تله فقر جامعه میتواند نجات یابد. در شرایط بحرانی کنونی 
ــب و کارهای متوسط و کوچک که تعداد قابل توجهی از  در جهان، حمایت از کس
چارت اشتغال را در اختیار خود دارند در اولویت دولت ها قرار گرفته اند. لذا از این 
حیث میتوان به اقدام دیگری تحت عنوان تدوین نسخه تمهیدات و تصویب قوانین 
ــات در ازای حفظ نیروهای کار(،  ــی موقت مالیاتی )کاهش قابل توجه مالی حمایت
ــب و کارهای کوچک، متوسط و دانش بنیان در زمان کرونا  ــهیالت کس بیمه و تس
که توسط دولت هر سه ماه یکبار به روز رسانی و ابالغ می شود، جهت برون رفت 

از بحران کووید۱۹ اشاره کرد.

امروز دنیا با بحرانی جهانی رو به رو شده که بیش از پیش معنای دهکده جهانی رو ملموس می کند. در واقع آن چیزهایی که به ظاهر در آنسوی خاور دور به ما ربطی نداشتند، 
دیر یا زود، زندگی ما را در ایران تحت تاثیر خود قرار دادند. این همان اثر پروانه ایست که به تعبیری میگوید بال زدن پروانه ای در آن طرف کره خاکی میتواند طوفانی در 
آنسوی دیگر زمین ایجاد کند. این موضوع به محیط پیرامون اجتماع و معضالت شهرمان نیز بر میگردد. یعنی خوشحالی و بهروزی، یک پدیده شخصی نیست، خوشحالی 

پایدار من در گرو، خوشحالی و بهروزی توست و کامال این موضوع در مفهوم اجتماع بهم دیگر گره خورده! همه به نوبه خودمان مسئولیم و سوار بر یک عرشه.
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به اعتقاد رییس اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، بخش اعظمی از قوانین حمایتی در حوزه  تولید، منجر به مصرف تولید داخلی نمی شود و در حد اقدامات منفصل برای 
رونق تولید یا جهش تولید باقی خواهد ماند و حتی می تواند اثر معکوس در بخش اقتصادی کشور داشته باشد؛ مگر اینکه قوانین حمایتی، الزامات اجرایی پیدا کند.

دکتر داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پاسخ به این 
سوال که اشباع بازار داخلی از کاالی ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو 
نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید چگونه می تواند محقق شود؟ گفت: به نظر می رسد 
ــت و با تمامی  ــکالت خاص خود را خواهد داش این موضوع تا زمان اصالح قوانین، مش
حمایت هایی که از تولید صورت می گیرد، ممکن است الگوی تولید محقق شود، ولیکن 

الگوی مصرف درون زا به صورت کارا محقق نخواهد شد.
ــت که بخش اعظمی از قوانین حمایتی تولید، منجر به  وی ادامه داد: دلیل آن این اس
مصرف تولید داخلی نمی شود و در حد اقدامات منفصل برای رونق تولید یا جهش تولید 
باقی خواهد ماند که این کافی نیست و حتی می تواند اثر معکوس در بخش اقتصادی 

کشور داشته باشد؛ مگر اینکه قوانین حمایتی الزامات اجرایی پیدا کند.
 وی افزود: این که سال های مختلفی به نام حمایت از کاالی داخلی، رونق تولید و یا 
جهش تولید نام گذاری شود و در مقابل بخش های وسیعی از بدنه  اجرایی سازمان های 
دولتی و شبه دولتی تمایلی به خرید کاالی داخلی نداشته باشند، تحقق این شعارها را 

با مشکل روبرو می سازد و  این خود تبدیل به ضد ارزش می شود.
ــی عده ای از  ــبه دولت ــازمان های دولتی و ش ــاهدیم در بدنه  س ــب ادامه داد: ما ش ادی
تصمیم سازان و تصمیم گیران، علی رغم وجود تحریم های اقتصادی، به دالیل نامعلوم 
تمایلی به خرید و استفاده از محصوالت داخلی ندارند. این به این مفهوم نیست که این 
محصوالت کیفیت پایینی دارند، بلکه برخی از این محصوالت با داشتن استانداردهای 

جهانی، یا صادر می شوند و یا پتانسیل صادراتی دارند.
ــکل بزرگ دیگر این است که این گونه افراد در بدنه  سازمان های دولتی  وی افزود: مش
وقتی می بینند تخلف آنها از قوانین حمایت از محصوالت داخلی، تبعاتی برایشان ندارد 
ــتاخ تر هم  ــورد خاصی نیز با آنها صورت نمی گیرد، در ادامه تخلفات خود گس و برخ

می شوند.
ادیب در عین حال بیان کرد: طبیعی است در صورتی که برنامه هایی که وزارت بازرگانی 
در برنامه  پنجم توسعه برای بهبود نظام توزیع اعالم کرده به درستی انجام شود، شاهد 
کارآمدسازی نظام توزیع خواهیم بود که طرح نظام طبقه  بندی و خدمات شناسه کاال، 
ــاماندهی و توسعه فعالیت شرکت های پخش )شامل اقداماتی مانند ایجاد و توسعه  س
ــای غیردولتی برای حمایت از حقوق مصرف  کنندگان(، تبلیغ و ترویج فرهنگ  نهاده
ــتری  مداری و قانون گرایی و اصالح الگوی مصرف )شامل اقداماتی مانند  مطلوب مش

باید قوانین حمایت از تولید داخل، الزامات اجرایی پیدا کند
دوران کرونا و پساکرونا،  فرصتی بزرگ برای کسب وکارهای جدید است

رییس اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:

ساماندهی فعالیت های نمایندگی های شرکت های خارجی(، تدوین و اجرای سیاست های 
توسعه خدمات بازرگانی برای محصوالت کشاورزی )شامل تدوین و طراحی نظام جامع 
ــعه مراکز بارانداز کاال در سراسر کشور  ــاورزی(، تدوین برنامه توس بازرگانی بخش کش
ــویق واحدهای تولیدی، وارد کننده و موارد  ــامل اتخاذ سازوکار مناسب جهت تش )ش
این چنینی برای عرضه در بورس( و تدوین و تصویب و اجرای طرح توسعه استفاده از 

عالمت تجاری واحد از جمله   این برنامه های اعالمی می باشد.
ــرایط جدید حاکم بر اقتصاد کشور، نظرتان در  ــوال که در ش ــخ به این س وی در پاس
خصوص  توسعه  کانون های تولیدی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل 
توجه آنها در اشتغال و کارآفرینی چیست؟ گفت: نام گذاری سال ۹۹ با عنوان جهش 
تولید و همچنین شیوع ویروس کرونا فرصت قابل توجهی در اشتغال و کارافرینی های 
مبتنی بر شبکه های مجازی که اغلب کسب و کارهای کوچک می باشند، خواهد بود؛ 
اولی به جهت حمایت حاکمیت و دومی به جهت پارادایم های جدیدی که در کسب 
و کارها در حال ظهور می باشد. کرونا اگرچه یک چالش و تهدید ملی و جهانی است، 
ولیکن در کنار این تهدیدات، فرصت هایی هم به همراه دارد. در همین حال، از کارافرینان 

به عنوان فرصت طلبان نام برده شده است.
ادیب در ادامه با تاکید بر اینکه دوران کرونا و پساکرونا یک فرصت بزرگ برای کسب 
ــاخص نظری داریم و ادبیات  و کارهای جدید خواهد بود، توضیح داد: ما دو جریان ش
ــومپیتر و کرزنر با  کارافرینی در جهان متاثر از بنیان گذاران بزرگ کارافرینی مانند ش
مقوله هایی از قبیل خلق فرصت و کشف فرصت می باشد. یقینا در سال ۹۹ فرصت های 
ــب و کارهای جدید، در کنار تهدیدات کرونا خواهیم داشت. در میان  متعددی در کس
کسب و کارهای کوچک و کانون های تولیدی که اشتغال آفرینی مبتنی بر کارآفرینی 
را خواهد داشت می توان به اپلیکیشن های الزم جهت مدیریت سازوکارها و فرایندها، 
ــتفاده از ابزارهای  ــا، فرایندهای کنترل و انجام  کار به صورت دور کاری با اس روش ه
ــیاء، پلت فرم های آموزش از راه دور، پلت فرم های درمانی مبتنی بر تله  اینترنت اش
مدیسن، استفاده از پرسنل مجازی، منابع اپن سورس و متن باز و تغییر نگاه از نوآوری 
درون زا به نوآوری باز، تورهای مجازی، سیستم های مانیتورینگ و تشخیص مبتنی بر 
هوش مصنوعی، توسعه مراکز کال سنتر جهت ارایه  سرویس پاسخگویی به شرکت ها و 
سازمان ها، پشتیبانی و خدمات فنی مهندسی به صورت ریموت، بازاریابی پورسانتی و 
فروش از راه دور و استفاده از VR و AR در تمامی امورات کسب و کار از جمله پزشکی 
و برگزاری نمایشگاه های تخصصی به صورت اینترنتی اشاره کرد که از جمله  آن، کسب 
و کارهای کوچک و کانون های تولیدی است که اشتغال آفرینی مبتنی بر کارآفرینی 

را خواهد داشت.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پایان و در پاسخ به این سوال 
که اتحادیه چه اقداماتی را در خصوص خروج از بحران های احتمالی پیش رو خواهد 
داشت، گفت: اخیرا به پیشنهاد دبیر و عضو هیات مدیره  اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
مخابرات ایران و تصویب هیات مدیره اتحادیه ، کمیسیون ویژه بحران با مسولیت دبیر 
اتحادیه تشکیل گردیده است که با همکاری اعضا اتحادیه در چند روز آتی سند اجرایی 
برای مقابله با بحران های پسا کرونا تدوین خواهد شد و همچنین با توجه به شرایط 
بحران های اخیر در کشور و جهان و مسائل و مشکالت کوتاه مدت و بلند مدت اعضا 
اتحادیه، مقرر گردبده است که این موارد برای کوتاه مدت احصا و پیگیری شود و در بلند 
مدت برای کنترل بحران های صنفی اعم از اقتصادی، قانونی و پرسنلی پیش بینی های 

الزم صورت پذیرد.
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دکتر عبداله هندیانی

آموخته هایی از ویروس کرونا در سال جهش تولید

تجارب بدست آمده از دوران شیوع ویروس کرونا درس آموخته هایی را برای ما به ارمغان آورده است که نویسنده  متن در ۱۰ شماره به آن اشاره کرده است.
سال ۱۳99 توأم با رشد گسترده ویروس کرونا در جهان آغاز شد، جهانی که تا قبل از شیوع ویروس توجه به معنویت و جایگاه انسانیت را به فراموشی سپرده و مادیات 

بخش مهمی از افکار تمامی انسان ها را به خود جلب کرده بود.

آنچه در این شرایط از اهمیت برخوردار است تجارب بدست آمده از این اتفاق نامیمون 
است که می تواند در دوران گام دوم انقالب اسالمی به درستی آموخته هایی را برای ما 
به ارمغان آورد. این پدیده می بایست از این پیچ تاریخی عبور کند تا بتواند زمینه ساز 
ــمی رخت  ــود که در آن آفات و بیماری های فکری و ذهنی و نیز جس آینده ای ش
ــم می خورد که مسلماً برای اجرای  بربندد. در این خصوص نکات پر اهمیتی به چش
سیاست های اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید و حتی کاهش تولید )در صورت 

لزوم( اهمیت می یابد.
   ۱. اولین و مهم ترین مطلب در دوران مقابله با ویروس کرونا، داشتن نیت مقدسی 
است که امروز جهان پزشکی با تمام ابزار، تجهیزات و پیشرفت های علمی بدون هیچ 

اجباری ضرورت داشتن آن را در امر مقابله برای آحاد جامعه ایجاد نموده است.
پخش اذان از مناره های مسجد در اسپانیا پس از 500 سال و همین اقدام در آلمان و 
امثال آن که در یک فرآیند همگانی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی اتفاق 
افتاده به نوعی بیانگر این است که بدون ارتباط با معنویات و ایجاد یک فضای دینی و 

اعتقادی و صرفاً با اتکاء به علوم روز بشر مقابله و درمان امکان پذیر نیست.

ــگیری  ــت و هزینه پیش ــگیری بهتر از درمان اس    2. همواره این جمله  که پیش
ــت در جوامع مختلف و اغلب در تمام موضوعات  ــه با هزینه درمان نیس قابل مقایس
مطرح بوده است ولی امروز آموزش همگانی برای ایجاد فاصله اجتماعی، رعایت نکات 
بهداشتی، عدم تردد به مکان های عمومی نشان داد که اقدامات پیشگیرانه می تواند در 
حوزه های حاکمیتی موجب گذر از وضعیت بسیار نامناسب و ایجاد یک فضای قابل 

کنترل برای انجام اقدامات مقابله ای محدود در موقع اضطرار قلمداد شود.
این مهم می تواند تغییر یک رویکرد همه جانبه در بسیاری از امور اقتصادی کشور را به 
همراه داشته باشد؛ اگر در سال »جهش تولید« بتوان به جای تهیه دستورالعمل های 
ــارت و تولید با  ــهیل فرآیند تج ــترهای الزم برای تس ــدد و بعضا متناقض، بس متع
آگاهی بخشی در حوزه های مرتبط فراهم شود و سرعت اقدامات برای انجام آن افزایش 

یابد، مسلماً تاثیر بسزایی در »جهش اقتصادی و تولیدی« خواهد داشت.

   3. درس آموخته دیگر که از آن تاثیر بسیار زیادی در توفیقات نسبی برای مهار 
ــور متصور است  ایجاد فرماندهی واحد با حضور باالترین مقام  ویروس کرونا در کش
اجرایی کشور و همراهی و همدلی تمام سازمان ها و نهادهای انقالبی و نیروهای مسلح 

ــاید در حوزه تمرکز تجهیزات، پشتیبانی و  ــالمی در این میدان بود. ش جمهوری اس
اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای بیشترین توفیق به واسطه وجود فرمانده و تصمیم گیر 
ــازان خود( نسبت به اعالم و اجرای اقدامات الزم بدست  واحد )با مشورت تصمیم س

آمده باشد.
ــرایط  ــی موضوع و تصمیم گیری در ش فرماندهی در مدیریت بحران به منظور بررس
ــتادی نیاز دارد که در آن فرمانده پس از اخذ تمام داده ها، اطالعات و  ــخت به س س
برآوردهای مرتبط،  به تصمیم برسد و آن را عملیاتی نماید. همین اقدام در یک اقتصاد 
پویا به ویژه در حوزه تولید نیز مورد نیاز است تا بسترهای ایجاد شده در کشور را برای 

تحقق اهداف جهش تولید تقویت نماید و به سامان برساند.

ــورهای  ــوادث خاص و فراگیری آن در کش ــه به وقوع ح ــر توج    4. درس دیگ
ــایر دولت هاست که متاسفانه  مختلف و در پس آن انتظار کمک های آنچنانی از س
ــیار متوهمانه است. در چنین شرایطی هر دولتی بیشتر به امور مرتبط با  امری بس
کشور و شهروندان خود می پردازد و ارسال کمک های جزئی سایر کشور ها قابلیت 

تغییر اساسی برای آن  ها را نخواهد داشت.
به نظر می رسد کشوری که توانسته باشد مباحث تولید را سرلوحه خود قرار دهد و 
با توجه ویژه به افزایش سطح کیفی و بهبود وضعیت کسب و کار، تولید داخلی را 

تقویت نماید، می تواند در شرایط خاص از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
ــود دارد با تغییر رویکرد  ــور وج ــی در زمینه هایی که ظرفیت آن در کش خودکفای
ــط  بخش های مختلف صادراتی کشور می تواند از جمله مواردی  ــی توس خام فروش
باشد که - در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده – اقتصاد وابسته به نفت و تک 
ــفانه در عمل  هنوز فاصله زیادی با آن وجــــود  محصولی را نجات دهد، اما متاس

دارد.

   5. ویروس کرونا به دلیل رشد و سرعت شیوع آن در کشور موجب شد بسیاری از 
قواعد دست  وپاگیر ایجاد شده برای اخذ مجوزها، تعرفه واردات و تغییر سطح تولید از 
یک کاال به کاالی مورد نیاز در کوتاه ترین زمان و تنها با یک اعالم تولید کننده حذف 
ــود. اقداماتی که تا قبل از این شرایط برای نهادها وسازمان های مرتبط غیرممکن  ش

محسوب می شد.
این اتفاق نشان داد که »جهش تولید«  قابلیت انجام دارد به شرط  این که وزارتخانه های 
ما به جای تدوین دستورالعمل های پیچیده ای که هر روز تولید کننده را با مشکالت 
متعددی مواجه می کند، نظارت عالیه خود را تقویت کنند تا تأثیر این اقدامات سرعت 

تولید را افزایش دهد و انجام امور صادرات و واردات را بهینه نماید.
این مدرسه بزرگی است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تهیه الکل 
مورد نیاز، تعرفه واردات آن را صفر کرد و تمامی شرکتهای دارای قابلیت تولید اقالم 
شوینده و بهداشتی را مجاز به تغییر خط تولید اعالم نمود تا بتواند از این فضای ایجاد 

شده میزان مورد نیاز این ماده را فراهم سازد.

ــده موجب همدلی و همراهی آحاد     6. ویروس کرونا به رغم تلخی های ایجاد ش
جامعه به صورتی جدی و فراگیر شد. همدلی، همراهی و مشارکت عمومی در پدیده 
ــت. نمونه این مشارکت،  ــرمایه اجتماعی« بزرگ اس های  اجتماعی یقیناً یک » س
همراهی، رفاقت، یکدلی و یکصدایی دوران هشت ساله دفاع مقدس و لحظه وداع با 
پیکر سردار بزرگ اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز پدید آمد و همگان دیدند 

که این همدلی ها، تصمیم گیری و اجرای آن را بسیار تسهیل نمود.
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ــرمایه اجتماعی« را می توان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بکار گرفت  این »س
و به کمک آن به حرکت چرخ تولید و اقتصاد سرعت بخشید و در مقابل اجازه نداد 
ــی  ــت فراموش تا پس از رفع بیماری و پدیده عالم گیر کرونا همه چیز دوباره به دس

سپرده شود.

   7. امروز در مقابله با ویروس کرونا تنها دولت ها نیستند که به خنثی سازی اثرات 
بسیار ناخوشایند آن در شرایط فعلی و حتی آینده بپردازند بلکه بخش خصوصی و 
ــاند  بهره گیری از توان و قابلیت های آن می تواند ما را در مهار این ویروس یاری رس
ــت از  ــه که امروز نیز بخش خصوصی با تمام توان خود برای حفظ و حراس همانگون
کیان جمهوری اسالمی ایران تمام قد ایستاد و با تولید لوازم مورد نیاز جامعه در این 
ــور نداد و با تولید خود و همراهی تمام  برهه از زمان اجازه ایجاد کمبود را برای کش
ــبکه های توزیع به ویژه فروشگاه های زنجیره ای که نقش بسزایی در این حوزه را  ش
ــتند شکلی متفاوت نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را به  دارا هس

جهانیان نشان داد.
ــعه یافته که خود را کدخدای جهان  ــورهای توس ــاهد بودیم که در برخی از کش ش
ــکورت پلیس جابجا می شد؛ اما  ــک با چندین اس نیز معرفی می کنند کامیون ماس
فرهنگ ایرانی - اسالمی به ما آموخته است چگونه در این شرایط سخت اقدام کنیم. 
ویژگی های این فرهنگ دولت و ملت را به همگرایی بیشتر و استوارتر هدایت کرد تا 

آنجاکه تبدیل به الگویی برای سایر ملت ها شد.
ــهیل فرآیندهای  ــایانی به تس این هم آوایی در عرصه اقتصادی نیز می تواند کمک ش
تامین مالی، بانکی، گمرکی جهان کند و با تقویت روحیه و انگیزه به وجود آمده در 
درون بخش خصوصی این مسیر همچنان ادامه یابد و منجر به تولید کیفی با رعایت 

استانداردهای مورد نیاز و رقابت پذیر با سایر تولیدات دیگرکشورها شود.

   ۸. یکی از اثرات شیوع جهانی ویروس کرونا  دیپلماسی فعال است. بهره گیری از 
تجارب کشورهای درگیر با این ویروس و اقدامات انجام شده توسط آن ها اهمیت این 

موضوع را بسیار افزایش داد.
ــی فعال برخوردار است و می تواند  ــور از یک دیپلماس  امروزه وزارت امور خارجه کش
بسترهای ایجاد شده در این حوزه ها را به خوبی مدیریت نماید. بازگشایی دروازه های 
اقتصادی به روی سایر کشورها در این دوران قابلیت رشد تولید کننده ها را دو چندان 
خواهد نمود به عنوان نمونه: در حوزه شوینده ها،  مواد ضدعفونی کننده و... میزان قابل 
ــایر  توجهی از نیاز داخلی خود را تأمین می کنیم و حتی االمکان با بهره گیری از س
ــی انجام می دهیم  لذا جا دارد  ــور های متقاضی را به خوب ظرفیت ها صادرات به کش
رایزنی های اقتصادی با کمک سفارتخانه ها در سایر کشورها تقویت شود و این فرصت 

مورد استفاده قرار گیرد. 
الزم است بخش های دارای قابلیت با هماهنگی وزارتخانه های مسئول نسبت به این 

امر مهم برنامه ریزی و به سرعت اقدام کنند.

ــیوع کرونا  ــاف، اتحادیه ها، اتاق بازرگانی و غیره در مدت زمان ش ــش اصن   ۹. نق
ــته از نهادهای عمومی و بعضاً متصل به وزارتخانه های  ــت. این دس بی بدیل بوده اس
دولتی در این ایام در مسیر همراهی و همکاری با دولت مردان قرار گرفتند و با وجود 
ــکالت درون سازمانی خود و سختی های دوران شیوع بیماری تمام تالش خود را  مش
بکار بردند تا سالمت را به جامعه هدیه کنند، باید به همه این عزیزان نیز خدا قوت 

گفت.
این اقدامات نشان دهنده نقش و جایگاه ویژه این دسته از تاثیرگذاران حوزه اقتصاد 
کشور است. اگر این نقش پس از اتمام این بحران مورد توجه قرار گیرد و تداوم یابد 
انتظار می رود تمام و یا بخش عمده ای از تصمیمات اخذ شده در امور تولید، تجارت، 
ــایر زمان ها نیز به نحو خردورزانه معمول و به نقشی فعال و اثرگذار  توزیع و ... در س
تبدیل شود. در این صورت دیگر شاهد تنظیم و ابالغ دستورالعمل های متکثر و اغلب 
ــیاری از مشکالت حوزه تجارت و  متناقض نخواهیم بود و با نظارت عالیه  صحیح بس

تولید رفع خواهد شد.

   ۱0. زمان آن فرارسیده است که به الیه های اجتماعی که در هنگامه  بحران های 
ــور دارا بوده اند اشاره شود. نقش نیروهای  ــترین اثرگذاری را برای کش مختلف، بیش
اثرگذار در هشت سال دفاع مقدس موجب شد که دشمن برای سالیان متوالی جرأت 

حمله مستقیم دیگری را برای کشور عزیزمان نداشته باشد.
حضور نیروهای مؤمن، متعهد و انقالبی نظامی و انتظامی در برهه های مختلف کشور 
موجب شد تا امروز سطح امنیت در نظام مقدس جمهوری اسالمی مثال زدنی باشد. 
ــپاه پاسداران انقالب اسالمی و  ــربازان گمنام امام زمان، اطالعات س بهره گیری از س
ــتگاه ها و نهادها در حفظ و حراست از کیان میهن اسالمی موجب مسرت  دیگر دس
است و امروز کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز پزشکی و پرستاری کشور که با تعهد 
ــنگ تمام گذاشتند به الگوهای باورکردنی و بزرگی در جامعه  و توانمندی به حق س

تبدیل شده اند.
ــت با اتکال به خداوند متعال و دعای خیر همگان و توجه به عنوان سال که  امید اس
ــوی رهبر معظم انقالب »جهش تولید« نامگذاری شد بتوانیم ضمن بهره گیری  از س
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نوآور و نیز شکل گیری درس آموخته های دوران 

کرونا ویروس کشوری قدرتمند باشیم.
منبع: اقتصاد پنهان

قاب��لی��ت  تولی��د«  »جه��ش 
انج��ام دارد به ش��رط  این که 
وزارتخانه های ما به جای تدوین 
دس��تورالعمل های پیچیده ای 
ک��ه ه��ر روز تولید کنن��ده را 
با مش��کالت متع��ددی مواجه 
می کن��د، نظ��ارت عالی��ه خود 
را تقوی��ت کنند ت��ا تأثیر این 
اقدام��ات س��رعت تولی��د را 
افزای��ش دهد و انج��ام امور 
ص��ادرات و واردات را بهینه 

نماید.
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  پرسش های معمول میان فعاالن اقتصادی
- آیا شکست بازار واقعاً رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت؟

- رکود اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ چقدر جدی خواهد بود؟
- سناریوهای محتمل برای رشد و بازیابی پس از بحران چیست؟
- آیا بحران تأثیر ساختاری پایداری از خود به جا خواهد گذاشت؟

در حقیقت باید اذعان داشت که پیش بینی ها و شاخص ها توانایی پاسخگویی به چنین 
ــورها، مانند بسیاری  ــؤاالتی را ندارند. پیش بینی دقیق تولید ناخالص داخلی کش س
ــروس و واکنش مصرف کنندگان  ــی تالش برای مهار وی موارد دیگر ازجمله اثربخش
ــت،  ــناخته اس ــیوع ویروس، تا زمانی که این ویروس ناش و بنگاه های اقتصادی به ش

امکان پذیر نیست.
ــخص معتبری برای ثبت یا پیش بینی تأثیر اقتصادی کووید  درواقع هیچ روش مش
۱۹ وجود ندارد. در عوض باید سیگنال های بازار، الگوهای رکودهای اقتصادی قبلی 
و بازیابی بعدازآن، تاریخچه اپیدمی ها و شوک های ناشی از آن را به منظور درک بهتر 

مسیر پیش رو به دقت رصد کرد.

  بازار به ما چه می گوید؟
ــان می دهد که اقتصاد  ــدید در بازارهای مالی جهانی نش ــد کاهش ش به نظر می رس
ــان می دهد که رکود  ــیر رکود قرار دارد. با این  حال، نگاه دقیق تر نش جهانی در مس

اقتصادی را نباید به عنوان یک سرنوشت محتوم پذیرفت.
اول اینکه ارزش گذاری ریسک دارایی ها نشان می دهد که تأثیرات کووید ۱۹ در همه 
بخش ها یکسان نبوده است. به طور مثال، گسترش اعتبار به میزان قابل توجهی افزایش 
ــت که بازارهای اعتباری هنوز مشکالت مالی و تأمین  یافته که خود نمایانگر آن اس

ویروس کرونا چه معنایی برای اقتصاد جهانی دارد؟

مرکز پژوهش ه�ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش�اورزی ایران، مقاله ای از 
نشریه کسب وکار هاروارد بیزینس ریویو منتشر کرده که به برخی از پرسش های 
فع�االن اقتصادی در خصوص اقتص�اد در دوران کرونا و بحران های ناش�ی از آن 
پاس�خ می دهد. در این مقاله، تاثیر کرونا بر رشد اقتصادی و سناریوهای بازیابی 

رشد از دست رفته نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
نشریه کسب وکار هاروارد بیزینس ریویو در مقاله ماه مارس ۲۰۲۰ خود تالش دارد 
تا به برخی از پرس�ش های فعاالن اقتصادی در خصوص اقتصاد در دوران کرونا و 
بحران های ناش�ی از آن پاسخ دهد. س�ؤاالتی نظیر اینکه آیا شکست بازار واقعًا 

رکود اقتصادی را در پی خواهد داش�ت؟ رکود اقتصادی ناشی از کووید ۱9 چقدر 
جدی خواهد بود؟ سناریوهای محتمل برای رشد و بازیابی پس از بحران چیست؟ 

آیا بحران تأثیر ساختاری پایداری از خود به جا خواهد گذاشت؟
ویروس کرونا با شیوع گسترده در اکثر کشورهای جهان واکنش شدید بازارهای 
مالی جهانی را در پی داشته و ترس از یک همه گیری جهانی را برانگیخته است. از 
آن زمان تاکنون ریسک های بیماری کووید ۱9 به طرز تهاجمی طبقه های مختلف 
دارایی را به گونه ای ارزش گذاری کرده که برخی هراس دارند نتیجه نهایی شیوع 

کرونا، رکود اقتصاد جهان باشد.

مالی را پیش بینی نکرده اند.
ــانات آتی یکی از بزرگ ترین نوسانات سی سال اخیر، به جز  پیش بینی می شود نوس

بحران مالی جهانی 200۸ و 2007 میالدی خواهد بود.
ــاخص برای پیش بینی رکود اقتصادی هستند  دوم، درحالی که بازارهای مالی یک ش
)حداقل به دلیل اینکه آنها نیز می توانند باعث ایجاد رکود شوند(، تاریخ نشان می دهد 
که بازارهای خرسی و رکودها نباید یکی در نظر گرفته شوند. در حقیقت همپوشانی 
میان بازار خرسی و رکود در ایاالت متحده معموالً دو به سه است. به عبارت دیگر، یک 
مورد از هر سه مورد بازار خرسی، غیر رکودی است. در طول ۱00 سال گذشته هفت 

مثال وجود دارد که بازار خرسی با رکود هم زمان نبوده است.
شکی وجود ندارد که بازارهای مالی به دلیل کووید ۱۹ قابلیت آشفتگی زیادی دارند 
و این ریسک ها واقعی هستند، اما تغییر در ارزش گذاری دارایی ها نوعی عدم اطمینان 
معنی دار را به وجود آورده است و تجربه نشان می دهد نباید میان نزول قیمت ها در 

بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد یک خط مستقیم کشید.

  مسیر بازیابی احتمالی چیست؟
ــیر  ــا اقتصادها می توانند از رکود جلوگیری کنند یا خیر، درهرصورت مس این که آی
بازگشت به رشد در دوره بعد از کووید ۱۹ بستگی به طیف وسیعی از متغیرها دارد 
ازجمله اینکه میزان تأخیر تقاضا چقدر است، اینکه آیا شوک واقعاً گذرا است یا ادامه 
خواهد داشت و آیا آسیب ساختاری وجود دارد یا خیر. به همین دلیل منطقی است 

که سه سناریو در نظر گرفته شود که به اختصار V-U-L تعریف می شوند.
ــوک بخش واقعی اقتصاد »کالسیک« توصیف می شود،  ــکل V: این سناریو ش - ش
تولید با نوسان همراه است، اما سرانجام رشد می کند. در این سناریو نرخ رشد سالیانه 
ــوک را جذب کند. اگرچه ممکن است امروز خوش بینانه به  می تواند به طور کامل ش

نظر برسد، اما محتمل است.

ــکل U: این سناریو شکل بدبینانه سناریو V است. شوک ادامه می یابد و زمانی  - ش
که رشد از سر گرفته می شود بخشی از تولید به صورت دائم از بین رفته است. آیا این 
مورد برای ویروس کووید ۱۹ قابل قبول است؟ قطعاً، اما باید شواهد بیشتری در مورد 

آسیب واقعی ویروس جمع آوری شود تا بتوان این سناریو را اثبات کرد.
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 V و U ــت و ارتباط کمی با سناریوهای ــکل L: این سناریو بسیار بدبینانه اس  - ش
دارد. برای تحقق این امر ویروس کووید ۱۹ باید توانایی ایجاد آسیب های ساختاری 
چشمگیر را داشته باشد. به طور مثال شکستن چیزی در سمت عرضه اقتصاد - بازار 
ــرمایه یا عملکرد بهره وری- تصور این سناریو حتی با فرض بدبینانه  کار، تشکیل س

هم دشوار است.

- شوک طرف عرضه: موارد فوق الذکر شوک های طرف تقاضا هستند، اما خطر اصلی 
ــت. ازآنجاکه ویروس باعث توقف تولید می شود و اجزای  اختالل در طرف عرضه اس
ــد، می تواند کارخانه ها را تعطیل و اخراج  ــم زنجیره های تأمین را غیرفعال می کن مه

کارکنان و افزایش بیکاری را در پی داشته باشد.
ــته به آسیب های  ــد پایداری تبعات اقتصادی یک رکود بس ــاس آنچه ذکر ش بر اس
ــاً رویدادهای چرخه ای  ــت که به اقتصاد وارد می کند. رکودها عمدت ــاختاری اس س
هستند و نه ساختاری. بااین حال هنوز مرزهای آن مشخص نیست. برای مثال، بحران 
ــد( در ایاالت متحده بود، اما یک جنبه  ــیار ب ــی جهانی یک رویداد چرخه ای )بس مال
ساختاری هم داشت. بعدازاین رکود اقتصاد دوباره رشد کرد اما رکود در بخش خانوار 
ــت چراکه تمایل خانوار )و توانایی( وام گرفتن آنها ازنظر ساختاری مختل  ادامه داش
ــده بود. بنابراین برای درک پیامدهای ماندگار ویروس کووید ۱۹ باید ببینیم این  ش

ویروس چه مقدار آسیب ساختاری ایجاد خواهد کرد.
ــان می دهد که  - آیا کووید ۱۹ می تواند میراث خاص خود را ایجاد نماید؟ تاریخ نش
ــاد جهانی پس از یک بحران بزرگ مانند کووید ۱۹ احتماالً از جهات مختلفی  اقتص

متفاوت خواهد بود. میراث کووید ۱۹ برای اقتصاد دنیا شامل موارد زیر است:
- میراث اقتصاد خرد: بحران ها، ازجمله اپیدمی، می تواند باعث پذیرش فن آوری ها و 
مدل های کسب وکار جدید شود. اپیدمی سارس در سال 2003 موجب پذیرش خرید 
آنالین از سوی مصرف کنندگان چینی و تسریع در رشد کمپانی علی بابا شد. با توجه 
به بسته شدن مدارس در اغلب کشورها احتماالً شاهد پیشرفت چشمگیر در آموزش 
ــی در ووهان چین برای مهار  ــازی خواهیم بود. عالوه بر آن تالش های دیجیتال مج
بحران از طریق ردیاب های تلفن های هوشمند به طور مؤثر یک ابزار بهداشت عمومی 

جدید قدرتمند را معرفی کرده است.
- میراث اقتصاد کالن: تا همین جا هم به نظر می رسد این ویروس حرکت به سمت 

زنجیره های ارزش جهانی غیرمتمرکز را سرعت بخشیده است.
ــی: نتایج سیاسی نباید مغفول واقع شوند چراکه این ویروس توانایی  - میراث سیاس
به چالش کشیدن سیستم های مختلف سیاسی در محافظت مؤثر از جمعیت خود را 
فراهم می کند. نهادهای شکننده مشخص شده و موجب تغییرات سیاسی می شوند. 
بسته به مدت و شدت آن، کووید ۱۹ می تواند حتی انتخابات آتی ریاست جمهوری 
در ایاالت متحده را هم تحت تأثیر قرار دهد. در سطح چندجانبه، این بحران می تواند 
ــتر در سطح بین المللی باشد یا برعکس، مراکز  به عنوان فراخوان برای همکاری بیش

دوقطبی قدرت ژئوپلیتیکی را از هم دور کند.

  آنچه رهبران باید در رابطه با خطرات اقتصادی انجام دهند
دانش ما در رابطه با بازارهای مالی و شوک های اقتصادی مشابه می تواند به شرح زیر 

خالصه شود:
ــید. بازارهای مالی در حال حاضر دچار نا اطمینانی  ــته نباش - به پیش بینی ها وابس
ــترده ای از احتماالت وجود دارد که باید از سوی شرکت ها  ــت. طیف گس زیادی اس

موردبررسی قرار گیرد.
ــما در مورد  ــت ش ــبب قضاوت نادرس - اجازه ندهید که چرخش بازارهای مالی س

کسب وکارتان شود.
- بر روی سیگنال هایی که از سوی مصرف کننده فرستاده می شود، متمرکز شوید. به 
غرایز خودتان اعتماد کنید و بدانید که چگونه می توانید داده های شرکت خود را در 
چارچوب این پیش بینی ها بکار گیرید. تأثیر بحران یکنواخت نخواهد بود و بنابراین 

شما باید نتیجه گیری مختص به صنعت خود را داشته باشید.
ــته  ــید. به خاطر داش - برای بهترین ها برنامه ریزی کنید و برای بدترین ها آماده باش
باشید که سناریو V ازنظر مفهومی و تجربی محتمل ترین اتفاق است، اما اجازه ندهید 

که این فکر باعث خوش خیالی بیش ازاندازه شما شود.
- به دوره بعد از بحران نگاه کنید. کووید ۱۹ چه تأثیرات خرد و کالن اقتصادی خواهد 

داشت؟ چه فرصت ها و چالش هایی به وجود می آید؟
- شما به جهان پس از بحران چگونه می پردازید. آیا می توانید بخشی از فناوری ها و 
فرآیندهای جدید باشید؟ آیا درنهایت می توانید برای شرکت، مشتریان و جامعه خود 

مزیت ایجاد کنید.

ــیر تأثیر احتمالی کووید ۱۹ ضروری است که نگاهی به گذشته  برای پیش بینی مس
داشته باشیم. در حقیقت مسیر بسیاری از شوک های قبلی شامل سارس، آنفلوانزای 
H3N2 ۱۹6۸ هنگ کنگ، آنفلوانزای H2N2 ۱۹5۸ آسیایی و آنفلوانزای اسپانیایی 

در ۱۹۱۸ مشابه سناریوی شکل V بود.

  آیا پیامدهای اقتصادی کووید ۱9 پایدار خواهد بود؟
برای درک این موضوع الزم است کانال های انتقال که از طریق آن بحران های سالمت 
به اقتصاد ضربه وارد می کنند، موردبررسی قرار گیرد. کانال های انتقال به ما می آموزند 
ــرد. این موضوع ازنظر  ــت می گی ــور میزبان را به دس که چگونه ویروس، کنترل کش
تأثیرات مختلف و روش های درمانی مهم است. در حال حاضر سه کانال انتقال عمده 

وجود دارد:
- ضربه غیرمستقیم به اعتماد )اثر ثروت(: به صورت کالسیک انتقال شوک های برون زا 
ــترده تر وضعیت  ــت )و به طور گس به بخش واقعی اقتصاد از طریق بازارهای مالی اس
ــرده و ثروت خانگی کاهش می یابد، نرخ پس انداز  ــقوط ک مالی(. زمانی که بازارها س
خانگی باال می رود و درنتیجه مصرف کاهش پیدا می کند. این تأثیر می تواند به ویژه 
ــهام است، مانند ایاالت متحده  ــرفته که دارایی خانوارها اغلب س در اقتصادهای پیش

بسیار زیاد باشد.
ــازار مالی و اعتماد  ــه اعتماد مصرف کننده: درحالی که عملکرد ب ــتقیم ب - ضربه مس
مصرف کننده به شدت با یکدیگر همبستگی دارند، داده های بلندمدت نشان می دهد 
که اعتماد مصرف کننده می تواند حتی در هنگام رشد بازارها نیز کاهش یابد. کووید 
ــد که یک ضربه مستقیم به اعتماد مصرف کنندگان بوده و سبب  ۱۹ به نظر می رس
ــبت به آینده در  ــروری و بدبینی در آنها نس ــاد هزینه های غیرض ــینی، ایج خانه نش

بلندمدت می شود.
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تجربه دورکاری شرکت های بزرگ دنیا در سایه کرونا

چند ماهی اس�ت که جهان تحت تأثیر همه 
گیری ویروس کرونا قرار دارد و این اختالل، 
ج�دای از تهدی�د برای س�المت عمومی، با 
مش�کالت اقتص�ادی و اجتماع�ی فراوانی 
توام�ان ش�ده و زندگ�ی، معیش�ت و رفاه 
میلیون ها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر 

قرار داده است.
جه�ان کار نیز تح�ت تاثیر کرون�ا ویروس 
جدید، تغییرات بسیاری به خود دیده است. 
این روزها با حضور مهمان ناخوانده ای به نام 
کرونا، تقریبا تمام مش�اغل تحت تاثیر قرار 
گرفته ان�د و »دورکاری« راه�کاری بود که 
برای در امان ماندن از ابتال به این ویروس به 
کار گرفته شد؛ روندی که کارمندان را خانه 
نشین کرد و کمپانی ها مجبور به تن دادن به 

این سیستم کاری شدند.

دورکاری به تعبیر بسیاری از کارشناسان آینده مشاغل است، اما آیا واقعا این روش کاری، 
عملی و کاربردی است؟ در سال های اخیر بسیاری از سازمان های سنتی در حال کوچ 
به سمت دنیای مجازی هستند تا از کسب وکاری آفالین به کسب وکاری آنالین و پویا 
تبدیل شوند. همین اتفاق باعث شده تا فرهنگ دورکاری مورد توجه قرار بگیرد. بسیاری 
از صنایع و شرکت ها مثل دل، آمازون و اپل به دنبال استخدام نیروهای دورکار هستند 

و مسیر شغلی افراد در حال تغییر است.
بر اساس تحقیقات  FlexJobs، تعداد آگهی برای استخدام دورکارها از سال 20۱4 تا 
ــته است. آمار دقیقی از تعداد افرادی که کامال به  20۱7 حدود 5۱ درصد افزایش داش
صورت دورکاری کار می کنند، وجود ندارد. بعضی از افراد هم هستند که بخشی از کار 
خود را در محیط کار و بخش دیگری از وظایفشان را خارج از محیط کار انجام می دهند. 

اما به این افراد دورکار گفته نمی شود.
دورکاری تنها به معنی کار در منزل نیست. یعنی شما می توانید در هر مکانی از خانه 
گرفته تا پارک، کافی شاپ و حتی فضای کار اشتراکی، به دورکاری مشغول شوید. تمام 
کارها در دورکاری به تلفن همراه، لپ تاپ و اینترنت نیاز دارد، پس باید توجه داشته باشید 

که دسترسی به اینترنت از مهم ترین اصول دورکاری است.

  شرکت های بزرگ دنیا چگونه با چالش دورکاری کنار آمدند؟
در روزهایی که کرونا باعث دورکاری اجباری بسیاری از کارمندان شد، نکته مهم این 
است که دقیقاً چگونه می توان به عنوان یک کارمند از راه دور در سایه کروناویروس به 
فعالیت ادامه داد. شرکت های بزرگ فناوری مانند آمازون، گوگل، فیس بوک و توییتر از 
همان روزهای نخست شیوع کرونا به جمع دورکاران پیوستند و اعالم کردند که بسیاری 
ــوض، از راه دور کار می کنند. اما دورکاری  ــا به دفتر نمی روند در ع ــروی کار آنه از نی
چالش هایی برای کارمندان و کارفرمایان به همراه دارد. برخی از بزرگترین چالش های 
کارفرمایان شامل کارگرانی است که نمی دانند مدیریت وقت و ارتباط بین کارمندان به 
چه صورت است. عالوه بر این، با بسته شدن مدارس و دانشکده ها، والدین شاغل باید 

اولویت های کار در شرکت و خانواده را نیز هماهنگ کنند.
در حالی که بسیاری از شرکت ها از کارمندان خود در برخی از شهرها خواسته اند که 
از خانه کار کنند یا کارهای گسترده را از طریق دورکاری با ماندن در خانه انجام دهند، 
کمپانی بزرگ گوگل اولین شرکتی بود که از کارمندانش در سراسر دنیا خواست تا با 
دورکاری جلوی انتشار این بیماری را بگیرند. شرکت الفابت که همان شرکت مادر گوگل 
است توصیه به دورکاری را به کارمندان مختلف خود در آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا 

و خاورمیانه ارائه کرد.

اما اینکه کمپانی های بزرگ جهان چگونه به دورکاری پاسخ دادند؟ چالشی است که 
خیلی از کارفرمایان و کارمندان را تحت تاثیر قرار داد. اکثر کمپانی های بزرگ سعی 
کردند با مدیریت صحیح بر اساس راهنمایی های مقامات بهداشت جهانی، وضعیت کار 

کارمندان در دوران دورکاری را نظارت کنند.

الفابت تقریباً ۱20 هزار کارگر تمام وقت در سطح جهان استخدام می کند و گوگل در 
روزهای دورکاری با دقت وضعیت را تحت نظر دارد و جدول زمانی را در صورت لزوم به 
روز می کند. هفته گذشته، گوگل اعالم کرد که کارمندان ساعتی که تحت تأثیر ساعت 
ــاعت و دریافتی حقوق می شوند، مانند کارمندان کافه ها، جبران  کار دچار کاهش س

خسارت می شوند تا مشکالت اقتصادی را از دوش اینگونه کارمندان کم کند.

ــه در حال ایجاد صندوقی برای پرداخت حقوق مرخصی  گوگل همچنین خبر داد ک
ــال حاضر تحت تأثیر کروناویروس قرار  ــاری به کارمندان غیر تمام وقت که در ح بیم
ــت. این شرکت در یک وبالگ اعالم کرد اگر کارمندان نتوانند در این دوران  دارند، اس
وارد چرخه کار شوند )به دلیل عالئم کروناویروس( به نیروی کار مزایایی تعلق می گیرد. 
گوگل همچنین مجبور شد بزرگترین رویداد سال خود، کنفرانس برنامه نویس ساالنه 

Google I / O را که برای اواسط ماه مه برنامه ریزی شده بود، لغو کند.
 

توییتر دیگر کمپانی بزرگ دنیا بود که به دورکاری پاسخ داد. به گزارش وبالگ شرکت، 
توییتر سیاست های کار از خانه را از »به شدت ترغیب« به حالت »اجباری« برای تمام 
ــطح جهان اجرا کرد. توییتر همچنین اعالم کرده است که قصد دارد  کارمندان در س
هزینه کار را برای ساعات کار عادی به پیمانکاران و کارگران ساعتی که قادر به انجام 

کارهای خود از خانه نیستند، مادامی که روند کار از راه دور است، بپردازد.

ــه کار از خانه ترغیب  ــطح جهان را ب فیس�بوک نیز اعالم کرد تمام کارمندان در س
می کند.

ــاعتی خود بیش از ۱0 هزار خدمات غذایی، تأمین کننده،  آمازون نیز به کارگران س
امنیت و سایر کارمندان ساعتی در دفاتر واشنگتن خدمات ویژه پرداخت می کند که 
تحت تأثیر سیاست های کار از راه دور قرار گرفته اند. همچنین برای کارکنانی که به 
ویروس مبتال شده اند، مرخصی اضافی می دهد. آمازون اعالم کرد که یارانه یک ماهه 
را برای مشاغل کوچک درنظر می گیرد و یارانه یک ماهانه اجاره می دهد. این شرکت 
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کار ک��ردن از خانه مجموعه چالش های خاص خود را به 
همراه دارد، اما داشتن ابزار مناسب می تواند به شما 
در مدیریت آنها کمک کند. در روزهایی که کرونا بسیاری 
را در سراس��ر دنیا خانه نشین کرده است، استفاده از 

راهکارهای صحیح می تواند  راهگشا باشد.

همچنین یک صندوق امداد 5 میلیون دالری برای مشاغل کوچک محلی که تحت تأثیر 
این شیوع قرار دارند ایجاد کرده است.

کار از راه دور با نگرانی در مورد سالمت و ایمنی کارکنان در حال تبدیل شدن به یک 
هنجار جدید است. گزارش جدید سازمان بین المللی کار حاکی از این است که برخی 
از بخش ها و مناطق که به شدت تحت تأثیر کووید ۱۹ قرار گرفته اند، برجسته کند و 

سیاست هایی را برای کاهش بحران ارائه دهد.
انتظار می رود ضررهای بزرگی در بین گروه های مختلف درآمدی به ویژه در کشورهای 
با درآمد متوسط )7.0 درصد، ۱00 میلیون کارگر تمام وقت( وجود داشته باشد و بسیار 

بیشتر از اثرات بحران مالی 200۸-200۹ است.
ــتر در معرض خطر قرار دارند شامل مراکز خدمات اسکان و غذا،  بخش هایی که بیش

واحدهای تولیدی، خرده فروشی ها و فعالیت های تجاری و اداری است.
ــال 2020 به میزان قابل توجهی به تحوالت  افزایش نهایی بیکاری جهانی در طول س
آینده و اقدامات سیاسی بستگی دارد. ریسک باالیی وجود دارد که رقم پایان سال به 
میزان قابل توجهی باالتر از پیش بینی اولیه سازمان بین المللی کار یعنی 25 میلیون 

نفر باشد.
نمایندگان سازمان بین المللی کار، معتقدند که دولت ها، کارگران و کارفرمایان نقش 
مهمی در مبارزه با شیوع، تضمین امنیت افراد و پایداری مشاغل بر عهده دارند. بنابر 
اعالم سازمان بین المللی کار، همبستگی بین کارگران و کارفرمایان مهم است. براساس 
گزارش جدید سازمان بین المللی کار ILO، تالش جمعی و همبستگی بین کارفرمایان 
و سازمان های کارگری برای پاسخگویی مؤثر به تاثیر بیماری همه گیرکووید ۱۹ در 
ــرایط بحران، همکاری و گفتگو بین کارفرمایان و  ــیار مهم است. در ش دنیای کار بس
سازمان های کارگری می تواند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را تقویت کرده و بهبود 

سریع را ممکن کند.
مدیر دفتر کار کارفرمایان سازمان بین المللی کار خبر داد که رهبران مشاغل عالقه مند 
به صلح و ثبات و آمادگی برای شرایط بحرانی هستند. اتحادیه ها به نوبه خود از طریق 
اعضا پتانسیل بزرگی دارند و به تغییرات قانونی و قانون اساسی به نفع نیروی کار  یا در 

صورت نیاز به کمکهای بشردوستانه سریع و مؤثر عمل خواهند کرد.

  رهبری جلسات مجازی در دوران دورکاری سخت تر است
جلسات از راه دور مجموعه ای از چالش های جداگانه را تشکیل می دهد. شما نمی توانید 
کارمندان خود را نگه دارید و مطمئن شوید که آنها به آنچه در جلسات از راه دور مورد 
بحث قرار می گیرند توجه می کنند. یک تماس 30 دقیقه ای به راحتی می تواند به 

اتالف وقت کامل تبدیل شود.
مدیر ارتباطات جهانی در این باره معتقد است که »اجرای جلسات آنالین دشوار است  
به خصوص اگر افراد زیادی در این جلسه حضور داشته باشند و شما هیچ چهره ای را 
نبینید. به همین دلیل باید انتظارات خود را تنظیم کنیم و در نحوه تمرکز افراد، خالق 

باشیم.«
متخصصین کار می گویند: »امکان دیدن چهره از طریق صفحه نمایش باعث افزایش 
ــود. تماس های ویدیویی به دلیل عدم وجود نکات دیداری در کنفرانس  تمرکز می ش

صوتی جذاب تر هستند.«

رینولدز، یک مدیر توسعه شغلی در شرکت از راه دور lexJobs، توصیه کرد که »رهبران 
راه های خالقانه ای را برای درگیر کردن کارمندان در طول جلسات پیدا کنند.«

به گفته این کارشناسان، کارمندان باید با ارائه گزارش کارهای خود مدیران را در جریان 
امور کاری قرار دهند تا نگاه بی تفاوتی به کار احساس نشود.

در زمان دورکاری شرکت هایی که دفاتر بین المللی دارند نیز می توانند از اختالف منطقه 
زمانی به نفع خود استفاده کنند. رینولدز می گوید: بهتر است کارمندان گروه هایی در 
ــبکه های اجتماعی تشکیل داده و همچون محیط داخل شرکت فضای دوستانه را  ش
ایجاد کنند. ناهارهای مجازی را در کنار هم صرف کنند. همه در ویدیو جمع شوند و این 

به کارمندان امکان می دهد تا با هم همفکری کنند.

  ابزارهای مناسب دوران دورکاری
یکی از بزرگترین چالش های کار در خانه، راه اندازی دفتر خانه با ابزار مناسب است که 

به محض این که همه چیز در آن جا قرار گرفت، کار خود را راحت تر می کنید.
تمام آنچه شما نیاز دارید یک میز، صندلی و اینترنت و چند فنآوری است. توصیه ها 
ــامل یک مانیتور خوب برای رایانه، صفحه کلید و ماوس راحت و همچنین وب کم  ش
مناسب و سایر موارد ضروری است. ما همچنین توصیه می کنیم از مانیتور استفاده کنید 
ــته باشید و از صفحه کلید و ماوس مناسب استفاده  تا صفحه نمایش بزرگ تری داش
کنید. با استفاده از این ابزارها، اگر مجبور باشید تمام روز روی صفحه لپ تاپ کوچک 
خود زل بزنید، کار بسیار راحت تر است. فراتر از این ابزارهای اصلی فناوری از هدفون و 

بلندگو گرفته تا وب کم و چراغ های هوشمند نیز نیاز است.
کار کردن از خانه مجموعه چالش های خاص خود را به همراه دارد، اما داشتن ابزار مناسب 
می تواند به شما در مدیریت آنها کمک کند. در روزهایی که کرونا بسیاری را در سراسر دنیا 

خانه نشین کرده است، استفاده از راهکارهای صحیح می تواند  راهگشا باشد.
ilo، CNN Business، who، businessinsider :منابع
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  تا انتهای سال گذشته تا چه میزان به اهداف مد نظر رایتل رسیده اید 
و برای امسال چه برنامه ای را هدف گذاری کرده اید؟

ــته از لحاظ عملکرد مالی، این بود که شرکت در  ــال گذش اولین هدف رایتل در س
ــود. این بحث مقدمه ای برای  ــی قرار گیرد تا روند زیان دهی آن متوقف ش وضعیت

شروع اقدامات جدیدی بود که در رایتل مد نظر داشتیم.
هرگونه سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی زیان ده پس از این دوران فعالیت برای 
سرمایه گذار توجیهی نداشت. خوشبختانه توانستیم در پایان سال ۹۸ روند زیان دهی 
 RAN Sharing ــگ و ــای رومین ــا اصالح قرارداده ــف کنیم و ب ــرکت را متوق ش
ــبکه  ــازی ش ــبکه رایتل، بهینه س با اپراتورهای دیگر، افزایش ترافیک در داخل ش
ــترکان، توانستیم  ــرویس های مطلوب به مش ــرویس بهتر و ارائه س با کیفیت و س
رایتل را بعد از هشت سال فعـــالیت، برای اولیـــن بار در حوزه عملیات، سودآور 

کنیـــم.
ــاخت های آن  ــهامدار رایتل می دهد تا در زیرس ــی را به س این امر اعتماد به نفس
سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد و رایتل بتواند نقدینگی آزاد از عملیات ایجاد کند 
که این امر می تواند زمینه سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت شبکه رایتل را ایجاد 
کند و مهمتر از همه این نکته است که بعد از قرار گرفتن شستا در بورس، یکی از 
اهداف بزرگ رایتل در سال ۹۹ این است که پیرو بحث سودآور شدن، بتوانیم رایتل 

را در فرابورس هم به مردم عرضه کنیم.

  پس همانطور که اش�اره فرمودید رایتل روند سوددهی را آغاز کرده 
است و در سال جاری می  توانیم شاهد بورسی شدن این اپراتور باشیم؛ 

در این راستا توضیح بفرمایید.
ــتای بورسی شدن رایتل این بود که ما در حقیقت از زیان خارج  اولین قدم در راس
ــویم؛ چراکه هر بنگاه اقتصادی وقتی زیان ده می شود قیمتی که در بورس کسر  ش

زهرا طاهری

رایتل طی نیمه اول سال جاری در فرابورس عرضه می شود

امکان استفاده بیمه شدگان تامین اجتماعی از سیم کارت رایتل با خدمات متنوع رایگان میسر است

با دورکاری بهره وری سازمانی رایتل به دو برابر افزایش یافت

بیش از 95 درصد درآمد رایتل از حوزه ترافیک است

باندهای 700 و 800، کیفیت اینرتنت همراه را  افزایش و هزینه رسویس را  کاهش می دهد

یارس رضاخواه، مدیرعامل رایتل در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم:

و ارائه می شود مطلوب و مناسب نیست و زمانی که بنگاهی با زیان وارد بـــورس 
می شود، مالحظاتی هم وجود دارد.

اولین قدمی که در این راستا برداشتیم اتمام زیاندهی رایتل در پایان سال ۹۸ بود. 
بحث بعدی ارائه شستا در بازار بورس بود که دومین قدم رایتل در بورس هم بود که 
در حال حاضر با ورود شستا به بورس، رایتل به عنوان زیرمجموعه شستا به بورس 
معرفی شده و مورد تایید قرار گرفته است و راه برای ما هموار شده و امیدواریم در 

نیمه اول سال جاری، رایتل را در بورس عرضه کنیم.

  مزیت فعلی رایتل به نس�بت س�ایر اپراتورها چیس�ت و در راستای 
تقویت مزیت های این اپراتور در نظر دارید چه سرویس های متمایزی به 

مشترکان ارایه دهید؟
در داخل شرکت بارها پیرامون این موضوع بحث کردیم که مزیت قابل انحصار برای 
ــت؟ ما اپراتوری هستیم که اوال تمام مشترکان مان  ــعه بازار آن، چیس رایتل و توس
ــر جوان و دانش آموز هستند، باالی ۹5 درصد درآمد ما از حوزه ترافیک است  قش
ــهرهای بزرگ زیرساخت مشابه سایر رقبا داریم و کیفیت  و مهمتر از همه ما در ش
سرویس ما در شهرهای بزرگ نه تنها قابل رقابت نیست، بلکه در جغرافیای برخی 

شهرهای بزرگ بهتر از باقی رقبا هستیم.
ــت که ما طبیعتا همچون باقی اپراتورها توسعه را از شهرهای  دلیل این امر این اس
بزرگ شروع کردیم و زیرساخت های ما در شهرهای بزرگ به اندازه زیرساخت های 
باقی اپراتورها است، اما موردی که رایتل در برابر باقی اپراتورها ندارد، زیرساخت در 
جاده ها و روستاهاست. ما عمال با شبکه رایتل بیش از ۹0 درصد جمعیت را پوشش 
ــتیم که پوشش سراسری صد درصدی برای جمعیت  می دهیم اما به دنبال آن هس
در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد کنیم و در حقیقت رایتل را در حوزه شبکه به 
جایی رسانیم که در صنعت مخابرات کشور بتوانیم بگوییم سه اپراتور داریم که از 

لحاظ زیرساخت تفاوت چندانی با هم ندارند.

  از آنجا که بخش�ی از سهامداران شما بیمه شدگان تامین اجتماعی 
هس�تند، طی این س�ال ها چه س�رویس ها و خدمات ویژه ای برای این 

گروه ارایه داده اید؟
ــازمانی که  ــای رقابتی رایتل مخصوصا در حوزه های س ــی از بزرگترین مزیت ه یک
ــت که بزرگترین و مهمترین  ــروی دنیا وجود دارد این اس در بین اپراتورهای پیش
ــدهای اقتصادی و تجاری در حوزه های B2B و سازمانی اتفاق می افتد. ما هم  رش
زیرمجموعه شستا هستیم که یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور است 

که بیش از 2۸۸ شرکت در زیرمجموعه خود دارد.
ــتند. هم افزایی با  ــل زیرمجموعه تامین اجتماعی هس ــتا و رایت عالوه بر این شس
ــاه پیش و با تمرکز،  ــتا را در دو محور از چند م ــه تامین اجتماعی و شس مجموع
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ما اپراتوری هس��تیم که اوال تمام مشترکان مان قشر 
جوان و دانش آموز هستند، باالی 95 درصد درآمد ما 
از حوزه ترافیک اس��ت و مهمتر از همه ما در شهرهای 
بزرگ زیرس��اخت مش��ابه س��ایر رقبا داریم و کیفیت 
س��رویس ما در ش��هرهای بزرگ نه تنه��ا قابل رقابت 
نیس��ت، بلکه در جغرافیای برخی شهرهای بزرگ بهتر 

از باقی رقبا هستیم.

ــتگان و بیمه شدگان تامین  برنامه ریزی کردیم؛ محور اول ارائه خدمات به بازنشس
اجتماعی بود. در همین حال، طرح ویژه تامین اجتماعی را داریم که بیمه شدگان 
با ارائه کد تامین اجتماعی و کد بیمه از سیم کارت رایتل با خدمات متنوع رایگان 

استفاده می کنند.
ــت، برای  ــه از زیرمجموعه های تامین اجتماعی اس ــک رفاه ک ــالوه بر آن با بان ع
ــتگان تامین اجتماعی، طرح باشگاه تامین اجتماعی را در نظر گرفتیم که  بازنشس
ــدگان و  ــیده ایم که خرید بیمه ش ــگاه ها به توافق رس در این طرح با برخی فروش
ــطی کسر شود که  ــتگان تامین اجتماعی از محل یارانه آنها به صورت قس بازنشس
مورد استقبال این عزیزان قرار گرفته و برای این کار تنها نیاز به سیم کارتی دارند 
که به نام خودشان و با کارت ملی خودشان به ثبت رسیده باشد و با این سیم کارت 

به صورت قسطی خرید انجام می دهند.
ــرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی و  ــوم ارائه خدمات سازمانی به ش بحث س
مجموعه شستاست. در این حوزه ها برنامه ریزی کردیم، برخی طرح ها را اجرایی 

کردیم و همچنان با قدرت به دنبال این هم افزایی هستیم.

  در دوره ای پس از ش�یوع ویروس کرونا در کش�ورمان شاهد کاهش 
مقطعی سرعت اینترنت همراه بودیم که این موضوع مورد انتقاد کاربران 

اپراتورها بود، رایتل برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام داد؟
ــه طور غیرمعمول و در  ــرعت اینترنت زمانی اتفاق می افتد که تقاضا ب ــش س کاه
زمان کوتاهی رشد می کند. ما مشکل کاهش سرعت اینترنت را عمدتا در شهرهای 

بزرگ و بعضا در مناطقی از شهرهای بزرگ داشتیم.
این مشکل در مناطقی که تراکم جمعیت زیاد بود و در ساعات پیک مصرف اتفاق 
ــت که وقتی افراد  ــبکه های موبایل به صورتی اس می افتاد؛ به دلیل آنکه ظرفیت ش
زیادی از زیرساخت استفاده می کنند حتی زمانی که در هسته شبکه ظرفیت خالی 

دارید، در آن جغرافیای محدود، سرعت افت می کند.
این امر در شبکه رایتل به آن شدت اتفاق نیفتاد و دلیل اصلی آن هم این بود که به 
نسبت تعداد مشترکین رایتل، از گذشته ظرفیت سازی بیشتری انجام داده بودیم. 
ــانی کنیم که در شهرهای بزرگ از جمله  ــعی کردیم در این دوران اطالع رس ما س
تهران ظرفیت های خالی زیادی داریم. به طور متوسط در برخی روزها و ساعت های 
ــه برابر رقبایمان بود که عمده دلیل آن  ــرعت دانلود شبکه ما دو تا س پر پیک، س

اضافه ظرفیتی بود که وجود داشت.

  باند فرکانس�ی م�ورد اختالف صداوس�یما و وزارت ارتباطات تا چه 
میزان می تواند برای رفع مشکل سرعت اینترنت به کمک اپراتورها بیاید 

و پیشنهاد شما در این راستا چیست؟
در رابطه با باندهای 700 و ۸00 در چند هفته گذشته اظهار نظرهای زیادی شده 
ــت و متاسفانه بسیاری از این موارد از منظری خاص بوده است که نیاز است از  اس
منظر تکنولوژی به این موضوع نگاه کنیم و همزمان تاثیرات اقتصادی و تجاری در 
ــترکین ایجاد می کند و تاثیراتی که بر  ــت مخابرات و تجربه ای که برای مش صنع

اقتصاد کشور می گذارد را بررسی کنیم.

اگر بخواهم این موضوع را تحلیل کنم، از این زاویه شروع می کنم که باید زیرساخت 
در اختیار اپراتورها قرار گیرد؛ چراکه نیاز کشور است. اگر به اتحادیه اروپا نگاه کنید 
ــت که باندهای تلویزیونی آنالوگ آزاد شوند و  ــال 20۱3 قوانینی را آورده اس در س
ــاله داشت و عمال  ــه س در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرند که فرصتی دو تا س
ــد و در تمام کشورهای اتحادیه  ــال 20۱5 و 20۱6 این ظرفیت آزاد ش در اواخر س
ــه کردند و در اختیار اپراتورهای  ــا این باندها را از تلویزیون های آنالوگ تخلی اروپ

موبایل قرار دادند.
ــترکین  ــد، تحرکی بود که مش دلیل این امر که در اتحادیه  اروپا این عمل انجام ش
ــی کردند بدون آنکه  ــتند و باید حرکت م ــورهای دیگر داش اتحادیه  اروپا بین کش

سرویس شان قطع شود تا از این فرکانس استفاده کنند.
در آمریکا نیز پنج سال پیش، زمانی که گوشی جدید آیفون ارایه شد، آزمایشگاه های 
شرکت اپل با آزمایشگاه های اپراتورهای بزرگ آمریکا، به دنبال این بودند که قبل 
از آنکه حتی گوشی جدید به بازار بیاید این اطمینان را حاصل کنند که باند 700 
و ۸00 توسط گوشی های جدید پشتیبانی می شود و اپراتورها نیز زیرساخت الزم 
برای این کار را داشته باشند، این تجربه  بازیگران بزرگ صنعت ICT در دنیاست. 
اگر این کار غیر اقتصادی و غیر تجاری و به نفع کشور نبود تمامی کشورهای دنیا 

سراغ این باندها نمی رفتند.

ــت و این ترافیک ها  ــبکه های موبایل، ویدئو اس بیش از 70 تا ۸0 درصد ترافیک ش
درون خانه ها ایجاد می شود که اصطالحا به آن indoor گفته می شود. بزرگترین 
ــرعت اینترنت مربوط به زمانی است که می خواهند فیلم  ــکایت مشترکین از س ش
ــتفاده کنند و این ترافیک زمانی حجـــم  ــرویس های ویدئویی اس ببینند یا از س

عمـده ای دارد که مردم داخل ساختمان هستند.
ــش درون ساختمانی بزرگترین گلوگاه شبکه های موبایل هستند. اگر فیزیک  پوش
امواج الکترومغناطیسی را بررسی کنید، امواجی که در باند یک گیگاهرتز به پایین 
ــتفاده از  ــاختمان ها دارند و ما با اس ــیار باالتری درون س ــتند ضریب نفوذ بس هس
باندهای پایین تر از یک گیگاهرتز مانند ۹00 یا 700 و ۸00 می توانیم مشکل درون 
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ساختمانی را بهتر حل کنیم تا بخواهیم زیرساخت ها را به گونه ای تغییر دهیم که 
بخواهیم با باندهای باالتر مانند ۱500 مشکل پوشش ساختمان را حل کنیم.

عالوه بر این، باند 700 و ۸00 بر توسعه  5G نقش کلیدی دارند و زمانی که کشور 
ــردارد، نه تنها می تواند  ــالب صنعتی چهارم و IoT قدم ب ــتای انق بخواهد در راس
اقتصاد موبایلی به معنای مصرف کننده را ایجاد کند، بلکه می تواند صنایع مختلف 
را در تحول دیجیتال ایجاد کند. این باندها هم منطق اقتصادی و هم منطق فیزیکی 

دارد، برای ایجاد پوشش درون ساختمانی مناسب و تجربه دنیا هستند.
نکته بعدی این است که ما در کشور تکنولوژی های جدیدی داریم و پیمانکارها در 
اختیار اپراتورها قرار دادند. بسیاری از زیرساخت ها درون کشور وجود دارد و با این 
ــترکین قرار  باندها اپراتورها می توانند در مدت چند هفته خدمت را در اختیار مش
ــخت افزاری هم نیاز داشته  ــت و اگر س دهند، چراکه عمده تغییرات با نرم افزار اس
باشیم در اسرع وقت در اختیارشان قرار می گیرد. در دوره کرونا و افزایش ترافیکی 
نوروز توانستیم سخت افزارهای مورد نیاز را سریعا وارد کشور کنیم، اما بسیاری از 
موارد با نرم افزارها قابل اجرا هستند. با نگاهی به تمام جوانب اگر این باند در اختیار 
اپراتورها قرار گیرد پوشش ساختمانی بهتری خواهیم داست، سخت افزار و نرم افزار 
آن داخل کشور وجود دارد و اگر وجود نداشته باشد در اسرع وقت قابل بهینه سازی 

است، تحول اقتصاد دیجیتالی را به همراه خواهد داشت و تجربه تمام دنیاست.
در دوره  کرونا، رایتل ۱000 سایت را در باند 2۱00 با استفاده از نرم افزار و تغییر 
سخت افزاری در شهر تهران باال آورد. بحث ارزبری در کشور مورد توجه قرار نگرفته 
ــتیم که منابع ارزی زیادی نداریم. در  ــوری هس ــت. به دلیل تحریم ها ما کش اس
پوششی که ما با یک فرکانس باند 700 و ۸00 ایجاد می کنیم در باند 2۱00 نیاز 
به هفت سایت داریم و در باند 3500 نیاز به ۱2 سایت داریم؛ چراکه ضریب نفوذ 
باندهای باال کمتر است، یعنی باید ۱2 سایت از وندورهای خارجی خریداری کنیم، 
ــایت ها را پرداخت کنیم و در نتیجه  عالوه بر این باید هزینه های نگهداری این س
هزینه خدمتی که به مشترکین می دهیم باال تر می رود. عدم استفاده از این باندها 

کیفیت را پایین آورده و هزینه خدمت را باالتر می برد.

  بزرگترین اتفاقی که در سال جاری مشترکان رایتل می توانند شاهد 
آن باشند چیست؟

اولین و مهمترین هدف ما افزایش کیفیت سرویس است و رضایتمندی مشترکین 
فعلی برای ما حائز اهمیت است؛ چرا که اصلی ترین ابزار بازاریابی و توسعه شبکه 
ــتند. اگر شبکه خوبی داشته باشیم، مشترکین ما نیز رایتل را به افراد دیگر  ما هس
پیشنهاد می دهند. به دنبال آن هستیم که تنوع سرویس و خدمات داشته باشیم. 
با توجه به آنکه پنج درصد سهم بازار را در اختیار داریم، دوست داریم با این چابکی 
ــرویس های متنوعی اضافه کنیم که بدون هزینه نیز  بتوانیم به این پنج درصد، س
باشد. نگاه ما به این تنوع سرویس، این است که وفاداری مشترکین را افزایش دهیم 
ــتفاده کنیم. در  ــترکین فعلی به عنوان مهمترین بازوی بازاریابی رایتل اس و از مش
حوزه سازمانی و خدمات به دنبال این هستیم که عمده  درآمد را در حوزه خدمات 
ــن اجتماعی باال بریم.  ــتا و تامی ــا رویکرد و هم افزایی با مجموعه شس ــازمانی ب س

امیداریم رایتل به عنوان شرکتی که صد در صد سهام آن متعلق به کارگران تامین 
ــودآوری برای این قشر زحمتکش  ــت، بتواند در حوزه درآمدزایی و س اجتماعی اس

جامعه نهایت موفقیت را در دوره جدید داشته باشد.

  با توجه به ش�رایط حاکم پس از ش�یوع کرونا، رایتل دورکاری را در 
دس�تور کار قرار داد، بفرمایید این اقدام چه تاثیری بر راندمان ش�رکت 

داشت؟
بحث دورکاری در دوران کرونا یکی از نعمت هایی بود که برای رایتل اتفاق افتاد. در 
ــتیم، جزو اولین شرکت هایی بودیم که  رایتل به دلیل آنکه پیمانکارهای چینی داش

دورکاری را شروع کردیم؛ چراکه با وجود پیمانکاران چینی در معرض خطر بودیم.
ــتیم. اپراتورهای کشور اولین  ــت داش ــاخت های الزم را نیز در دس در رایتل زیرس
ــویق کردند. در رایتل طی دو ماه  ــازمان هایی بودند که دورکاری را ترغیب و تش س
ــتیم. در حوزه مرکز تماس،  ــیار موفقی در حوزه دورکاری داش ــته تجربه بس گذش
ــاس اتفاقات پیش آمده، با شیب زیادی رشد کرد و  ــترکین بر اس تماس های مش
ــت مرکز تماس رایتل به  ــت. در دورکاری ظرفی ــس از آن افت هم به همراه داش پ
ــتند در منزل نیز پاسخگوی مشترکین باشند، در  دلیل آنکه همکاران ما می توانس
ــه زمانی کمی افزایش یافت و یکی از بزرگترین موفقیت های ما در مدیریت  فاصل

تماس های مرکز تماس بود.
ــاعت غیر کاری نیز مشغول فعالیت بودند. دورکاری نعمتی  مدیران مجموعه در س
ــاخت آن را در مجموعه  ــاق افتاد و با توجه به اینکه زیرس ــود که برای رایتل اتف ب
داشتیم، نه تنها بهره وری سازمان افت نکرد، بلکه دو برابر هم شد و حتی در برخی 
حوزه ها بهره وری بیشتری نیز داشتیم. رضایتمندی کارکنان را شاهد بودیم چراکه 

سالمتی آنها در منزل بیشتر بود و از خانواده خود محافظت می کردند.
ــازمان های دیگر قرار دهیم. در  ــتیم که این تجربه را در اختیار س در صدد آن هس
ــهامداری در ارتباط  ــتا و بنگاه های اقتصادی که از لحاظ س حال حاضر برای شس
هستیم نیز سیستم های ویدئو کنفرانسی راه اندازی می کنیم تا بتوانیم از این فضا 

برای باقی سازمان ها نیز استفاده کنیم. 

  در پایان اگر نکته ای مدنظرتان است، بفرمایید.
امیدوارم در دوره جدید که بنده نام آن را »دوره سود آوری و شکوفایی« گذاشتم، 
ــرعت زیادی جایگاه واقعی خود را در صنعت اپراتوری کشور پیدا  رایتل بتواند با س
ــور و رقابت حاصله از این  ــه بازیگر قوی در صنعت اپراتوری کش کند. با حضور س
ــات را با کیفیت بهتر و  ــد که خدم ــه گانه، نفع آن، هم به مردم می رس حضور س
ــگ رایتل می تواند به صنعت  ــرایط بهتری دریافت می کنند و هم حضور پررن ش

اپراتوری و موبایل کشور کمک کند.
ــدوارم بتوانیم وظیفه تاریخی خود را در این مقطع در ایجاد تحول دیجیتالی و  امی
اقتصاد دیجیتالی در کشور ایفا کنیم و در حوزه های مختلف کشور را ایمن سازی 
ــور هم نقش آفرین  ــور و پایداری اقتصاد کش ــد اقتصاد کش کنیم تا بتوانیم در رش

باشیم.

اولین و مهمترین هدف ما افزایش کیفیت س��رویس 
اس��ت و رضایتمن��دی مش��ترکین فعلی ب��رای ما حائز 
اهمیت اس��ت؛ چ��را که اصلی ترین اب��زار بازاریابی و 
توسعه ش��بکه ما هس��تند. اگر ش��بکه خوبی داشته 
باش��یم، مش��ترکین ما نیز رایت��ل را به اف��راد دیگر 

پیشنهاد می دهند. 
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عملکرد نیان الکترونیک در عبور از بحران های سال 98 

سال ۹۸ با وجود بحران های زیاد از جمله سیل، زلزله، طوفان شن، کروناویروس و...  برای 
کشورمان سپری شد. شرایطی که آمادگی دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی، و از 

جمله شرکت های مخابراتی در مدیریت بحران را آزمود.
شرکت نیان الکترونیک نیز به پشتوانه 25 سال تجربه در ارائه محصوالت و خدمات به 
ــت با آمادگی الزم در این شرایط بحرانی ایفای نقش  زیرساخت مخابراتی کشور، توانس

کند. 
در شرایط فورس ماژور سیل و زلزله 
ــی در مراکز  و قطعی های ناگهان
پرظرفیت و حساس شبکه ارتباطی 
و مخابراتی، تعدادی از سایت ها و 
مسیرهای ارتباطی مخابراتی آسیب 
ــار اختالل ترافیکی و  دیده یا دچ
ــدند. همچنین شبکه  ارتباطی ش
فیبر نوری کشور نیز از این مهلکه 
ــارات  ــالم بدر نبرد و خس جان س
ــد. در این زمان خدمات  زیادی دی
مهندسی شرکت نیان الکترونیک 
که مسئولیت استان های خراسان 
رضوی، مازندران و اصفهان را عهده 
ــازماندهی گروه های  دار بود، با س
کنترل بحران و بکارگیری تیم های 
عملیاتی خدمات مهندسی، ضمن 
پایش مداوم شرایط و انجام اقدامات 
پیشگیرانه، با رفع سریع خرابی های 
ایجاد شده، باعث ثبات و پایداری 

شبکه ارتباطی گردید.

برقراري لینک رادیویي در ۹ ایستگاه صعب العبور )از 43 ایستگاه سطح استان( جهت انتقال 
ترافیک فیبرهاي نوري آسیب دیده از طریق مایکروویو )مسیرهای شیراز-کرمان –مشهد- 
تهران(، هماهنگي با حدود 250 متصدي بیل مکانیکي در سطح سه استان در زمان کمتر از 
یک ساعت جهت مقاوم سازی مسیرها و جلوگیري از بروز قطعي کابل ها در زمان بروز سیل 
و همچنین بازدید کل مسیرهای فیبر نوری در حدود ۱0.000 کیلومتر از فعالیت های تیم 
خدمات مهندسی نیان الکترونیک بود. از دیگر اقدام های انجام شده در این زمان می توان 
به بازدید، نگهداری و پشتیبانی، بهسازی و بهینه سازی بیش از ۱000 سایت همراه اول در 
سطح استان خراسان رضوی که منجر به پایداری شبکه، مکالمه بدون قطعی، افزایش شاخص 

هــای کیفی و فنـــی از جمله )TCH Availability ، ارس و ... ( شده بود، نام برد. 

در سرزمینی که اتفاقات غیر قابل پیش بینی زیادی در آن رخ می دهد، ایفای صحیح نقش ها، مسئولیت پذیری و تعهد به اجرای درست وظایف از راه های عبور موفق از 
بحران ها می باشد. 

ماجرا اما همینجا تمام نشد، محصوالت نیان الکترونیک که با پیش بینی همین روزهای 
سخت و با استاندارهایی از جمله IP55 طراحی شده بودند ، در آزمون سختگیرانه ای به 
نام سیل، قطعی نداشته و بدون وقفه و با کیفیت و قدرت تمام، تست هایی که از قبل بر 
آنها تمرکز شده بود را در شرایط بسیار سخت و بحرانی پاس کردند. طراحی بدنه مقاوم، 
بهره گیری از تجهیزات با کیفیت در تولید و ... باعث شد تا پاسخ اعتماد و خرید محصوالت 

تولید داخل، سربلندی باشد و پایداری شبکه مخابراتی کشور. 

نیان الکترونیک در روزهای شیوع ویروس کرونا نیز ضمن انجام مسئولیت اجتماعی بسیار 
باالتر از استاندارها و قوانین در قبال سرمایه های انسانی خود، و با وجود کاهش ساعات 
کاری کارکنان برای کاهش ضریب برخورد، با برنامه زمان بندی مناسب، تجهیزات مورد 
نیاز شبکه زیر ساخت کشور را زودتر از تشریفات عقد قرارداد تحویل مشتریان داده تا از این 
طریق نیز ضمن انجام صحیح مسئولیت و تعهد خود نسبت به مشتریان، قدم قابل توجهی 
در راستای پایداری شبکه اینترنتی تلفن همراه و ثابت برای مشترکین در قرنطینه بردارد.

خدمات 7در24 پس از فروش نیان الکترونیک نیز حامی مشتریان در این شرایط بحران 
زده بود و توانست با ارائه سیستم هاي جایگزین خارج از تعهدات گارانتی براي مشتریان 
طرف قرارداد، جهت پشتیباني از اشکاالت احتمالي در سایت هاي مخابراتي و همچنین 
با جایگزینی و یا تعمیر سریع معدود گزارش های خرابی مورد نیاز سایت های مخابراتی، 

رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

ــختی هم بود که شرکت نیان  ــرایط س ــال ۹۸ علی رغم زیبایی های زیاد دارای ش  س
الکترونیک توانست راه موفقیت خود را با عملکرد صحیح و سریع طی کند و سربلند و 

پیروز وارد 25 سالگی خود شود. 
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قیمت ها به مرور کاهش یافته و بازار متعادل می شود
آغاز مجدد عرضه  مودم های ایرانی به بازار؛ 

ــی از بحران کرونا و آغاز روند عرضه  و توزیع مودم ایرانی، انتظار  ــکالت ناش با رفع مش
ــته شود و مودم های با  می رود طی روزهای آتی بازار کاذب افزایش قیمت مودم شکس

کیفیت ایرانی بار دیگر بتوانند با قیمت مناسب در دسترس عموم کاربران قرار گیرند.
پس از ممنوع شدن واردات کاالهایی که توان تولیدشان در کشور وجود دارد، واردات 
ــوی وزارت صمت، ممنوع  مودم های خارجی هم به دلیل حمایت از تولید داخل از س
شد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر توان تولید و عرضه انواع 
مودم های مخابراتی دیتا در داخل کشور، ابالغیه ای را صادر کرد که طبق آن عرضه و 
فروش انواع مودم دیتای )کابلی-بیسیم( خارجی در بازارهای داخلی ممنوع و مصداق 
بارز عرضه و فروش کاالی قاچاق محسوب شد، این درحالی است که با یک جستجوی 
ساده در سایت های ایرانی فروش اینترنتی کاال به راحتی عموم مودم ها با برندهای متنوع 
ــترس است که ظاهرا نشان از ادامه  قاچاق این کاالها به داخل کشور و  خارجی در دس

عرضه آنها در بازار است.

  افزایش کاذب قیمت مودم و درخواست ها برای واردات، به بهانه 
کمبود در بازار

در همین حال، پس از بحران کرونا و همزمان با افزایش نیاز کاربران به مودم، مانند اکثر 
کاالهای دیگر، مشکالتی هم برای تولید و عرضه مودم های تولید داخل ایجاد شد؛ به 
دنبال آن، گالیه ها مبنی بر کمبود مودم در بازار بهانه ای شد تا برخی درخواست ها مبنی 

زهرا طاهری

بر اجازه  واردات مجدد مودم مطرح شود تا باز هم مودم های خارجی، بازار داخلی را به 
تسخیر درآورند.

اما با رفع مشکالت ناشی از بحران کرونا و آغاز روند عرضه  و توزیع مودم ایرانی، انتظار 
ــته شود و مودم های با  می رود طی روزهای آتی بازار کاذب افزایش قیمت مودم شکس

کیفیت ایرانی بار دیگر بتوانند با قیمت مناسب در دسترس عموم کاربران قرار گیرند.

تدارکات تولیدکنندگان داخلی برای پاسخ به افزایش سه برابری مصرف مودم انجام شده است
با برنامه تولیدکنندگان ایرانی، کمبود مودم در بازار طی هفته های آتی برطرف می شود

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران:

مهندس فرامرز رستگار در گفت وگو با سیتنا، خاطرنشان کرد: ایجاد ظرفیت تولید، تهیه  
مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش بر مبنای مصارف برآورد شده  سال قبل و تحویل های 

ماهانه مودم، به خوبی ساماندهی شد.
دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: در حال حاضر مودم های 
ADSL و VDSL  برای شبکه  مسی، ONT  برای شبکه  فیبرنوری، مودم های رومیزی 
4G/LTE - FDD  برای شبکه  موبایل و مودم های فضای باز برای ارتباطات اینترنت نقاط 

روستایی با کیفیت مطلوب در داخل کشور تولید می شوند.
ــفندماه ۹۸ و با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و شروع  ــتگار افزود: از اواسط اس رس
دورکاری و حضور مردم در منازل، میزان مصرف اینترنت به شدت افزایش یافت. با رشد 
ناگهانی تقاضا، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری اپراتورهای ثابت و سیار برنامه  
ضربتی توسعه  اینترنت را در بخش دسترسی از اوایل فروردین سال جاری مطرح نمود، تا 

گشایشی در کار مصرف کنندگان به وجود آورد.وی تاکید کرد: از همان ابتدا، سندیکای 
ــای تولید داخل آمادگی کامل خود را برای  صنعت مخابرات ایران با اتکا به توانمندی ه
مشارکت در این برنامه  ملی اعالم نمود. این برنامه  توسعه  ضربتی، نیازمندی به مودم ها را در 

هر ماه به سه برابر میزان مصرف سال قبل افزایش داد.
عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، افزود: با وجود شیوع کرونا در تمام 
کشورها و دشواری های پیش آمده برای خرید قطعات و مواد اولیه و همچنین سیستم های 
حمل و نقل کاال، خوشبختانه تدارکات برای تولید با ظرفیت باال تا حد امکان صورت گرفت.

وی گفت: در همین حال، از منابع مالی داخلی شرکت ها برای تدارکات ساخت نیز تا حد 
امکان استفاده شد، ولی استمرار تولید با ظرفیت باال نیازمند پرداخت سریع صورتحساب ها 

از جانب کارفرمایان است تا سرمایه درگردش به خوبی مدیریت شود.
رستگار خاطرنشان کرد: از طرفی، اپراتورها به ویژه اپراتورهای ثابت باید سرمایه  سنگینی 
برای توسعه  زیرساخت ها صرف کنند که حتما در پرداخت های آنها به تولیدکنندگان وقفه 

ایجاد خواهد کرد.
ــاخت داخل دارد، از  وی گفت: جهت تداوم تولید و عدم نیاز به واردات انواع مودم که س
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم تا نسبت 
به تزریق مالی سریع از طریق پست بانک و بانک صنعت و معدن با بهره  مناسب برای کمک 
به سرمایه در گردش اقدام نمایند تا این قطار تولید با قدرت و بدون وقفه به حرکت خود 
ادامه دهد.رستگار در تشریح برنامه  تولیدکنندگان مودم ایرانی برای پاسخگویی به شرایط 
فعلی بازار، گفت: با برنامه ای که تنظیم شده، کمبود مودم در بازار که چندان هم واقعی 

نیست، طی هفته های آتی برطرف می شود.
دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، در پایان تاکید کرد: سندیکای 
صنعت مخابرات ایران و تولیدکنندگان، با یاری دولت و اپراتورهای ارتباطی از تهدید کرونا 

یک فرصت برای جهش تولید به وجود خواهند آورد.
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عرضه مودم به بازار از طریق شبکه مویرگی و سایت های آنالین از سر گرفته شد

دولت تسلیم فشارهای مقطعی واردکنندگان مودم نشود
تنها راه اشتغال پایدار، آشتی بازار فروش محصوالت با تولیدکنندگان داخلی است

وزارت صمت از طریق بانک های عامل، رسمایه در گردش را به چرخه فروش تولید داخلی تزریق کند

مدیرعامل رشکت خدمات مخابراتی ارگ جدید:

ــرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید و  مهندس مهرداد میراسماعیلی، مدیرعامل ش
تولیدکننده  مودم های ایرانی U.TEL  در گفت وگو با سیتنا پیرامون مشکالت موجود 
ــیوع کرونا، گفت: با توجه به این امر که ویروس  در بازار مودم های داخلی در پی ش
ــروع شد، عمال تعطیلی  ــیا ش ــرق آس کرونا از ابتدای ژانویه به صورت جدی تر در ش
بسیاری از کارخانه ها باعث عدم تحویل به موقع قطعات الکترونیکی که مواد اولیه هر 

تولید الکترونیکی در جهان است، شد.
وی ادامه داد: در همین حال، از اواسط اسفندماه گذشته با جدی شدن این بیماری 
در کشور و تعطیلی اجباری کارخانه و تامین کنندگان داخلی کارخانه، عمال تا هفته 
سوم فروردین ماه امکان تولید وجود نداشت و از سوی دیگر تقاضای بازار تجمیع شد. 
در همین حال، تقاضای باالی مردم برای مودم های خانگی مانند ADSL و به تازگی 
ــد که به صورت کامال  ــش جامع، باعث ش VDSL ، در کنار تعطیلی بازار برای پوش

کاذب و غیر واقعی قیمت ها افزایش پیدا کنند.
ــت ماه به صورت  این تولیدکننده داخلی ادامه داد: کارخانه یوتل از ابتدای اردیبهش
ــدید اپراتورها با مودم های  ــر گرفت و ابتدا به دلیل نیاز ش کامل فعالیت خود را از س
ــوم  ــبت به تامین این مودم ها برای اپراتورها اقدام و از هفته س VDSL و LTE نس
ــت ماه نسبت به ارائه مودم به بازار برای خرید عموم از طریق شبکه فروش  اردیبهش

مویرگی خود و سایت های آنالین فروش اقدام نموده است.
وی افزود: بدیهی است تا زمان توزیع کامل مودم در کل کشور و تامین نیاز بازار که 
ــایت ها مشاهده  ــت یک ماه به طول بیانجامد این قیمت های کاذب در س ممکن اس
می شود، اما با رصد کامل بازار و کاهش هفتگی قیمت ها به نقطه مطلوب که نیاز مردم 

را برطرف می نماید خواهیم رسید.
میراسماعیلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محصوالت الکترونیکی که هیچ 
ــبکه فروش، تعطیلی  ــته بودن ش تولید داخلی هم ندارند مانند موبایل به دلیل بس
پروازها و عدم ارسال کاال و تعطیلی حدود دو ماهه چین در ماه های ژانویه و فوریه 
با افزایش قیمت 50 تا 60 درصدی روبرو شده اند. اما ما به عنوان یک تولید کننده 
متعهد به بازار به هیچ عنوان از افزایش قیمت استقبال نمی کنیم و فقط به دوام تولید 
و فروش مداوم کاال توجه می کنیم که در سال گذشته این تقاضا به خوبی مدیریت 
شد و با مشکلی در بازار روبرو نبودیم. هم اکنون با بروز کرونا در کشور و کمبود مواد 
اولیه و افزایش تقاضای مودم، با چالش کمبود کاال و افزایش قیمت روبرو شدیم که 
ــاهده  ــت اقدام، در چند هفته آینده روند کاهش قیمت ها را مش با برنامه های در دس

خواهیم نمود.
ــماعیلی توضیح داد:  مقایسه غلط صنعت خودرو با مودم و اعالم اینکه تولید  میراس
داخلی مانند پراید می ماند، برداشت بسیار نادرستی از تولید داخل است و برای این 

ادعای خود سه دلیل را اعالم می کنم؛
۱ -  تمامی محصوالت تولید داخلی ما سه سال گارانتی تعویض دارند که به خوبی به 
خاطر دارم که ما اولین شرکت ارائه کننده گارانتی مودم بودیم و سایر واردکنندگان 

هم سعی در ارائه مشابه داشتند.
ــوده و تمامی اپراتورهای بزرگ  ــتاندارد ب ــی محصوالت ما کامال دارای اس 2 -  تمام
کشور مودم های ما را در شبکه های خود در سطح وسیع استفاده نموده اند و در حال 
ــخصات فنی کامال  ــابه بزرگترین برندهای دنیا با مش حاضر کلیه محصوالت ما مش

مشابه است.
ــت را طراحی می کنند  ــرکت بزرگ در دنیا، چیپ س 3 - در صنعت IT تنها چند ش

ــتفاده می کنند و هیچ برتری برای  ــت ها اس که تمامی محصوالت از همان چیپ س
ــت درون تمامی  هیچ تولیدکننده خارجی در این صنعت وجود ندارد چون چیپ س
مودم های موجود در بازار استفاده می شود. در حال حاضر در ADSL یک نوع چیپ 
ــت و انها هم مانند ما  ــاخت هیچ کدام از تولیدکنندگان مودم نیس وجود دارد که س

مصرف کننده هستند، لذا برتری فنی وجود ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید با هدایت درست، شبکه فروش کشور یا همان 
کسبه محترم بازار را با تولیدکنندگان آشتی دهد و این موضوع با تزریق سرمایه برای 
ــبکه  ــبکه فروش و تولیدکننده مانند فروش لیزینگی به ش جهش تولید فیمابین ش
ــای مالی پرداخت مدت  ــتم ه ــرمایه در گردش به تولیدکننده، سیس توزیع، وام س
ــرمایه در گردش  دار برای خریداران عمده و پرداخت نقدی به تولید کننده برای س
ــر است. تنها راه اشتغال پایدار و دائمی تحقق »آشتی بازار فروش محصوالت با  میس

تولیدکنندگان داخلی« است. 
در همین حال، تا زمانی که بازار سود خود را در واردات و نه در حمایت از تولید داخلی 

ببیند امکان ندارد تولید مداوم با کیفیت ایجاد شود.

تا زمان توزیع کامل مودم در کل کشور و تامین نیاز بازار 
که ممکن است یک ماه به طول بیانجامد این قیمت های 
کاذب در س��ایت ها مشاهده می شود، اما با رصد کامل 
بازار و کاهش هفتگی قیمت ها به نقطه مطلوب که نیاز 

مردم را برطرف می نماید خواهیم رسید.
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پروسه تامین مواد اولیه و قطعات از خارج کشور بزرگترین مشکل تولیدکنندگان مودم داخلی است

فرایند اختصاص ارز و ترخیص مواد اولیه برای رشکت های دانش بنیان تولیدی تغییر کند

مدیرعامل رشکت اتصال صنعت میانه:

مهندس محمد جابری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه )تولید کننده  
مودم( در گفت وگو با سیتنا در خصوص مشکالت تولید مودم در داخل کشور پس از 
بحران کرونا، گفت: تامین کنندگان داخلی به دلیل شیوع کرونا تعهدات خود را با تاخیر 

انجام دادند و این تاخیرها حدودا دو تا سه هفته در برنامه تحویل ما تغییر ایجاد کرد.
وی پیرامون اقدامات برای رفع این مشکالت تولید و بهبود هرچه بیشتر فضای تولید 
داخل، گفت: بیشترین مشکالت ناشی از پروسه تامین مواد اولیه و قطعات از خارج کشور 
بوده است. این مشکالت نه به دلیل شیوع کرونا در کشورهای مبدا که به دلیل تاخیر در 

فرایندهای بانک مرکزی و گمرک ایران در ترخیص موارد اولیه اتفاق افتاده است.
ــیوع کرونا در کشورهای مبدا و ایران  ــفانه تجمع کارها به دلیل ش جابری افزود: متاس
ــت که به طور ذاتی هم چابکی  ــازمان هایی ایجاد کرده اس حجم باالیی از کار را در س

چندانی ندارند.
 پیشنهاد این است که فرایند اختصاص ارز و ترخیص موارد اولیه برای شرکت های دانش 

بنیان تولیدی برای افزایش سرعت تغییر کند.
ــت: بازار نیاز خود را دارد و  ــبکه  توزیع مودم در بازار هم اظهار داش جابری پیرامون ش

روشهای توزیع هم هرچند با تاخیر اما کار خود را انجام دادند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه، توضیح داد: هم اکنون در حال برنامه 
ریزی برای افزایش تولید و طراحی تجهیزاتی برای آموزش به صورت اختصاصی هستیم. 

برنامه ریزی برای این کار نیازمند همکاری مشتریان نیز می باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه تولید نیازمند برنامه ریزی بلند مدت می باشد، نهایی کردن 
و اعالم برآورد نیاز به ما به عنوان تولیدکننده می تواند بسیار مفید باشد تا پروسه تولید 
و توزیع در بازار به روانی و با شیب مناسب صورت بگیرد که هیچ گاه دچار کمبود در 

بازار نباشیم.

افزایش چشمگیر زمان ثبت سفارش در ایام کرونا، طاقت فرساست

دولت و رشکت مخابرات در پروژه FTTH رسمایه گذاری باالیی انجام دهند

مدیرعامل رشکت تحقیقاتی آزمون کیفیت:

علیرضا احتشامی فر، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت )تولیدکننده مودم( 
ــکالت موجود در بازار مودم داخلی پس از  ــیتنا در رابطه با مش هم در گفت وگو با س
بحران کرونا، گفت: با توجه به تایید زمان بر ثبت سفارش از سوی وزارت صمت که در 
روزهای عادی نیز پروسه طوالنی داشت، با آمدن کرونا دو صد چندان طوالنی تر شده 

است؛ به طوری که انسان را مایوس از ادامه کار می کند.
وی پیرامون اقدامات برای رفع این مشکالت، گفت: چنانچه چشم تولیدکنندگان به 
اخذ ارز نیمایی پس از تایید ثبت سفارش از بانک مرکزی باشد، ناچارند چند هفته 
منتظر بمانند و سپس با صرافی هایی که بانک مرکزی اعالم نموده وارد بحث قیمت 
ارز نیما شوند و پس از پرداخت چندین درصد به عنوان کارمزد، اگر صرافی منصف 
ــدارد، ارز نیما را باید بعد از چندین هفته در  ــوده و پول واریزی تولید کننده را برن ب
ــده ارز نیما از  ــت قیمت تمام ش جایی و در چمدان تحویل گیرند که معلوم هم نیس
ــود، پس بهتر است عطایش را به لقایش ببخشند و از اخذ ارز نیما  ارز آزاد باالتر نش
بگذرند و ارز صـــادراتی که همـــان ارز آزاد است را قبول کننـــد زیرا چند هفته 

جلو می افتند.
وی پیرامون شبکه توزیع مودم هم گفت: برای فروش مودم نیاز به توسعه تجهیزات 
دسترسی در شرکت مخابرات ایران است که سرمایه گذاری بسیار زیادی نیاز دارد که 

در این شرایط امکان چنین سرمایه گذاری بعید به نظر می رسد.
ــان داد که اهمیت پروژه FTTH تا چه میزان زیاد  ــان کرد: کرونا نش وی خاطرنش
است، لذا دولت و شرکت مخابرات باید در این خصوص سرمایه گذاری باالیی انجام 
دهند. هر چه تاخیر در این امر صورت گیرد ضرر و زیان مالی و فرهنگی و اجتماعی 

بیشتری در بر خواهد داشت.
ــرد: برای انجام یک کار بزرگ  ــرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت تاکید ک مدیرعامل ش
ــت، لذا پروژه های توسعه تجهیزات دسترسی در شرکت  برنامه ریزی دقیق الزم اس
مخابرات ایران که نیاز به سرمایه گذاری سنگینی دارد، هم نیاز به یک برنامه ریزی 

مالی و هم نیاز به یک برنامه ریزی فنی دارد.
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جک ما؛ میلیاردری در جنگ با کرونا و در تالش برای تجدید اعتبار چین
جک ما، که ثروتمندترین فرد چین است، در ماه مارس در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، حساب توییترش را باز کرد. تا کنون تمام توییت هایی که کرده مربوط بوده به کمپین بی 
رقیب او برای تحویل تجهیزات پزشکی به تقریبا تمام کشورها در سراسر جهان.در یکی از اولین پیام هایش، جک ما، می نویسد: »یک جهان، یک جنگ« و در توییت دیگری 
می گوید: »به اتفاق، ما می توانیم این کار را بکنیم.«این کارآفرین میلیاردر، نیروی محرکه عملیات گس�ترده ارس�ال تجهیزات پزشکی به بیش از ۱۵۰ کشور است و ماسک و 
دستگاه های تنفس مصنوعی را به جاهایی فرستاده که به دلیل کشمکش جهانی بر سر تجهیزات نجات بخش، توجهی به آنها نشده است. ولی منتقدان و حتی برخی از حامیانش 

مطمئن نیستند که او خودش را درگیر چه کاری کرده. آیا اقدام متهورانه بشردوستانه او سبب شده که به صورت یک چهره دوستانه درآید؟ 

به نظر می رسد که جک ما، قواعد دیپلماتیک چین را رعایت می کند، به خصوص در انتخاب 
کشورهایی که تجهیزات پزشکی در اختیارشان قرار می دهد. ولی نفوذ سیاسی و اجتماعی 
فزاینده او ممکن است موجب حسادت رهبرانی شود که در رأس هرم سیاسی چین قرار 
ــایر میلیاردرهای صنعت فناوری هم قول کمک برای مبارزه با ویروس کرونا را  دارند. س
ــی، صاحب توییتر که یک میلیارد دالر به این کار اختصاص  داده اند از جمله جک دارس
داده است. کاندید، یک سازمان مستقر در آمریکا که کمک های خصوصی خیریه را تحت 
نظر دارد، در فهرست کمک کنندگان خصوصی جهت مبارزه با ویروس کرونا، سایت علی 
بابا در چین )که جک ما، راه اندازی کرده بود( را در مرتبه دوازدهم قرار داده است. ولی در 
این فهرست ارسال تجهیزات ضروری و مهم که بعضی از کشورها ممکن است فکر کنند 
در این مرحله از شیوع جهانی ویروس، اهمیتش بیشتر از پول است منظور نشده است.جز 
جک ما هیچ کس دیگری نمی تواند تجهیزات را مستقیما برای کسانی که نیازمندند ارسال 
کند. بنیاد جک ما و بنیاد علی بابا، از ماه مارس ارسال تجهیزات را با هواپیما به آفریقا، آسیا، 

اروپا و آمریکای التین و ایران، روسیه و آمریکا شروع کرد.
او همچنین میلیون ها دالر به پژوهش ها برای یافتن واکسن کرونا کمک کرده و ترتیب 
ــکان زادگاه او در ایالت  ــکی به ۱6 زبان را که پزش ترجمه کتاب راهنمای اطالعات پزش
چجیانگ به زبان چینی نوشته اند داده است. ولی این ارسال محموله های پزشکی است که 
سرخط اخبار می شود و جک ما، را از دیگران متمایز می سازد. دانکن کالرک، که زندگی نامه 
جک ما را نوشته می گوید او این توانایی و پول و امکانات را دارد که محموله های چینی را با 

هواپیما از هانگژو، به آدیس آبابا یا هر جای دیگری که الزم باشد بفرستد.

  یک چهره دوستانه
جک ما، به خاطر این که یک معلم کاریزماتیک زبان انگلیسی بوده که توانسته بزرگترین 
شرکت فنآوری چین را راه اندازی کند، از شهرت زیادی برخوردار است. وبسایت علی بابا 

حاال »آمازون شرق« خوانده می شود.
او این شرکت را در سال ۱۹۹۹، از آپارتمان کوچک خودش در شهر ساحلی هنگژو، که 
مرکز کارخانه های چین است، شروع کرد. اکنون علی بابا به صورت یکی از بازیکنان مهم 
در دومین اقتصاد بزرگ جهان درآمده و در اینترنت چین و دنیای بانکداری و سرگرمی 
ــخصی جک ما، بیش از 40 میلیارد دالر  ــهام قابل توجهی دارد. ثروت ش و تفریحات، س
تخمین زده می شود. در سال 20۱۸ او به طور رسمی از ریاست علی بابا، کناره گیری کرد 
و گفت می خواهد به فعالیت های بشردوستانه بپردازد. ولی در هیئت مدیره علی بابا هنوز 
دارای یک کرسی دائمی است و با ثروت و شهرتی که دارد همچنان یکی از قدرتمندترین 
اشخاص در چین است. دولت چین اکیپ های پزشکی و تجهیزات مورد نیاز را به تعداد 
کثیری از کشورهایی که ویروس کرونا آسیب زیادی به آنها وارد کرده، از جمله در اروپا و 

جنوب شرق آسیا، ارسال داشته. ولی از این کمک ها در بعضی مواقع قدردانی نشده. چین 
متهم شده که به چندین کشور تجهیزات معیوبی را فرستاده که قابل استفاده نبوده است. 
ولی محموله های جک ما، برعکس موجب افزایش شهرتش شده است.اریک ااُلندر، سردبیر 
وبسایت و پادکست پروژه چین در آفریقا، می گوید در سراسر آفریقا از کمک های خیریه 
جک ما، استقبال می شود. جک ما، قول داده که از تمام کشورهای آفریقایی بازدید کند و از 
زمان بازنشستگی مرتبا به این کشورها سفر کرده است.جک ااُلندر، می گوید: »این به عهده 
دولت های میزبان است که وقتی مواد ارسالی وارد کشور می شود، بر سرش چه می آید؛ 
پس هر شکایتی از این که دولت نیجریه چطور این مواد را توزیع کرده، در حقیقت موضوع 
داخلی نیجریه است.« او اضافه می کند که در مورد خود کمک ها پُل کاگامه، رهبر رواندا 
این کمک ها را وسیله ای برای حل سریع مشکل ها توصیف کرده و همه مشاهده کرده اند 
که موادی که نیاز مبرم به آن بوده به نقطه ای از جهان ارسال شده، که هیچ کس دیگری 

مایل یا قادر به کمک در یک چنین مقیاسی نبوده است.

  ایجاد ارتباط بین المللی برای چین
به طور مسلم دولت چین برای بهره  برداری از سخاوت جک ما حد اکثر تالش را می کند. 
هنگام رسیدن کمک های پزشکی جک ما، اغلب در مراسمی که در فرودگاه ها از سیرالئون 
گرفته تا کامبوج، برگزار می شود، سفیران چین حضور دارند. شاید جک ما، بتواند ورای 
اتفاقاتی باشد که برای بسیاری از کسانی که با حزب اختالف پیدا کردند، افتاده است. چین 
ممکن است به یک چهره پرطرفدار جهانی احتیاج مبرم داشته باشد؛ و او کارهایی کرده 
که شخص دیگری قادر به انجام آن نیست. این عوامل سبب شده که جک ما به صورت 

شخصیتی که وجودش ضروری است و نمی شود او را کنار گذاشت، در آید.
اریک اُرالندر، می گوید نکته مهم در مورد جک ما، و آفریقا این است که او هر قولی را که 
داده عملی کرده است. اُرالندر می افزاید این خیلی مهم است که شما در جایی دیده شوید 
که خارجیان اغلب می آیند و قول های مهمی می دهند ولی غالبا آن را انجام نمی دهند، در 
مورد مبارزه با ویروس کرونا او قول کمک فوری را داده بود و ظرف چند هفته ماسک ها در 

اختیار کارکنان مراقبت های بهداشتی قرار گرفت.
به عقیده اُرالندر، به دلیل اهمیت و نفوذ اقتصادی علی بابا، جک ما، هم اکنون وزنه مهمی 
در چین است و در زمانی که چین سعی دارد وجهه لطمه خورده اش را بهتر کند، آشنایی 
ــبب می شود برای دولت چین حتی ارزش بیشتری  نزدیک جک ما، با رهبران جهان س
ــت که چین برای شهرت گسترده تر از اقدامات بشردوستانه  ــته باشد. تردیدی نیس داش
جک ما، و سایر کارآفرینان ثروتمند چینی منتفع می شود. اندرو گرابویز، که فعالیت های 
بشردوستانه را تحت نظر دارد و کمک های جهانی مرتبط با ویروس کرونا را ارزیابی می کند، 
می گوید کمک های منابع خصوصی چین را نمی توان نادیده گرفت. اندرو گرابویز می گوید: 
»آنها یک نقش رهبری را ایفا می کنند، همان کاری که آمریکا انجام می داد. آشکارترین 
ــته، در واکنش به شیوع بیماری ابوال در سال 20۱4 بود. آمریکا برای  نمونه اش در گذش
کمک به سرکوب ویروس ابوال درغرب آفریقا، پزشک و تجهیزات به آنجا فرستاد.«اکنون 
نیکوکاران چینی این نقش را برای مقابله با ویروس کرونا بازی می کنند. به گفته گرابویز، 
آنها از قدرت نرم، در ماوراء مرزهایشان استفاده می کنند، به جاهای مختلف می روند و کمک 

و پول و کارشناس در اختیار این کشورها قرار می دهند.
دانکن کالرک در نتیجه گیری می گوید: »می دانید در حال حاضر این )ویروس کرونا( یک 
بحران جدی برای دنیاست. ولی واضح است که یک بحران برای روابط چین با سایر کشورها 
نیز محسوب می شود. در نتیجه آنها )رهبران چین( به هرکسی که بتواند به کاهش این 

فشارها کمک کند، احتیاج دارند.«
با اندکی تخلیص از بی. بی. سی
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همراهبا
اپراتورها

راه اندازی سامانه پیگیری فعالسازی سیم کارت های سرپرست خانوار همراه  اول

ایرانسل پیشنهادهای ویژه رمضان را  اعالم کرد

مکالمه  درون شبکه  رایتل در سراسر کشور رایگان شد

ــهیل فعالسازی سیم کارت های ارسالی به سرپرستان خانوار، همراه اول  به منظور تس
سامانه پیگیری راه اندازی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی ارسال سیم کارت های 
رایگان سرپرست خانوار توسط شرکت پست و با توجه به اینکه به لحاظ قانونی و برای 
جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های احتمالی، اپراتور می بایست منتظر دریافت 
ــت شخص ثبت نام کننده از جانب  ــیم کارت به دس تاییدیه احراز هویت و وصول س
شرکت پست باشد و سپس اقدام به فعالسازی سیم کارت  کند، اپراتور اول سامانه ای 

جهت تسهیل این فرایند راه اندازی کرد.
سرپرستان خانوار که سیم کارت رایگان خود را دریافت کرده ولی هنوز سیم کارت شان 
فعال نشده است، می توانند جهت اعالم این موضوع به پرتال همراه اول بخش »پیگیری 

سیم کارت رایگان«، مراجعه و عدم فعال بودن سیم کارت خود را اعالم کنند.
اپراتور موارد دریافتی را به شرکت پست جهت تسریع در اعالم وضعیت ارسال و پس 

از دریافت تاییدیه نسبت به فعالسازی آن ها اقدام خواهد کرد.
فرآیند تحویل و فعالسازی سیم کارت سرپرستان خانوار، بدین صورت است که پس 
از دریافت سیم کارت و احراز هویت مشترک توسط مامور پست، این شرکت تحویل 

سیم کارت را به اپراتور اعالم کرده و پس از آن اپراتور نسبت به فعالسازی آن اقدام 
ــیم کارت نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی  می کند و برای فعالسازی س

نیست.

به مناسبت ماه رمضان مشترکین رایتل می توانند به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای 
با یکدیگر مکالمه کنند.

روابط عمومی رایتل، خبر داد: این اپراتور مکالمه درون شبکه  خود را برای تمام مشترکیـــن در 
ایام ماه مبارک رمضان رایگان کرده است.

ــا پرداخت هزینـــه  ــازی ی ــترکین فعال بوده و نیازی به فعال س ــن امکان برای تمــــامی مش ای
اولیـــه وجود ندارد.

پیشنهادهای ویژه ایرانسل برای ماه مبارک رمضان، شامل تخفیف های ویژۀ مکالمه، 
اینترنت و محتوای ویژۀ اپلیکیشن لنز است.

ــان ۱44۱ هجری قمری،  ــل، در ماه مبارک رمض ــه گزارش روابط عمومی ایرانس ب
ــترکان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران می توانند از پیشنهادهای ویژۀ  مش
»هر چهار دقیقه مکالمه، چهل دقیقه رایگان«، »اذان تا اذان با مکالمۀ نامحدود«، 
ــاعتی مکالمه« و نیز »تخفیف در قیمت  ــته های س »تا ۱00 درصد تخفیف در بس
ــوند و محتوای ویژۀ اپلیکیشن »لنز« را با  ــته های ساعتی اینترنت« بهره مند ش بس

اشتراک رایگان مشاهده کنند.
ــاس، مشترکان ایرانسل تا پایان ماه مبارک رمضان می توانند به ازای هر  بر این اس
ــاس را رایگان گفت وگو  ــلی، چهل دقیقۀ بعدی آن تم ــار دقیقه مکالمه ایرانس چه

کنند.
ــترکان  ــن در طرح »اذان تا اذان با مکالمه نامحدود«، این امکان برای مش همچنی
ــب از افطار تا سحر، با پرداخت تنها ۱000 تومان، از  ــل فراهم شده تا هر ش ایرانس
مکالمه نامحدود ایرانسلی برخوردار شوند. این پیشنهاد به صورت روزانه در دسترس 

قرار می گیرد و از ساعت ۸ شب تا 5 صبح قابل استفاده است.
ــل می توانند بر اساس  ــترکان ایرانس عالوه بر این، در طول ماه مبارک رمضان، مش
ــته های ساعتی مکالمه با تخفیف تا سقف  مکان، زمان و الگوی مصرف خود، از بس

۱00 درصد و بسته های ساعتی اینترنت با تخفیف ویژه بهره مند شوند.
فعال سازی هر یک از پیشنهادهای فوق، از طریق شماره گیری کد #4444* و نیز 

مراجعه به بخش »پیشنهادها« در اپلیکیشن ایرانسل من امکان پذیر است.

  محتوای ویژۀ اپلیکیشن لنز با اشتراک رایگان
ــه  ــان، محتوای ویژۀ ویدیویی را در س ــز در ماه مبارک رمض ــن »لنز« نی اپلیکیش
ــتراک  ــتالژی رمضان« و »لنز و لبخند« با اش ــته بندی »هدیۀ رمضان«، »نوس دس

رایگان و اینترنت نیم بهای ایرانسل، به مشترکان خود ارائه کرده است.
ــان می توانند هر روز در بخش  ــن، در طول ماه مبارک رمض ــران این اپلیکیش کارب
»هدیه رمضان« ۱0 فیلم سینمایی ویژه، در بخش »نوستالژی رمضان« برنامه های 
خاطره انگیز رمضان های پیشین و در بخش »لنز و لبخند«، ویدیوهای طنز را تماشا 
کنند. دریافت اپلیکیشن لنز و مشاهدۀ محتوای آن از طریق وب سایت لنز به نشانی 

lenz.ir امکان پذیر است.
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ایرانسل به ایران همدل پیوست

پیوستن شرکت مخابراتی ارگ جدید به پویش ایران همدل
 با اهدای مودم  به دانش آموزان محروم

اهدای هدایای نقدی به محرومین استان کردستان در دستور کار رایتل

در پاسخ به دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از »سلول های اقتصاد دیجیتال 
ــتن به پویش »ایران همدل«، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور  کشور« برای پیوس

دیجیتال ایران نیز با معرفی کد  #۱44۱*به این حرکت مردمی پیوست.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، »ایران همدل« عنوان پویشی است که همزمان با 
ماه مبارک رمضان ۱44۱ هجری قمری، در شبکه های اجتماعی آغاز شده و در قالب 
این حرکت، تالش می شود تا با توجه به شرایط کرونایی موجود، همدلی و کمک به 

همنوع ترویج شود.
ــترکان ایرانسل می توانند با شماره گیری کد دستوری #۱44۱*، مبلغ موردنظر  مش
ــرکت در این پویش پرداخت کنند. ایرانسل، به همان میزان به مبلغ  خود را برای ش
فوق اضافه و با مشارکت سازمان های مردم نهاد، به محرومان استان خوزستان کمک 

می کند.
ــی آرند، برای  ــل با موافقت مدیرعامل خود، دکتر بیژن عباس پیش از این نیز ایرانس
ــازی مشترکان درباره ویروس همه گیر شده کرونا، اقداماتی  تسهیل زندگی و آگاه س
ــرای آموزش آنالین، ارائه ۱00 گیگابایت اینترنت ثابت رایگان، بیش از ۱2 میلیارد  ب
ــگیری و درمان کرونا  ــال کمک نقدی به مراکز درمانی و نهادهای مرتبط با پیش ری
در استان های مختلف، دورکاری حداکثری کارکنان، بسترسازی برای ایجاد جلسات 
برخی نهادها، سازمان ها و کسب و کارها )از جمله مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه 
ــت درمان و آموزش پزشکی(، رایگان کردن محتواهای ارائه شده در  و وزارت بهداش

ــالمت، افزایش درگاه های  تلویزیون اینترنتی لنز، ارائه مکالمه رایگان به مدافعان س
پرداخت در اپلیکیشن ایرانسل من، تغییر اعالن های اطالع رسان تماس های شبکه، 
ــبکه را به  ــوز، و تغییر موقت نام ش ارائه 20 گیگابایت اینترنت هدیه به معلمان دلس

نتیجه رسانده است.

در پی دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از شرکت های اقتصاد دیجیتال کشور برای 
پیوستن به پویش همدلی با مردم ایران، شرکت مخابراتی ارگ جدید هم ضمن پیوستن 
 LTE و ADSL ، VDSL به این کمپین با اهدای 500 عدد انواع محصول مودم های
مورد نیاز برای ارتباط دانش آموزان مناطق محروم جنوب استان کرمان در شرایط سخت 
کرونایی اعالم آمادگی کرد.شرکت مخابراتی ارگ جدید، بزرگترین تولیدکننده مودم در 

ایران در اینستاگرامش نوشت:

  ما هم به پویش ایران همدل پیوستیم
ما در شرکت خدمات مخابرات ارگ جدید به عنوان اولین و بزرگ ترین تولید کننده 
ــته ایم در  ــت های وزرای محترم ارتباطات و صنعت توانس ــور، با حمای مودم در کش
منطقـه ای محروم در جنوب استان کرمان )بم( در طول ۹ سال گذشته برای 500 
نفر در کشور که 300 نفر از این عزیزان هموطنان این منطقه که اکثر بانوان تحصیل 
ــتند و به دلیل محرومیت در این منطقه امکان اشتغال نداشته  و اکنون با  کرده هس

یاری هم اشتغال دارند.
در پاسخ به دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات برای پیوستن به پویش 
ایران همدل ، بر خود واجب دانستیم در مرحله اول، 500 عدد انواع محصول مودم های 
ADSL . VDSL و LTE مورد نیاز برای ارتباط دانش آموزان عزیز مناطق محروم 

جنوب استان کرمان را تقدیم نماییم. 

شرکت رایتل در صفحه اش در شبکه های اجتماعی اعالم کرد:
در آستانه ماه میهمانی خدا، به دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، جناب 
آقای آذری جهرمی، رایتل هم به حرکت مردمی ایران همدل پیوست. هر اندازه شما 
کمک کنید، رایتل نیز به همان میزان اضافه و با مشارکت سازمان های مردم نهاد، بین 

محرومین استان کردستان توزیع خواهد کرد.
ــماره 2077 با محرومین کردستان، همدلی و  ــما می توانید با ارسال عدد ۱ به ش ش
نسبت به اهدای هدایای نقدی اقدام کنید. ما همدلی شما را دو برابر به آن ها خواهیم 

رساند.  رمضان ماه مهربانی را با مهربانی آغاز کنیم.
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آغاز روند سوددهی رایتل از زمستان 98

بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور حامی »ایران همدل« شد
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور، ضمن حمایت های یکپارچه در دوره 

شیوع کرونا، اکنون حامی »ایران همدل« است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم زمان با اجرا و طراحی پویش 
»ایران همدل« که قرار است در ماه مبارک رمضان به گره گشایی و یاری رسانی به همنوعان 
بپردازد، همراه اول نیز به توصیه رهبر معظم انقالب و همسو و همراه با همه مردم مهربان 
ــت. »رزمایش همدلی برای #ایران_همدل« با هدف مواسات،  ایران، به این پویش پیوس
همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا آغاز شده که امید می رود با توجه به قرار گرفتن 
ــود و خاطره خوشی را از امسال در اذهان  ــتاوردهای خوبی منجر ش در ماه انفاق، به دس
باقی گذارد. در این راستا شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد هر مبلغی که مشترکان 
ــتاره ۱44۱ مربع« کمک کنند، به میزان دو برابر آن به  ــامانه »ستاره ۱0 س از طریق س

محرومان و نیازمندان عزیز کمک و در این کار خیر شرکت کند.
کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند به میزان مد نظر و تعداد دفعات 
دلخواه در این طرح مشارکت کنند. مبلغ انتخاب شده توسط مشترک، در صورتحساب 

مشترکان دائمی لحاظ شده و از شارژ مشترکان اعتباری کسر می شود.

روابط عمومی رایتل، اعالم کرد: این اپراتور در سه ماه متوالی در زمستان ۹۸ سودآور شد 
و این روند در فروردین ماه نیز ادامه داشت؛ در این دوره شاخص های کلیدی عملکرد 
رایتل بهبود چشم گیری یافته  است. با نزدیک شدن به فصل مجامع، شرکت های مختلف 
در حال اعالم صورت های مالی یک ساله خود هستند و در این بین، رایتل نیز در این 
شاخص ها، عملکرد موفقی را نشان می دهد. بررسی صورت های مالی رایتل در سال ۹۸ 

ــت که درآمد ناخالص که نشان دهنده کل درآمد شرکت در یک دوره  حاکی از آن اس
زمانی مشخص است، در مقایسه با دوره یک سال قبل از آن،  بیش از 40 درصد رشد 

داشته است. 
ــبت به دوره زمانی قبلی )یک ساله( با کاهش چشمگیر 75  ــرکت نس زیان خالص ش

درصدی مواجه شده  است.
همچنین زیان عملیاتی در سال مالی گذشته ۹۱ درصد نسبت به دوره مشابه، کمتر 

شده  است.
عملکرد شرکت در زمستان ۹۸، رایتل را وارد حاشیه سود کرده و با اصالحات در دست 
ــرکت سرمایه گذاری تامین  اجرا در مجموعه رایتل وبا حمایت های موثر مدیریت  ش
ــال ۹۹ سالی تعیین کننده برای این برند خوشنام  اجتماعی از این بنگاه اقتصادی، س

خدمات ارتباطی همراه کشور پیش بینی می شود.
شایان ذکر است تیم مدیریتی جدید از ابتدای آبان ماه ۹۸ مدیریت این بنگاه اقتصادی 

را به عهده گرفته است.
از آنجا که سود و زیان عملیاتی در یک تعریف کلی متوجه تمام جریانات مالی در حوزه 
کاری شرکت و یا موسسه صاحب سهام است، این خبر برای دنبال کنندگان رویداد بنگاه 

اقتصادی رایتل و حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور قابل توجه است.

55 دقیقه مکالمه رایگان در هر تماس، هدیه همراه اول در ماه رمضان
همراه اولی ها می توانند در ماه مبارک رمضان با 5 دقیقه مکالمه، تا سقف 55 دقیقه 

در هر تماس رایگان صحبت کنند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکان 
همراه اول از طرح 55+5 در سال های گذشته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال 

نیز اجرا می شود.
ــاس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکان دائمی و اعتباری  بر اس
ــر تماس داخل  ــبانه روز در ه ــاعات ش ــا ثبت نام رایگان، در تمامی س ــد ب می توانن
شبکه)خطوط همراه اول(، پس از گذشت 5 دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی 

را تا سقف 55 دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند.
ــامل مکالمات خارجی،  ــده در این طرح ش ــت هدیه درنظر گرفته ش الزم به ذکر اس

رومینگ بین الملل، تماس با سایر اپراتورها و رومینگ داخلی نمی شود.
زمان اجرای این طرح از روز شنبه 6 اردیبهشت ماه تا پایان روز 3 خردادماه است و 

مشترکان می توانند با فعالسازی این طرح، از مزایای آن بهره مند شوند.
ــاس این طرح، مکالمه مشترک پس از 60 دقیقه قطع و دوباره با تکرار شرایط  براس

مذکور انجام خواهد شد.
همراه اولی ها می توانند از ابتدای ماه رمضان، با شماره گیری کد »ستاره ۱0 ستاره 

42۱ مربع« در این طرح ثبت نام کنند.
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رایتل، همراه دانشجویان و دانشگاهیان برای شکست کرونا

اعالم آمادگی ایرانسل برای جذب سرمایه  ایرانیان خارج از کشور

اهدای سیم کارت رایتل از طریق تماس تلفنی به سرپرستان خانوار از سوی رایتل

دانشجویان و اساتید دانشگاه که مشترکین رایتل هستند، از این پس می توانند به صورت 
رایگان با استفاده از اینترنت سیم کارت خود، وارد سامانه های مجازی دانشگاهی شوند.به 
گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و ارتقای 
ظرفیت آموزشی کشور، امکان ورود به سامانه های مجازی دانشگاهی را به صورت رایگان 
فراهم کرد.  از این پس تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه که مشترک رایتل هستند، 
بدون نیاز به پرداخت هزینه امکان ورود به سامانه های دانشگاهی را خواهند داشت.رایتل، 
به منظور خلق آینده پایدار و با توجه به اهمیت فضای دانشگاهی در پیشبرد رفاه و توسعه 
کشور، ضمن اهمیت حفظ قرنطینه خانگی و لزوم برگزاری کالس های آموزشی مجازی، با 
هدف کاهش هزینه های دانشجویان و اساتید دانشگاه، دسترسی اینترنت تمامی دانشگاه ها 

و سامانه های مجازی مراکز علمی-آموزشی کشور را به صورت رایگان فراهم کرد.

مدیرعامل ایرانسل در گفت وگو با ایرانیان خارج از کشور طی یک برنامه زنده تلویزیونی، 
فرصت های موجود برای سرمایه گذاری و رویکردهای جدید اپراتور دیجیتال ایران را تشریح 
کرد. دکتر بیژن عباسی آرند، در برنامه زنده »مشاور« شبکه جهانی جام جم حضور یافته 
بود، ضمن اعالم آمادگی ایرانسل برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و دریافت تجارب 

آنان، به پرسش های مجری برنامه و مخاطبان ایرانی آن در جهان نیز پاسخ داد.
  معرفی فرصت های سرمایه گذاری برای ایرانیان خارج از کشور

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسشی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری موجود در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، با ذکر مثالی از سرمایه گذاری ایرانسل در خدمات 
تاکسی آنالین »اسنپ«، آن را یک نمونه موفق سرمایه گذاری در ایران با حضور سرمایه گذار 
خارجی عنوان کرد و با معرفی یک شرکت سرمایه گذاری زیرمجموعۀ ایرانسل برای مدیریت 
جذب سرمایه  و حمایت از کسب وکارهای نوپا، بازار ایران را دارای یک پتانسیل قوی برای 
جذب سرمایه دانست.وی حوزه های بهداشت، سالمت و آموزش را از حوزه های مورد توجه 
ایرانسل دانست و گفت: »رویکرد جدید ایرانسل، به سمت »اپراتور دیجیتال« و توسعۀ 

خدمات دیجیتالی است که باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم شود.«
  ایرانسل پرچمدار توسعه ارتباطات موبایل در ایران است

عباسی آرند همچنین در این برنامه با اشاره به فرایند شکل گیری و تاریخچۀ تأسیس و رشد 

شرکت ایرانسل و سرمایه گذاری خارجی انجام شده در این پروژه، با بیان اینکه »ایرانسل 
هم اکنون نزدیک به 50 میلیون مشترک فعال دارد.« گفت: »فناوری تلفن همراه ارائه شده 
در ایران، از لحاظ تکنولوژی همان چیزی است که در کشورهای پیشرفته ارائه می شود و 
صنعت مخابرات و ارتباطات موبایل که ایرانسل از پرچمداران توسعۀ آن در ایران است، از 

بخش هایی است که فاصلۀ ایران و جهان در این زمینه ناچیز است.«
ــرمایه گذاری نشان داد که می توان آن را تکرار کرد و این  وی افزود: »تجربه خوب این س

فرصت اکنون در حوزه های جدید و راه حل های دیجیتال نیز فراهم است.«
  بومی سازی تولید گوشی تلفن همراه

مدیرعامل ایرانسل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان ورود سرمایه گذار خارجی در 
حوزه تولید تلفن همراه گفت: در این زمینه خوشبختانه در سال های اخیر کارهای خوبی در 
کشور شده و در حوزه تجهیزات شبکه موبایل که معموالً چند شرکت معروف، تأمین کننده 
نیاز اپراتورها در دنیا هستند، در بخش تجهیزات Passive اقدامات خوبی شده و نزدیک 
به ۹0 درصد بومی سازی انجام شده است و در مورد تجهیزات Active نیز شرکت های 
داخلی با کمک اپراتورها در حال سرمایه گذاری هستند.وی افزود: در مورد تولید گوشی 
تلفن همراه در داخل، در گذشته به دلیل عدم رشد تکنولوژی و عدم دسترسی به بازار 
جهانی، برای تولید چنین محصولی جذابیت کمی در کشور وجود داشت؛ ولی در سال های 
اخیر به دلیل رشد ارزش دالر و افزایش قیمت تمام شده این محصول، زمینۀ خوبی برای 
بومی سازی حداقل بخشی از آن به وجود آمده است.وی ادامه داد: تولید گوشی تلفن همراه 
ایرانی یکی از پروژه هایی است که وزارت ارتباطات در حال پیگیری آن است و ایرانسل به 
عنوان یکی از محورهای اصلی این پروژه، کار خود را در راستای بومی سازی آن با همکاری 
ــروع کرده و فکر می کنم یکی از حوزه هایی است که اگر ایرانیان  ــرکت های داخلی ش ش
خارج از کشور بتوانند مشارکت کنند، زمینه خوبی برای بازگشت سرمایه و کسب سود 
در آن وجود دارد.عباسی آرند همچنین »قیمت« و »کیفیت« را دو عامل بسیار مهم در 
تولید گوشی تلفن همراه دانست که الزم است در این زمینه مدنظر قرار گیرد و با توجه 
به دسترسی ایرانیان خارج از کشور به بخشی از تکنولوژی روز دنیا، کمک هموطنان مقیم 

خارج را در این زمینه مهم و مؤثر عنوان کرد.

رایتل برای سرپرستان خانوار امکان دریافت سیم کارت با تماس تلفنی را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی رایتل، آن دسته از سرپرستان خانواری که برای دریافت وام یک میلیون تومانی 
دارای سیم کارت فعال با مشخصات خود نیستند می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری عالوه بر ثبت 
نام اینترنتی در صورت نیاز نسبت به دریافت سیم کارت از طریق تماس تلفنی اقدام کنند. هموطنان 
ــماره 0۹202000000 نسبت به ثبت نام و تحویل رایگان پستی اقدام  می توانند از طریق تماس با ش
کنند. آن دسته از سرپرستان خانواری که برای دریافت وام یک میلیون تومانی دارای سیم کارت فعال 
با مشخصات خود نیستند می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری عالوه بر ثبت نام اینترنتی در صورت 
نیاز نسبت به دریافت سیم کارت از طریق تماس تلفنی اقدام کنند. الزم به ذکر است همچنان امکان 

ثبت نام از طریق لینک https://www.rightel.ir/khanevar فراهم است.
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همراهبا
اپراتورها

امکان بازدید آنالین از 24 اثر میراث فرهنگی و مراکز دیدنی کشور با پوشش ارتباطی رایتل

ایرانسل شیوه های تلفنی و پیامکی را هم برای اهدای سیم کارت رایگان به سرپرستان خانوار راه اندازی کرد

ــتان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی دولت که سیم کارتی به  سرپرس
نامشان ثبت نام نشده است، می توانند عالوه بر فروشگاه اینترنتی ایرانسل، از طریق 
ــام کوتاه، به صورت  ــال پی ــل و یا از طریق ارس ــاس با مرکز تماس فروش ایرانس تم
ــیم کارت را از طریق  ــیم کارت رایگان ثبت نام و این س غیرحضوری، برای دریافت س

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با توجه به اعالم دولت مبنی بر ارائه وام یک میلیون 
ــش یارانه و لزوم ثبت نام واجدان شرایط با  ــتان خانوار تحت پوش تومانی به سرپرس
سیم کارت متعلق به سرپرست خانوار، ایرانسل در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و 
با هدف کاهش تردد، کمک به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تسهیل شرایط دریافت 
سیم کارت برای متقاضیان، عالوه بر وب سایت، امکان ثبت نام از طریق تلفن و پیامک 

را نیز در اختیار متقاضیان قرار داد.
ــلی  ــماره 600 از خطوط ایرانس ــرایط می توانند طی تماس با ش متقاضیان واجد ش
ــمارۀ 34۹7 و یا  ــال عدد ۱ به ش ــلی، ارس یا 0۹366000000 از خطوط غیر ایرانس
مراجعه به فروشگاه اینترنتی ایرانسل به نشانی shop.irancell.ir، از طریق بخش 
»سیم کارت« و گزینۀ »سیم کارت اعتباری رایگان برای سیم کارت اولی ها« درخواست 
ــت در محل مورد نظرشان  ــرکت پس ــیم کارت خود را از طریق ش خود را ثبت و س

دریافت کنند.
پیرو تأکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری(، طرح فوق فقط 
از طریق راه های اعالم شده )فروشگاه اینترنتی ایرانسل، تماس با مرکز فروش و ارسال 
ــود و امکان دریافت سیم کارت با مراجعۀ حضوری به فروشگاه ها،  پیامک( اجرا می ش

نمایندگی های مجاز یا مراکز ارتباط با ایرانسل میسر نیست.
ــت و از این بابت هزینه ای از مشترکان  ــیم کارت رایگان اس ــال این س ثبت نام و ارس

ایرانسل دریافت نمی شود.

ــگری و  ــازمان فناوری اطالعات ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردش با همکاری س
صنایع دستی برنامه ۱۱ هزار کیلومتر روایت فرهنگی جهت بازدید 24 میراث جهانی 

ایران از طریق پلتفرم های ارتباطی در دسترس عموم قرار می گیرد.
مراسم معرفی طرح »۱۱هزار کیلومتر مسیر در خانه؛ سفر به میراث جهانی«  با حضور 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و محمدحسن طالبیان، معاون 
ــتی و گردشگری، به منظور بازدید  میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دس
آنالین عموم مردم از 24 اثر میراث فرهنگی و مراکز دیدنی کشور در شرایط کرونایی 

حاضر، در کاخ موزه گلستان برگزار شد.
ــاره به شرایط حاکم بر کشور و چالشی  ــازمان فناوری اطالعات ایران با اش رییس س
ــان را وادار به ارائه خالقیت های  ــترک به نام کرونا گفت: چالش های جدید  انس مش
ــد از ۱3 موزه را به صورت پایلوت و بخش  ــد می کند. در ایام نوروز برنامه  بازدی جدی
مستقیم اجرا کردیم و استقبال از این برنامه بیش ازحد تصور ما بود و تصمیم بر آن 

شد تا این مسیر را ادامه دهیم.
ــر ارتباطات در ادامه افزود: برنامه ۱۱ هزار کیلومتر بین دو هفته تاریخی  معاون وزی
ــایت  ــای تاریخی و روز موزه ها از اهواز و س ــت از بناها و محوطه ه ــی روز حفاظ یعن
ــود و هرروز ۱ ساعت و نیم  برنامه به صورت استریم از  فرهنگی چغازنبیل آغاز می ش

طریق پلتفرهای ارتباطی  پخش می شود.
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به همکاری مشترک بخش خصوص و 
دولتی گفت:  این طرح نمونه موفقی از همکاری دولت با بخش خصوصی و سمن ها 
ــگری و فناوری ما را همراهی می کنند و  ــرکت های حوزه گردش ــت و در طرح ش اس
همچنین شرکت رایتل به عنوان  اپراتور ارتباطی مسیر را پوشش می دهد  و  شرکت 

تیوا و سایر پلتفرم های به اشتراک گذاری تصویر  این برنامه را پشتیبانی می کنند.
ناظمی با تأکید بر همکاری های شکل گرفته بین دو وزارت خانه گفت: تشکیل آرشیو 
ــورت توزیع یافته در چند  ــال میراث فرهنگی و حفظ و نگهداری از آن به ص دیجیت
ــنتر مختلف از دیگر اقدامات در دست اجرا است و هم افزایی بین دو مجموعه  دیتاس
ــای تاریخی به تکنولوژی های جدید و  ــث  خلق ایده هایی ازجمله تجهیز ابنیه ه باع

واقعیت مجازی است.
ــازمان فناوری اطالعات ایران در خاتمه افزود: امیدواریم اجرای تور ۱۱هزار  رییس س
ــترس پذیر برای همگان  کیلومتر در خانه باعث ایجاد روایت دیجیتالی ماندگار و دس
شود و این امکان را فراهم آورد که نگاه تاریخی و فرهنگی بیش از گذشته و در سطوح 

متنوع تری مورداستفاده قرار گیرد.
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  بخش اول: آثار اقتصادی بحران کرونا در جهان و ایران
مطالعه OECD نشان می دهد که کاهش تولیدات در چین برای کشورهای دیگر 
ــان در زنجیره تأمین جهانی، تقاضای نهایی  پیامدهای منفی قابل توجهی دارد. نوس
ــفرهای تجاری و گردشگری  کمتر برای کاالها و خدمات وارداتی و محدویت های س
ــت، شروع بحران از چین زنجیره  و محافظه کاری در بازارهای مالی افزایش یافته اس

تامین جهانی را با نوسان و کاهش توان تولید مواجه ساخته است. 

در مقایسه با رخدادهای مشابه گذشته، اقتصاد جهان در زمان حال دارای ارتباطات 
بسیار گسترده تر و در هم تنیده تر است  و چین نقش بسیار بزرگتری  در بازارهای 
کاال، تولید، تجارت و گردشگری جهان دارد. لذا شوک منفی در چین، سایر کشورهای 
ــکالت بیشتر مواجه خواهد ساخت. در یک سناریو خوشبینانه حتی  جهان را با مش
اگر دوره شیوع این بیماری کوتاه باشد و طی چند ماه آینده تولید و عرضه  و تقاضا 
به تدریج بهبود یابند، باز هم رشد اقتصادی جهان در سال 2020 در سطح مناسبی 

نخواهد بود.

با توجه به نقش کلیدی چین در زنجیره های تأمین جهانی  می توان پیش بینی کرد 
که کاهش تولید در چین خیلی زود بر  کسب وکارهای سراسر دنیا تاثیر منفی خواهد 
ــت. البته موجودی مناسب انبارها موقتاٌ  می توانند کمبودها در زنجیره  تأمین  داش
را پوشش دهند؛ ولی این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده پیداکردن تأمین 
کنندگان جایگزین سخت و زمانبر  شود. در نهایت این زنجیره بر کاهش  بیشتر تولید 

در بسیاری از کشورها منجر گردد.

  اثرات شیوع کرونا بر برخی از حوزه های اقتصادی
ــت، اما عمق خسارت به راحتی قابل  ــدید اس ضربه بحران کرونا بر اقتصاد جهان ش
برآورد نیست. در این بخش به چند عامل اشاره شده است که می توانند بر کسب و 

کارها در سطح کالن موثر باشد.

بحران کرونا و اقدامات ابتکاری رشکت ها و کسب  و کارها

گزارش
ویژه

بدون شک تصمیم گیران اصلی شرکت ها یعنی اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد در مواجهه با بحران اقتصادی ویروس کرونا در سال 99 با چالش های فراوانی روبرو 
خواهند شد. بر این اساس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری ایرنا اقدام به انتشار این گزارش می کند تا بتواند کمکی برای مقابله با این تهدید جهانی 

کند.
به منظور ایفای نقش موثر در این زمینه، گزارش پیش رو در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول به بررسی آثار اقتصادی بحران کرونا در جهان و ایران می پردازیم. 
از چرایی اهمیت شیوع این بحران  از کشور چین بحث خواهد شد و اینکه مبدا این ویروس چه تاثیری در زنجیره تامین در جهان دارد. در ادامه از اثرات این بحران 
بر اقتصاد ایران صحبت می کنیم. در  بخش دوم ۳۰ چالش شرکت ها و کسب و کارها ناشی از این بحران در سال 99 معرفی می گردد. در ادامه ۴ سناری���و مواجهه 

شرکت ها با این بحران پیشنهاد و معرفی شده است در پایان توصیه هایی برای مدیران ارشد شرکت ها برای ارتقا تاب آوری حین بحران کرونا مطرح شده است.

   بازار نفت
عرضه و تقاضای بازار  نفت مهمترین عامل اثرگذار بر قیمت جهانی این ماده است. 
ــال جدید میالدی قیمت نفت کاهش یافته است. مهمترین عامل کاهش  از آغاز س
قیمت نفت از سمت تقاضا،  شروع و انتشار ویروس کرونا در چین است که به کاهش 
فعالیت های تولیدی و به تبع آن کاهش  تقاضای نفت این کشور به عنوان بزرگترین 
واردکننده نفت خام جهان منجر شده است. در بخش عرضه نیز منازعات مربوط به 
جلسه اوپک پالس در کاهش قیمت نفت موثر بوده است. این کاهش قیمت نفت در 

کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی موثر خواهد بود. 

  رفتار مصرف کنندگان و مشتریان
در بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا هر دو آسیب می بینند.  کاهش فروش محصوالتی 
ــبد مصرفی خانواده کاالهای اساسی محسوب نمی گردد و  افزایش فروش  که در س
برخی محصوالت به صورت همزمان مشاهده می شوند. بخش عرضه با کاهش توان 
ــت و در  زنجیره تامین،  تعطیلی واحدها، کاهش فروش، کاهش بهره وری مواجه اس
بخش تقاضا با تغییر رفتار خرید مشتریان مواجه است. در واقع  مشکل اصلی تغییر 
ــت به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی  ــت که  ممکن اس رفتار مردم و دولت ها اس

منجر گردد.

  کاهش تولید
بخش تولیدات صنعتی به دالیلی مانند اختالل در عرضه مستقیم مشکالت مربوط به 
زنجیره ارزش و کاهش میزان کلی تقاضا با چالش مواجه است.  کاهش تولید دالیل 
دیگری مانند کاهش حضور نیروی کار، تعدیل نیروی کار و کاهش بهره وری نیز دارد. 
البته در بخش هایی مانند صنایع غذایی، افزایش فروش منجر به افزایش تولید هم 
شده است. ولی با گذشت زمان این احتمال وجود دارد که به دلیل مشکالت زنجیره 

تامین، قیمت مواد اولیه باالتر برود و تولید در کل  کاهش یابد.

بررسی OECD  نشان می دهد که تولید چین درادامه  سال 2020  کاهش خواهد 
یافت  و تولید محصوالت در کشور هایی مانند ژاپن، کره  جنوبی، استرالیا و اندونزی، 

که با چین ارتباطات  و وابستگی اقتصادی  زیادی دارند تحت تاثیر قرار گیرد.

  بازارهای مالی و سهام
ــورهای مختلف از زمان آغاز بحران کرونا اقدام به کاهش نرخ  بانک های مرکزی کش
ــره بانکی کرده اند تا با این ابتکار بتوانند از تعطیلی بنگاه های اقتصادی جلوگیری  به
به عمل آوردند. به طور مثال نرخ بهره ۱0 ساله در ایاالت متحده به پایین ترین سطح 
ــت. از طرفی با  ــت و پنج صدم در صد( کاهش یافته اس خود یعنی 0.25درصد )بیس
توجه به کاهش فعالیت های بنگاه های اقتصادی، ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان 
ــدت در حال کاهش است. برای مثال در بورس آمریکا به کمترین میزان خود  به ش
ــال گذشته افت پیدا کرده است. شاخص سهام بازارهای بورس کشورهای  در 33 س
اروپایی نیز به  دلیل گسترش شیوع کرونا ویروس با کاهش ارزش قابل توجهی روبرو 

شده که همچنان ادامه دارد.
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  اثرات شیوع ویروس کرونا  در اقتصاد ایران
ــدن ارتباطات انسانی غیرضروری با هدف قطع  ــیوع کرونا نیازمند کم ش کنترل ش
ــیوع کرونا است که به کاهش بسیاری از فعالیتهای اقتصادی منجر می  زنجیره ش
ــادی را به دهک های مختلف درآمدی تحمیل می کند.  ــردد و هزینه های اقتص گ
ــی گزارش مرکز پژوهش های مجلس مشکالت زیر برای کسب  و کارهای  با بررس

ایرانی بعد از شیوع کرونا معرفی شده است.
ــوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است )به دلیل سیاست های  ش
قرنطینه خانگی برای کنترل شیوع بیماری(  و از طرفی شوک به تقاضای کاالها و 
خدمات (کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و جابجایی تقاضا 
بین صنایع مختلف می باشد. از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی 
ــوک تقاضا را به همراه خواهد داشت.  تعطیلی  ــده است. شوک عرضه، ش ایجاد ش
ــب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار، کاهش درآمد افراد و کاهش تقاضا می  کس
گردد.  از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانواده ها را به پس انداز بیشتر 
ــویق می کند. همین امر کاهش  ــه تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری تش و ب
تقاضای کل بیشتری را موجب می شود. مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه  

ناشی از اختالل در زنجیره تأمین است.
ــورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و  ــته شدن مرزهای زمینی توسط کش بس
ــارات به بهانه کرونا نیز بر  ــتان و ام ــه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، گرجس ترکی
ــت. کاهش و توقف  ــش قیمت ارز، کاهش صادرات و واردات تاثیر خواهد داش افزای
صادرات محصوالت به دلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها 

که به کاهش تولید و  فروش منجر  می گردد.
کاهش قیمت نفت: با توجه به شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم 
ــده است. البته منازعات  ــدید قیمت نفت ش انداز منفی اقتصاد منجر به کاهش ش
ــت. لذا با توجه  ــدید قیمت مؤثر اس میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش ش
ــد نفت دارد، ما با چالش های متعدد  ــتگی زیادی به درآم به اینکه اقتصاد ما وابس

مواجه خواهیم شد.
ــیمی ایران است، کاهش فعالیت های  ــتری محصوالت پتروش چین بزرگترین مش
اقتصادی این کشور به کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران منجر می گردد. 
ــیمی و کاهش  ــن کاهش قیمت نفت بر  کاهش قیمت محصوالت پتروش همچنی

درآمدهای ارزی کشور موثر خواهد بود.
تولید محصوالت شرکت ها  به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه سایر شرکت ها، و یا 
ــیفت های کاری کاهش می یابند. با این  تعطیلی موقت کارخانه ها و یا کاهش ش
وجود شرکت های تولید کننده مواد غذایی و بهداشتی  به دالیلی مانند ترس مردم 

از قرنطینه، ماندن در خانه و افزایش میزان مصرف، ترس از کاهش تولید و کمیاب 
شدن مواد غذایی، فروش باالیی دارند.

کسب وکارهای صنعت گردشگری داخلی و خارجی که یکی از موتورهای اشتغال 
ــوند، عماًل تعطیل شده شده اند و تعداد  ــد در دوران تحریم محسوب می ش و رش

زیادی نیرو تعدیل شده اند.
ــتی و مطالبات مشکوک الوصول است. زمان تسویه  افزایش تعداد چک های برگش
بسیاری از چک ها در اسفندماه می باشد. از ابتدای اسفند ۹۸ بسیاری از صنوف با 

مشکل مواجه شده اند و این مساله در سال ۹۹ تداوم خواهد داشت.

  بخش دوم: چالش ها، سناریوها و توصیه هایی به شرکت ها
ــطح اقتصاد کالن و ملی مطرح شد. در  ــکالت شیوع کرونا در س در بخش اول مش
ــه تصمیم گیرندگان اصلی بنگاه های  ــن بخش بر این موضوع تاکید می گردد ک ای
اقتصادی کشور یعنی اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت ها در مواجهه با 
بحران ویروس کرونا طی سال ۹۹ با چالش های فراوانی مواجه خواهند بود. به منظور 
تدقیق این موضوع 30 چالش در ادامه معرفی شده است. سپس سناریوهایی برای 
کسب و کارهای ایرانی در 4 وضعیت معرفی می گردد. در پایان توصیه هایی برای 

ارتقا تاب آوری شرکت ها پیشنهاد شده است.

  بخشی از چالش های کسب و کارهای کشور در دوره بحران  کرونا 

  عوامل جهانی
  

 احتمال طوالنی شدن دوره بهبود و رونق اقتصاد جهانی
 پیش بینی رکود جهانی بزرگتر از سال 200۸

 درگیر بودن کشورها در مراحل مختلف شیوع کرونا. برخی کشورها مانند چین 
ــتند، برخی مانند ایران و ایتالیا در دوره پیک ابتال هستند و  در مراحل پایانی هس

برخی در مرحله شروع
 کاهش جهانی قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی

 عدم اطمینان در بازارهای مالی و بورس جهان
 نبود تجربه مشابه مدیریت بحران در سطح جهان 

ــیب زنجیره تامین جهانی و توان تولید  ــش تولید محصوالت در چین و آس  کاه
کشورها در ماه های آینده

 نیاز دولت ها به حمایت بخش خصوصی و سمن ها برای کنترل شیوع بیماری
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 ۱(سناریوی خوش بینانه  )اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹(

ــناریو، اوج شیوع در اواخر اسفند ۹۸ رخ خواهد داد و تعداد مبتالیان در  در این س
آن زمان به حدود  20 هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتالیان جدید وارد 
روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر فروردین ۹۹ فروکش می کند 

تعداد کل مبتالیان حدود 40 هزار نفر تخمین زده شده است.

 2(سناریوی واقع بینانه )اسفند ۹۸ – خرداد ۹۹(
در این سناریو، اوج شیوع در اواخر فروردین ۹۹ رخ خواهد داد و تعداد مبتالیان در 
آن زمان به حدود 60 هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتالیان جدید وارد 
ــی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر خرداد ۹۹ فروکش می کند  روند کاهش

تعداد کل مبتالیان حدود ۱20 هزار نفر تخمین زده شده است.

 3(سناریوی بدبینانه )اسفند ۹۸ – مرداد ۹۹(
در این سناریو، اوج شیوع در اواخر اردیبهشت ۹۹ رخ خواهد داد و تعداد مبتالیان 
در آن زمان به حدود ۱00 هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتالیان جدید 
ــناریو که در اواخر مرداد ۹۹ فروکش  ــد. در این س ــی خواهند ش وارد روند کاهش

می کند تعداد کل مبتالیان حدود 200 هزار نفر تخمین زده شده است.

 4(سناریوی بسیار بدبینانه )اسفند ۹۸ – مهر ۹۹(
ــناریو، اوج شیوع در اواخر خرداد ۹۹ رخ خواهد داد و تعداد مبتالیان در  در این س
ــید. پس از آن تعداد مبتالیان جدید  ــان به حدود ۱50 هزار نفر خواهد رس آن زم
وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر مهر ۹۹ فروکش می کند 

تعداد کل مبتالیان حدود 300 هزار نفر تخمین زده شده است.

  اقدامات پیشنهادی به شرکت ها در سناریوهای چهارگانه
ــاس مطالعات مختلف داخلی و خارجی، مجموعه اقدامات ابتکاری زیر برای  بر اس

مواجهه شرکت ها  با بحران پیشنهاد می گردد.

 ۱( اقدامات ابتکاری  شرکت ها در سناریوی خوش بینانه
با توجه به آنکه این سناریو در اواخر فروردین ۹۹ فروکش می کند، می توان از این 

اقدامات استفاده نمود:

   عوامل تجاری  

ــایه و کاهش صادرات و  ــدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همس ــته ش   بس
ورود ارز

  کاهش صادرات مواد خام از ایران به چین
  افزایش قیمت ارز در پایان سال ۹۸

  کاهش فعالیت برخی دیگر از کسب و کارها درکشور در ماه های آینده
  کاهش فرصت های کسب و کاری در برخی از حوزه ها و افزایش فرصت ها در 

برخی زمینه ها  مانند کسب و کارهای الکترونیکی، بهداشت و درمان و سالمتی

  عوامل دولتی

  افزایش هزینه های دولت به دلیل هزینه های درمانی و سالمت
ــکالت  ــب و کارها به دلیل مش   پایین بودن توان مالی دولت در حمایت از کس

بودجه ای
  چالش هـــای بیمه ای، تامین اجتماعی و مالیاتـــی شرکت ها در مــاه های 

آینـــده

  عوامل شرکتی

  شوک در سمت عرضه زنجیره تامین مواد اولیه به دلیل وابستگی به واردات از 
کشورهای مختلف به ویژه چین

ــانی و  ــش هزینه های تولید به دلیل کاهش بهره وری، فروش، منابع انس   افزای
هزینه های ثابت

  الکترونیکی نبودن برخی کسب و کارها در شرایط فعلی  وکاهش فروش
  تعطیلی برخی کسب و کارهای خدماتی و استارتاپ ها  و تعدیل نیروی کار 

  کاهش فیزیکی تعداد نیروی کار فعال به دلیل تعطیلی و شیفتی شدن
ــب و کارها به دلیل کاهش درآمد اسفندماه و  ــیاری از کس   کاهش نقدینگی بس

عدم دریافت مطالبات
ــد بودن روش های فعلی در حل چالش ها و نیاز به راهکارهای خالقانه    ناکارآم

و کارآفرینانه و جدید
ــرکت ها مانند صنایع غذایی و دارویی و     افزایش فروش بیش از حد برخی از ش

افزایش قیمت مجدد و کاهش موجودی انبارها 
  جهت گیری ناخواسته فضای کسب و کار به سمت احتکار

   عوامل اجتماعی

  به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری
  تغییر نگرش مصرف کنندگان و سبک زندگی در بلندمدت

  کاهش اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان به کسب و کارها به دلیل هشدارهای 
پیشگیرانه سالمتی

  کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای کمتر ضروری و تعمیق رکود
  کاهش سطح درآمد، قدرت خرید و فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه

  سناریوهای پیشنهادی برای شرکت های ایرانی
بر اساس بررسی آمار مبتالیان ویروس کرونا طی اسفند ماه سال جاری تاکنون در 
ــد تابع توزیع این بیماری از »توزیع نرمال استاندارد« تبعیت  کشور به نظر می رس
می کند، لذا چهار سناریو برای ادامه حیات شرکت ها در نظر گرفته شده است. برای 
هر یک از چهار سناریوی ارائه شده تابع توزیع نرمال فرض شده است. پژوهشگران  
ــار ماه متوالی یعنی در  ــیوع بیماری را می توان طی چه ــرض نموده اند که اوج ش ف
ــت ۹۹ و اواخر خرداد ۹۹  ــن ۹۹، اواخر اردیبهش ــفند ۹۸، اواخر فروردی ــر اس اواخ

بررسی کرد.
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 ۲( اقدامات ابتکاری شرکت ها در سناریوی واقع بینانه
ــرداد ۹۹ فروکش می کند، می توان از این  ــناریو در اواخر خ با توجه به آنکه این س

اقدامات استفاده نمود:

  ۴( اقدامات ابتکاری  شرکت ها در سناریوی بسیار بدبینانه
با توجه به آنکه این سناریو در اواخر مهر ۹۹ فروکش می کند، می توان از این اقدامات 

استفاده نمود:

 ۳( اقدامات ابتکاری  شرکت ها در سناریوی بدبینانه
با توجه به آنکه این سناریو در اواخر مرداد ۹۹ فروکش می کند، می توان از این اقدامات 

استفاده نمود: 
 

 
  توصیه هایی برای تاب آوری شرکت ها و کسب و کارها

ــتیم که بی شک از جنگ جهانی دوم سابقه  ــرایطی در جهان مواجه هس امروز با ش
نداشته است و به تبع آن کسب و کارها بایستی تالش کنند از شرایط موجود بتوانند 
با چالش های کمتر عبور کنند و تاب آورتر شوند. تاب آوری سازمانی مفهومی است 
ــی بکار گرفته  ــازمان با مخاطرات محیطی و موقعیت های چالش ــه برای مقابله س ک
می شود. این مفهوم موجب تقویت نگرش و رفتارهای سازنده رهبران سازمان شده و 
توانایی های شرکت را در مواجهه با بحران های پیش رو بهبود می بخشد. با ارتقا سطح 
تاب آوری سازمان در برابر مشکالت، مقاومت بیشتری از خود نشان داده و مدیران نیز 
تصمیمات صحیح تری را برای بقا و پایداری سازمان اتخاذ می کنند. در این بخش ۸ 

ویژگی سازمان های تاب آور برای غلبه بر بحران ویروس کرونا پیشنهاد می گردد.

 
  ۱- پذیرش و درک واقعیت

ــناخت دقیقی از این بحران گسترده جهانی وجود ندارد مدیران  در حالیکه هنوز ش
ارشد کسب و کارها باید بپذیرند شرایط عادی به شرایط اضطراری مبدل گشته است 
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که در صورت عدم انطباق با این شرایط، ماندگاری شرکت ها با مخاطره جدی مواجه 
خواهد شد. شاید بتوان اذعان داشت، پذیرش و درک صحیح از واقعیت موجود اولین 

گام برای مقابله با این بحران فراگیر است.

  ۲- افزایش تحمل ابهام
همه گیری سریع جهانی این بیماری )پاندمی کرونا ویروس( و انتشار دائمی اخبار و 
گزارش های مختلف پیرامون آن طی یک ماه گذشته در کشور بر عدم قطعیت و نحوه 
مقابله با آن افزوده است. عدم اطمینان به عنوان بخش  مهمی از هر کسب و کار تلقی 
می گردد. منظور از تحمل ابهام این است که افراد در تطبیق خود با تغییرات محیطی 
تا چه اندازه احساس تهدید می کنند. هنگامی که تغییرات به صورت سریع و غیر قابل 
پیش بینی رخ می دهد، اطالعات ناکافی و غیرشفاف بوده و تفاوت نگرش افراد در نوع 
واکنش آنها اثر می گذارد. افرادی که تحمل ابهام باالیی دارند، معموالٌ درک مناسبی 
از رویدادها دارند و برعکس وجود تحمل ابهام پایین، کارآمدی افراد را در رویارویی با 
چالش ها به شدت کاهش می دهد. به همین دلیل افزایش تحمل ابهام، مدیران را در 
مقابله با مشکالت و استرس های ناشی از بحران ها در کسب و کار توانمندتر می سازد. 
ــت که رهبران بنگاه ها تحمل ابهام  از این رو گام دوم پس از پذیرش واقعیت این اس
ــود را از آماج اخبار منفی و گمانه های متعدد رهایی  ــازمان خ خود را ارتقا داده و س
بخشند. بدون شک این اقدام موثر، امنیت روانی مدیران را در مواجهه با بحران کرونا 

بهبود خواهد بخشید.

  ۳- ایجاد تیم های کاری تخصصی
مدیران ارشد بایستی به این نکته توجه کنند که شدت و گستردگی بحران کرونا به 
حدی زیاد است که بدون یاری طلبیدن از نیروهای زبده سازمان نمی توان به راحتی 
بر این بحران غلبه نمود. بنابراین با تشکیل و حمایت مناسب از تیم های کاری مختلف 
در زنجیره تامین، تولید، بازاریابی و فروش، مالی، توزیع، خدمات پس از فروش، منابع 
ــده و بر اساس اقدامات پیشنهادی  ــانی و ... زمینه هم افزایی این تیم ها فراهم ش انس
تصمیم گیری شود. حضور رهبران سازمان در تیم های تخصصی مقابله با بحران کرونا 
ــر همکاری بهتر این تیم ها و تقویت روحیه کار تیمی خواهد افزود و اعضای تیم ها  ب
را که از سطوح مختلف سازمان انتخاب شده اند به انجام موثر وظایف محوله تشویق 

خواهد نمود.

  ۴- تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل
اگرچه شرایط تحمیلی بحران کرونا موجب شده تا مدیران عالی کسب و کارها دست 
به اقدامات اضطراری بزنند اما این موضوع نباید سبب شود تا آنها شتابزده عمل کنند. 
ــت که مدیران ارشد نباید  تصمیم بر مبنای تحلیل اطالعات، کلیدی ترین اصلی اس
ــازمان عالوه بر بهره گیری از قوه شهود  ــند. در واقع مدیران ارشد س از آن غافل باش
خود که از تجربیات و آموخته های چندین ساله آنها پدیدار گشته است باید حتما از 
تحلیل های منسجم تیم های کاری که از جمع آوری و پردازش اطالعات متنوع حاصل 

شده است، استفاده نمایند.

  ۵- شناسایی نقاط اهرمی
نقاط اهرمی محل هایی از یک سیستم پیچیده هستند که یک تغییر کوچک در یک 
جزء می تواند تغییرات بزرگی را در همه اجزاء سیستم به همراه داشته باشد. رهبران 
ــرایط بروز بحران کرونا ویروس الزم است تا نقاط اهرمی را شناسایی  ــازمان در ش س
ــازمان را در مسیر درست هدایت نمایند. برای یافتن نقاط اهرمی فرمول  نموده و س
ــانی وجود ندارد و هر شرکت باید بر اساس بررسی مجدد عملکرد خود  ــریع و آس س
بیاموزد نقاط اهرمی سازمان کجا هستند. در واقع تمرکز بر نقاط اهرمی موجب تحقق 
ــده و بهبود فعالیت های سازمان و ارائه خدمات به مشتریان  راهبردهای سازمانی ش
ــازمان محسوب  ــت. تمرکز بر نقاط اهرمی که نقاط قوت س را به همراه خواهد داش
می شوند، مزیت رقابتی بیشتر را برای سازمان فراهم می سازد. در این زمینه بایستی 

به شایستگی های کلیدی و عوامل کلیدی موفقیت نیز توجه داشته باشید.

  ۶- اطالع رسانی به هنگام
ــان از جمله  ــازمان به ذینفع ــازی تصمیمات و اقدامات س ــانی و شفاف س اطالع رس
ــهامداران از فعالیت های  ــتریان و س تامین کنندگان، کارکنان، عرضه کنندگان، مش
ــمندی است که همراهی موثر ذینفعان را در پی خواهد داشت. استمرار در امر  ارزش
اطالع رسانی به موقع،  مدیران سازمان را در موقعیتی قرار خواهد داد که ضمن جلب 
ــی بعدی نیز جلوگیری به عمل خواهد  ــان ذینفعان از بروز تنش های احتمال اطمین
آورد. شفاف سازی اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده به همراه رفتار صادقانه 
می تواند رهبران سازمان را در ترسیم چشم انداز واقع گرایانه و خوش بینانه یاری نموده 

و تاثیر مثبتی بر ذینفعان به ویژه کارکنان و سهامداران شرکت خواهد داشت.

  ۷-اقدامات کارآفرینانه و خالقانه
ــرایط پس از آن دیگر به مفهوم  ــتیم که گذار از آن و ش امروز با بحرانی مواجه هس
بازگشت به شرایط اولیه نخواهد بود. زنجیره تامین در جهان دچار آسیب شده است. 
لذا شرکت ها واستارتاپ ها نیازمند اقدامات کارآفرینانه برای تامین مواد اولیه، یافتن 
ــتریان، ورود به حوزه های جدید هستند. در دوره  منابع جدید، ارتباطات بهتر با مش
پساکرونا با تغییر نگرش ها و سبک زندگی مشتریان مواجه خواهیم شد که بر منطق 
ــنهادی تاثیر خواهند داشت.  لذا مدیران ارشد  ــب و کار و ارزش پیش مدل های کس
ــتی توجه خود را به اقدامات کارآفرینانه برای حل مشکالت، یافتن راهکارهای  بایس
ــازند. کشف فرصت های جدید و بهره  ــارکت کارکنان معطوف س جدید و جلب مش
برداری همزمان از ظرفیت ها و توانمندی های موجود و یا دوسوتوانی در این زمینه 

اهمیت دارد.

  ۸- همدلی با کارکنان
ــازمان در مواجهه با بحران های بزرگ از جمله کرونا  از مهمترین وظایف رهبران س
آن است که به گونه ای اقدام نمایند که کارکنان کماکان احساس کنند که سازمان 
ــتی به  ــت و آنها را مورد توجه قرار می دهد. مدیران بایس برای آنها ارزش قائل اس
ــتند تهدیدهای  ــان دهند با درک ابعاد گوناگون بحران در تالش هس کارکنان نش
ــتفاده خواهند  ــش رو را خنثی نموده و در این راه از توانمندی های کارکنان اس پی
ــترس وارده به کارکنان را کاهش  ــویق کارکنان به اقدامات ابتکاری، اس نمود. تش
داده و تا حد زیادی مشارکت فعاالنه آنها برای خروج سریع تر از بحران مهیا خواهد 
ــاخت. حمایت از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان تاثیر مثبت  س
دارد. از دست دادن نیروهای با استعداد در زمان فعلی در دوران پساکرونا به سادگی 

قابل جبران نخواهد بود.
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مقالـه

سالمت الکترونیک راهبردی برای مقابله با بیماری و ویروس های فراگیر مثل کرونا

شکل ۱ خطر سیر بیماری های فراگیر در جهان

  مفهوم سالمت الکترونیک
اصطالح »سالمت الکترونیک« نخستین بار در سال ۱۹۹۹ در سطح آکادمیک مطرح شد. 
تا پیش از آن، این مفهوم در بخش صنعت و بازاریابی در ارتباط با هر چیزی که مرتبط 
با رایانه و پزشکی بود، مورد استفاده قرار می  گرفت. ایزنباخ )200۱( در مقاله »سالمت 
الکترونیکی چیست؟« این مفهوم را به عنوان »زمینه در حال ظهوری میان انفورماتیک 
پزشکی، سالمت عمومی و کسب و کار تعریف کرده که به خدمات و اطالعات مربوط به 
سالمت که از طریق اینترنت و فناوری های مرتبــط با آن ارائــــه می شود، اشاره دارد. 
سازمان بهداشت جهانی نیز )20۱۹( سالمت الکترونیکی را به عنوان »استفاده مقرون  به 
 صرفه و امن از فناوری  های اطالعاتی و ارتباطاتی برای پشتیبانی از سالمت و زمینه  های 
مرتبط با سالمت تعریف کرده که شامل خدمات مراقبت سالمت، نظارت بر سالمت، 

ادبیات سالمت، و آموزش، دانش و تحقیق سالمت است«.

  ویژگی های سالمت الکترونیکی عبارتند از )ایزنباخ، ۲۰۰۱(:
ــت که  ــالمت الکترونیک در حوزه مراقبت اس کارایی: کارایی یکی از وعده  های س
ــش هزینه  ها، اجتناب  ــال دارد. یکی از روش های کاه ــه ها را به دنب ــش هزین کاه
ــی از طریق امکانات ارتباطی  ــخیص تکراری یا غیرضروری یا مداخالت درمان از تش
ــرفته میان مؤسسات خدمات بهداشت و درمان و از طریق درگیری و مشارکت  پیش

بیمار« می باشد؛
ــه ها را کاهش می دهد، بلکه  بهب�ود کیفیت مراقبت: افزایش کارایی نه تنها هزین

سعید رضا عاملی
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران 

دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در مقاله زیر به اهمیت سالمت الکترونیک در مقابله با بیماری های فراگیر مانند کووید-۱9 )ویروس کرونا( 
پرداخته است:

در طول تاریخ، همواره شیوع بیماری های عفونی، از شیوع طاعون در آتن )۴۳۰ ق.م( که نخستین بیماری عفونی فراگیر بود ) کمیسیون پهن  باند برای توسعه پایدار، 
۲۰۱۸( تا کووید-۱9که جدیدترین بیماری فراگیر در وسعت جهانی است، خسارت های جبران ناپذیری بر انسان و حیات اجتماعی و اقتصادی او داشته است. نگاهی به 

خطر سیر بیماری  های فراگیر نشان می دهد که فاصله شیوع چنین بیماری هایی در دهه اخیر نسبت به قبل کوتاه  تر شده است.
در دوره معاصر، در شرایط تهدید ویروس های فراگیری مانند کرونا یا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، خدمات سالمت الکترونیک، امکان مهمی برای تامین سالمت 
عمومی، اعم از پیشگیری، رصد، تشخیص، اولویت بندی اقدامات، درمان و پیگیری است. در واقع زمانی که ریسک بیماری به سطح همه مردم نزدیک می شود، امکان 
اتصال مردم  به شبکه ارتباطی مشترک )اینترنت(، که امروز نزدیک به ۶۰ میلیون نفر جمعیت ایران امکان دسترسی به اینترنت و شبکه های ملی و بین  المللی اجتماعی 
را دارند )مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطالعات، ۱۳9۸(، فرصتی مهم برای کاهش توسعه بیماری ها و ارائه خدمات بهداشتی و سالمت عمومی و 
درمان فراگیر از طریق ارائه دانش های الزم عمومی و فردی به حساب می آید. بر این اساس، مرور اجمالی ظرفیت های سالمت الکترونیک در ارائه مراقبت های سالمت 

در زمان شیوع بیماری های فراگیر مانند کووید-۱9 از اهمیت برخوردار است.

همزمان کیفیت را بهبود می بخشد. سالمت الکترونیکی ممکن است کیفیت مراقبت 
سالمت را برای مثال از طریق امکان پذیر کردن مقایسه میان تأمین کنندگان مختلف، 
درگیر کردن مصرف کنندگان و هدایت بیماران به سوی بهترین تأمین کننده بهبود 

بخشد؛
مبتنی بر شواهد بودن: مداخالت سالمت الکترونیک باید مبتنی بر شواهد باشد، به 
این معنا که اثربخشی و کارایی آن باید از طریق ارزیابی دقیق علمی و با توجه به سابقه 

مورد، ثابت شود؛
ــاد پایگاه های دانش  توانمندس�ازی مصرف کنندگان خدمات و بیماران: با ایج
پزشکی و پرونده های الکترونیکی شخصی در دسترس برای دریافت کنندگان خدمات 
از طریق اینترنت، سالمت الکترونیک راه های جدیدی برای پزشکی بیمارمحور ایجاد 

می کند؛
تعامل پزشک و بیمار: تشویق رابطه جدید میان بیمار و متخصصان سالمت به سمت 

مشارکت واقعی، جایی که تصمیمات به صورت اشتراکی اتخاذ می شود؛
آموزش پزشکان: آموزش پزشکان از طریق منابع برخط )آموزش مداوم پزشکی( و 
مصرف کنندگان )آموزش سالمت، اطالعات پیشگیری برای مصرف کنندگان( اهمیت 

دارد؛
ــتاندارد میان  ــکل اس تب�ادل اطالعات: امکان پذیری تبادل و ارتباط اطالعات به ش

سازمــان های حوزه مراقبت سالمت؛
گسترش حوزه خدمات بهداشت و درمان: دامنه مراقبت سالمت، مافوق مرزهای 
قراردادی است که به این معناست که در سالمت الکترونیکی به مصرف کنندگان این 
فرصت را می دهد تا به سهولت خدمت سالمت را به صورت برخط از تأمین کنندگان 

جهانی دریافت کنند؛
اخالقیات: سالمت الکترونیکی شامل اشکال جدیدی از تعامل پزشک و بیمار بوده و 
چالش ها و تهدیدهای جدید اخالقی از قبیل رضایت بیمار، حفظ حریم خصوصی بیمار، 

محرمانگی اطالعات مربوط به سالمت بیمار و برابری به همراه دارد؛
خدمات عادالنه: ارائه عادالنه خدمات سالمت ازجمله اهداف سالمت الکترونیکی است 

و پیاده سازی و اجرای آن بر اساس اصل برابری و عدالت اهمیت زیادی دارد«.

  سالمت همراه
در حوزه »سالمت الکترونیکی«، کاربرد فناوری های موبایل، مفهوم »سالمت همراه« 
را مطرح کرده که با هدف بهبود سالمت عمومی گسترش یافته است. این مفهوم برای 
ــال 2000 مطرح شد و پس  ــط الکس مینارایان و استپانیان در س ــتین بار توس نخس
ــتپانیان و الکال سالمت همراه را به عنوان  ــال 2003، اس از آن عمومیت یافت. در س
ــتم های مراقبت  ــبکه ای همراهِ در حال ظهور برای سیس »فناوری های ارتباطی و ش
ــال 2004، استپانیان و دیگر همکارانش در  ــالمت« تعریف کردند و در ادامه در س س
تکمیل مطالعات پیشین خود توضیح دادند که سالمت همراه مفهومی است که »حوزه  
های شبکه  سازی، رایانش موبایل، سنسورهای پزشکی و دیگر فناوری های ارتباطی در 
مراقبت سالمتی« را پوشش می  دهد و بر این اساس، سالمت همراه اشاره به »رایانش 

در دوره معاصر، در شرایط تهدید ویروس های فراگیری مانند کرونا یا حوادث طبیعی 
مثل سیل و زلزله، خدمات سالمت الکترونیک، امکان مهمی برای تامین سالمت عمومی، 

اعم از پیشگیری، رصد، تشخیص، اولویت بندی اقدامات، درمان و پیگیری است.
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موبایل، سنسور پزشکی و فناوری  های ارتباطاتی برای مراقبت سالمت« دارد. همچنین 
در سال 2006،  استپانیان و همکارانش کتاب »سالمت همراه: سیستم های در حال 
ــالمت همـراه به عنــــوان  ــالمت همـــراه« را تألیف کردنـــد که در آن، س ظهور س
ــبکه موبایل برای سیستم  های مراقبت  » فنـــاوری های در حال ظهور ارتباطات و ش
ــده است.»سازمان جهانی بهداشت« )20۱۱( نیز  سالمت همراه را  سالمت« تعریف ش
به عنوان »فعالیت پزشکی و سالمت عمومـــی که  با  دستگـــاه هـــای موبایل ماننـد 
تلفـــن هــای همـراه،  دستــگاه  های کنترل بیمــار، دستیار دیجیتال شخصی و دیگر 
دستگاه های بی سیم پشتیبانـــی می شود«، تعریف کرده اند. کمیسیون اروپا )20۱4، 
20۱5( تعریف سازمان بهداشت جهانی را پذیرفته و در تکمیل آن، عالوه بر دستگاه های 
مذکور، سالمت همراه را شامل »اپلیکیشن هایی چون اپلیکیشن های سبک زندگی و 
تندرستـــی که می تواند به دستگاه های پزشکی یا سنسورها متصل شود و همچنین 
سیستم های راهنمای شخصی، یادآوری کننده های اطالعات سالمتی و پزشکی که از 
طریق پیامک فراهــم می شود و پزشکی از راه دور که به صورت بیسیم تأمین می شود«، 

دانسته است.

  سالمت همراه، ابزار پشتیبانی کننده و حمایت گر برای مدیریت و تأمین 
مراقبت سالمت بوده و مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

گس�ترش سیستم سالمت بیمارمحور: سالمت همراه، مراقبت سالمت را به خانه 
آورده و این ظرفیت را دارد که بخش سالمت را به سمت »غیرمرکزی شدن« و »مراقبت 
ــویق می کند.  ــالمت بیمارمحور« ببرد و لذا »حق خود تعیین کننده بودن« را تش س
درحقیقت سالمت همراه به توانمندسازی افراد کمک می کند و به آنها این توانایی را 
ــالمت خود را مدیریت کنند و با راهکارهای کنترل از  می دهد تا به صورت فعاالن س
ــتگاه های موبایل و خودارزیابی و  ــیریابی ماهواره ای در دس راه دور و فناوری های مس
خودعیب یابی، زندگی مستقالنه تری داشته باشند )کمیسیون اروپا، 20۱4، 20۱5(. 
همچنین فناوری های همراه می توانند عوامل مختلف صنعت علوم سالمت را از طریق 
»جهت دهي الگوي بیمارمحور به سوي اجتماع محوري و یکپارچگي و شبیه سازي به 
ــا« را به وجود آورند )مرکز  ــهیل کنند و محیطي مبتني بر »تقاض زندگي واقعي« تس

دلویته، 20۱2، به نقل از عاملی، ۱3۹6(.
ــداد قابل توجهی از مردم، به اطالعات  عدالت در ارائه خدمات س�المت: امروزه تع
ــی دارند. سالمت همراه امکان  ــالمت از طریق تلفن های همراه دسترس و خدمات س
ــی به خدمات و مهارت های سالمت و اطالعات مربوط به حفظ زندگی حتی  دسترس
در دورافتاده ترین نقاط کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه که دسترسی 
ــعه ارزش های  ــت و در توس ــالمت دارند را فراهم کرده اس ــدودی به اطالعات س مح

همبستگی و برابری نقش مهمی دارد )کمیسیون اروپا، 20۱5(.
ترویج سبک زندگی سالم: یکی از مزایای سالمت همراه، ایجاد دسترسی به خدمات 
تشویق کننده سالمت است. به عبارت دیگر، سالمت همراه »ایجاد تغییرات مثبت برای 

انجام رفتارهای سالم« را ترویج می کند )سازمان جهانی بهداشت، 20۱۸(.
مراقبت سالمت کارآمدتر: سالمت همراه از طریق برنامه ریزی بهتر، ارتباطات به موقع و 
کاهش مشاوره های غیرضروری و متخصصان آماده تر، می تواند روش کارآمدتر و مؤثرتری 
ــل  های بزرگ داده هایی که  ــالمت فراهم کند. عالوه بر این، تحلی برای ارائه مراقبت س
سالمت همراه تولید می کند، می تواند به بهبود اثربخشی مراقبت سالمت و پیشگیری از 

بیماری کمک کند )کمیسیون اروپا، 20۱4(.
ــخیص از راه دور سالمت همراه در  افزایش امید به زندگی: ابزارهای خودارزیابی و تش
تشخیص مسائل مربوط به سالمت اهمیت زیادی دارد و داده هایی را در اختیار تأمین 
کنندگان خدمات مراقبت سالمت قرار می دهد تا بتوانند به موقع مداخله مؤثری نمایند. 
ــی افزایش امید به زندگی را دارد  چنین رویکردی، ظرفیت بهبود کیفیت زندگی و حت

)کمیسیون اروپا، 20۱4(.
کاهش هزینه های سالمت عمومی: نتایج مطالعه سازمان جهانی بهداشت در سال 
20۱۱ نشان می دهد که سالمت همراه در کشورهای با درآمد باال برای از میان برداشتن 
هزینه های مراقبت سالمت همراه به پیش می رود، اما در کشورهای در حال توسعه، 

اساسا برای تأمین دسترسی به مراقبت اولیه ارائه می شود )کمیسیون اروپا، 20۱4(.
ــادی از داده های  ــالمت همراه »واکاوی حجم زی ایجاد پایگاه داده های بزرگ: س

مربوط به سالمت« را تسهیل می کند. این داده  ها می  تواند در پایگاه  های داده بزرگی 
ــالمت« هستند.  ــوند و دارای ظرفیت »تقویت پژوهش و نوآوری مراقبت س ذخیره ش
ــر بیماری از طریق  ــمندان را قادر به »درمان بهت ــگران و دانش همچنین آنها پژوهش
ــتجوی الگوها در مقیاسی وسیع و یا رسیدن به نتایج جدید« کرده و به »توسعه  جس
مکانیسم های پیشرفته تری برای تشخیص و پیشگیری از بیماری« کمک می کنند و 
می  توانند »مدل های کسب و کار نواورانه ای« را در این زمینه توسعه دهند. عالوه بر 
این، رایانش ابر، نقش مهمی را در افزایش ظرفیت ذخیره و پردازش داده دارد که برای 
مدیریت چنین حجمی از داده و اطمینان از دسترس پذیری آن در هر زمان و هر مکانی 

الزم است )کمیسیون اروپا، 20۱4: ۱0-۹(.
نتایج مطالعه سازمان جهانی بهداشت در سال 20۱۱ نشان می دهد که سالمت همراه 
در کشورهای با درآمد باال برای از میان برداشتن هزینه  های مراقبت سالمت همراه به 
پیش می رود، اما در کشورهای در حال توسعه، اساسا برای تأمین دسترسی به مراقبت 

اولیه ارائه می شود.

  یکپارچگ�ی راهکارهای س�المت الکترونیک در سیس�تم س�المت 
عمومی در مبارزه با بیماری های فراگیر

روند یکپارچگی راهکارهای سالمت الکترونیک و سالمت همراه در سیستم  های سالمت 
عمومی به دلیل نقش مهمی است که سالمت الکترونیکی و سالمت همراه در تمامی 
مراحل فرایند ارائه مراقبت سالمت، اعم از پیشگیری، تشخیص، تصمیم گیری، درمان 

و پیگیری دارد.
 

شکل 2 استفاده از فناوری ها در فرایند مراقبت سالمت )ناسی و دیگران، 20۱5(

مرحله پیشگیری: در مرحله پیشگیری، سالمت الکترونیک به منظور پیام  رسانی و  
فعالیت  های آموزشی و اطالع رسانی و آگاهی افزایی درخصوص بیماری و نحوه انتشار 
آن و همچنین نشان دادن و تشویق عادات سالم رفتاری برای جلوگیری از ابتال به آن 
استفاده می شود. در واقع سالمت الکترونیک با دسترس پذیر کردن اطالعات سالمتی، 
اثربخشی پیشگیری از بیماری و آموزش امور مرتبط با سالمت عمومــی را افزایـــش 
می دهد و بهره وری سیستم های سالمت را از طریق نوآوری های فناورانه بیشتر می کند.

ــایت ها و اپلیکیشن های سالمت الکترونیک برای آموزش و آگاهی  در این مرحله، س
ــتقیم اطالعاتی در مـورد  ــتفاده قرار می گیرند و در آنها به  طور مس ــی مورد اس بخش
ــگیری از ابتال به بیماری و کاهش استرس، روش  های  ــیـــوه های مراقبت و پیش ش

آزمایش، خودتشخیصی و خوددرمانی و مدیریت بیماری ارائه شود.

کمیس��یون اروپا )2014، 2015( تعریف سازمان بهداشت 
جهانی را پذیرفته و در تکمیل آن، عالوه بر دستگاه های مذکور، 
سالمت همراه را شامل »اپلیکیشن هایی چون اپلیکیشن های 
سبک زندگی و تندرستی که می تواند به دستگاه های پزشکی 
یا سنسورها متصل ش��ود و همچنین سیستم های راهنمای 
ش��خصی، یادآوری کننده های اطالعات سالمتی و پزشکی که 
از طریق پیامک فراهم می ش��ود و پزش��کی از راه دور که به 

صورت بی سیم تأمین می شود«، دانسته است.
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مرحله تشخیص: در مرحله تشخیص بیماری، سالمت الکترونیک می تواند با معرفی 
عالیم و نشانه های ابتال به بیماری کووید ۱۹، امکان تشخیص از راه دور را فراهم کند 
ــکان در تشخیص سریع تر بیماری و  بهتر  کند. همچنین تعامل با متخصصان و پزش
ــودمند  است، زیرا عدم تشخیص به موقع می تواند  ــدن کنترل وضعیت بیماری س ش
ــد. در این مرحله، سالمت الکترونیک از سایت ها و  ــته باش اثرات جبران ناپذیری داش
اپلیکیشــــن ها برای تعامل بیمار با پزشک و جمع  آوری داده ها در مورد موارد ابتال 
ــتفاده  ــده می تواند مورد اس ــتفاده می کند که داده  های جمع آوری ش به بیماری اس
ــالمت عمومی و سیاست گذاران باشد. همچنین سایت  ها و  تأمین کنندگان حوزه س
اپلیکیشـــن های سالمت الکترونیک می تواند برای »پایش از راه دور« استفاده شود که  

شامل پایش شرایط سالمتی شهروندان می باشند.
مرحله تصمیم گیری: زمانی که تشخیص صورت گرفت، فرد مبتال شده و پزشک باید 
تصمیماتی اتخاذ نمایند و سالمت الکترونیک می تواند به روش های مختلفی در تصمیم 
گیری سودمند باشد. در این مرحله، سالمت الکترونیک در خصوص مراکز درمانی که 
بیمار باید به آنها مراجعه کرد و نحوه مراجعه به آنها می تواند نقش مهمی داشته باشد.

سایت ها و اپلیکیشن های سالمت الکترونیک می تواند برای کارکنان بخش مراقبت 
سالمت و پزشکی، مشاوره و اطالعات الزم و مورد نیاز را فراهم کند و به توانمندسازی 

آنها فرایند تصمیم گیری کمک کند.
مرحله درمان: در طول درمان، فناوری جدید می تواند برای مدیریت عالیم و وضعیت 
بیمار و یا برای خودمدیریتی بیمار  و کنترل لحظه ای بیمار استفاده شود. در این مرحله 
در صورت ابتالی خفیف به ویروس کرونا که امکان مراقبت در خانه وجود دارد، سالمت 
الکترونیک فرصت هایی برای خودمراقبتی و خودمدیریتی بیماری، مشارکت بیمار در 
بهبود سالمت خود، ارائه خدمات شخصی شده، اطمینان از رعایت رژیم دارویی و کاهش 

هزینه  های درمان فراهم می کند.
مرحله پیگیری: در ادامه، پس از اینکه بیمار درمان شد، فعالیت های پیگیری مانند 
اندازه گیری عالیم بازگشت مجدد بیماری یا اطمینان از رعایت رژیم دارویی و غذایی 

باید مورد توجه باشد که سالمت الکترونیک می تواند از آن پشتیبانی کند.

  کاربردهای فناوری های جدید در مبارزه با بیماری های فراگیر
فناوری ها امکان متوقف کردن انتشار بیماری های فراگیر را ندارند، اما می توان از آنها 
در سطوح مختلفی استفاده کرد. برخی کاربردهای فناوری های جدید که می توانند در 

زمان شیوع چنین بیماری های استفاده شوند، در ادامه مطرح می شود.  

  اینترنت اشیاء و تشخیص آلودگی های محیطی
ــیاء مورد توجه قرار گرفته  ــخیص اپیدمی مبتنی بر اینترنت اش امروزه مدل های تش
ــت )کوشالیا و دیگران، 20۱۹(.  فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از  اس
دیوایـــس ها و سیستم های مختلف، امکان کنترل، پیش بینی و پایش دائمی افراد و 
محدوده های آلوده و تحلیل روابط و رفتارهای افراد را فراهم می کنند و قادر به پیش 

بینی و تشخیص ایپدمی همراه با افزایش آگاهی بخشی عمومی هستند.
برای مثال، ماسودا و هولم ) 20۱3( یک سیستم پیش بینی و کنترل بیماری عفونی را 
با استفاده از شبکه  های موقتی طراحی کردند و مطرح می کنند که داده های موقتی، 
ــترش بیماری دارد و  توانایی فهم پویایی گروه های اجتماعی را با توجه به زمان و گس
می تواند به یافتن روش های بهتری برای تجزیه و تحلیل، پیش بینی و کنترل بیماری 
فراگیر کمک کند. شبکه های موقتی، چارچوب مدل  سازی برای فهم گسترش اپیدمی 
در شبکه های اجتماعی هستند که ماسودا و هولم از این چارچوب استفاده کرده  اند تا 
سیستم کنترل و پیش بینی بیماری عفونی را طراحی کنند. در مطالعه دیگری، سوود 
ــیاء را برای تشخیص و مدیریت گسترش  ــتم مبتنی بر اینترنت اش و ماهاجان، سیس
ویروس چیکونگونیا طراحی کردند که این سیستم تنها برای تشخیص این ویروس بود 
و برای تشخیص ویروس دیگری ممکن است کاربرد نداشته باشد. همچنین ساندهو و 
همکارانش سیستم نظارت و کنترل انفوالنزا نوع                    را با استفاده از تجزیه 
ــبکه اجتماعی طراحی کردند که مکانیسم طراحی شده در جمع  آوری و  و تحلیل ش
ــورهای اینترنت اشیاء و رایانش ابری  ــت آمده از سنس تجزیه و تحلیل داده  های بدس
ــیار سودمند بود. در تحقیق دیگری، اینترنت اشیاء را به عنوان توانمندساز کلیدی  بس

ــایی و درمان بیماری  های عفونی دانسته  اند. آنها توضیح  برای کاهش خطا در شناس
ــده، می تواند به  ــده از بیمار که در جاهای مختلف ثبت ش می  دهند که موارد ثبت ش
ــتفاده از فناوری های پیشرفته بررسی شود. در  ــی جمع آوری شود و با اس طور اثربخش
نمونه دیگری، سارین و همکارانش چارچوب ابر مبتنی بر اینترنت اشیاء را برای کنترل 
شیوع ویروس Zika طراحی کردند که این چارچوب برای تشخیص این ویروس به کار 
گرفته می  شود و در ارتباط با ویروس های دیگر نمی تواند به کار برده شود )کوشالیا 

و دیگران، 20۱۹(.

 بزرگ داده ها و یادگیری ماشین راهی برای یافتن الگوی توسعه بیماری های مسری
امروزه از فناوری های علم داده در مبارزه با شیوع بیماری های عفونی استفاده می شود. 
این فناوری ها داده های مختلف در ارتباط با بیماری فراگیر را جمع آوری می کند و با 
نقشه و محل داده ها ترکیب می کند و لذا می تواند به عنوان راهکاری برای شناسایی 
مسیر گسترش بیماری و جمعیت هایی که بالقوه در معرض ابتال هستند، در نظر گرفته 
شود.  در واقع تجزیه و تحلیل بزرگ داده، شامل جمع آوری حجم زیادی از داده های 
ــیدن ارزش از داده  ها، تجزیه و تحلیـــل  ــاخت یافته و ساخت نیافته، بیرون کش س
ــتفاده از آن در تصمیم  گیری است. در ارتباط با بیماری های فراگیر،  یافتـــه ها و اس
استفاده از چنین فرایندی امکان پاسخ گویی علمی و درست را فراهم می کند. همچنین 
با توجه به پیچیدگی بیماری  های فراگیر مدرن، راهکاری چندوجهی موردنیاز است و 
ــتند، ممکن است که خروجی معنادار  ــاس بزرگ داده هس راهکارهایی که صرفاً بر اس
ــی را ندهد. لذا تالش  های اخیر متمرکز بر مبارزه با بیماری های فراگیر با به  و ملموس
کارگیری داده های واقعی و به روز از منابع مختلف مانند اینترنت اشیاء یا شبکه های 
اجتماعی است که داده های کاربردی  تری را جمع آوری می کند و اثربخشی تجزیه و 

تحلیل داده را بهتر می کند )کمیسیون پهن باند برای توسعه پایدار، 20۱۸(.

 یادگیری ماشین و داده کاوی
داده  کاوی و مدل یادگیری ماشین در پیش بینی پویایی بیماری فراگیر و همچنین 
ــت و تکنیک  های آنها، پیش  بینی  هایی را بر اساس  ــیوع بعدی آن سودمند اس ش

الگوهایی که از داده  ها گرفته  اند، ارائه می  دهد.
ــتان از توئیتر برای بررسی امکان  ــتول انگلس ــگاه بریس برای مثال، محققان دانش
پیگیری شیوع انفوالنزا استفاده کردند. آنها ۱60 هزار توئیت را روزانه در 24 هفته 
ــتان را جمع کردند. این توئیت  ها حاوی اطالعاتی  از 54 منطقه پرجمعیت انگلس
ــردرد داشتند. الگوهای  ــرفه، تب یا س بود که کاربران در مورد عالیم خود مانند س
مستخرج از این مطالعه، امکان پیش بینی نرخ مبتالیان به آنفوالنزا را با دقت باالیی 
ــان داد. درواقع یادگیری ماشین با الگوریتم های هوشمند و قدرت رایانشی باال  نش
روی اطالعات، الگوهایی را برای پیش بینی بیماری و شیوع آن استخراج می کند 

)کوفود پترسون، 20۱2(.

  هوش مصنوعی و رباتیک در بیماری های سرایت پذیر مثل کرونا
پزشکی از راه دور نقش کلیدی را در زمان شیوع بیماری  های فراگیر داردو دستگاه  های 
رباتیک می  توانند در چنین مواقعی استفاده شوند. برای مثال، می توان از ربات  ها برای 
نمونه گیری از بیمار و یا بررسی عالیم بیماری وی استفاده کرد و یا از هوش مصنوعی در 
تختخواب  های بیمارستان  ها برای کنترل عالیم بیمار و یا حرکت خودکار در مواقع نیاز 
بهره گرفت و از به خطر افتادن پزشک و پرستار و سرایت بیماری مثل کرونا به دیگران 
جلوگیری کرد.  همچنین برخی ربات ها برای حمل زباله های بیمارستانی یا ضد عفونی 
اتاق های آلوده به کار گرفته می شوند که در کاهش مرگ و میر پرسنل و کادر درمانی 
مؤثر است. نمونه ای از کاربرد رباتیک را می توان در امریکا در ارتباط با بیماری کووید 
۱۹ دانست که فرد مبتال شده در اتاقی بستری است که کادر درمانی به اتاق وی نمی 
ــد و ربـــات ها کار کنترل بیمار و وضعیت وی و نظافت و ضدعفونی اتاق را انجام  رون

می دهند  )کنت، 2020(.
بطور حتم فناوری های جدید، الزامات جدیدی را برای سالمت، بهداشت و درمان بوجود 
آورده که نیازمند به باز مهندسی نظام پزشکی با توجه به شرایط جدید هستیم. ورود به 
دوره ظهور فناوری های جدید و عصر اتصال  گرایی، هوشمندسازی و اتوماتیک شدن 
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مقالـه

ــان ها، اطالعات، اشیاء و فرآیندها به دیوایــس ها  همه انواع ارتباطات و اتصال همه انس
ــتر الگوریتمی برنامه پذیر و  با توانش داده  پردازی، داده کاوی و هوشمندسازی  بر بس
ــاری، درمان و  ــرای توجه دادن به بیم ــمند ب ــا، یک نوع ظرفیت اخطار هوش اخطاره
ــبکه های داخلی  ــی با ظرفیت همه کاربران متصل به فضای مجازی یا ش خودمراقبت

ارتباطی فراهم کرده است. 

  جمع بندی: دوفضایی شدن پزشکی به مثابه اَبَر ظرفیت آموزش، 
تشخیص، درمان، پایش و خودمراقبتی از راه دورتوجه به قوانین و 

حقیقت هستی
ــاری و ویروس نتیجه یک عدم تعادل، یا عوامل و حوادث غیر مترقبه خارج  البته بیم
از اراده انسان و یا عمل ناآگاهانه نسبت به حقیقت هستی و شکستن قوانین الهی در 
خصوص طبیعت )آب ها، خاک، هوا،  گیاهان و اشجار(، جسم و رفتار و روح انسان است 
که منجر به تخریب و آلودگی طبیعت، آب ها، هوا و بیماری های جسمی و رفتار فردی 
و اجتماعی جامعه انسانی می شود. خداوند حقیقت جهان هستی را تدبیر کرده و هر نوع 
خروج از این حقیقت که در واقع همان قاعده ها و قوانین هستی است، منجر به بالهای 
عمومی می شود کما اینکه در مورد منشاء کرونا خوردن غذاهای حرام مثل خفاش و مار 

را بعنوان منشاء کرونا ذکر می کنند که البته هنوز امر قطعی نیست. لذا در درجه اول 
بهداشت و سالمتی زندگی مستلزم تقویت آگاهی و  بازگشت به قوانین الهی و رعایت 
عدالت فردی و اجتماعی است و در صورت ظهور آلودگی و بیماری باذن اهلل باید به تدابیر 
تخصصی و بهره گیری از عقالنیت نظامند و بهره بردن از فناوری های جدید و البته با 

تقویت علم و دانش تخصصی پزشکی به بهداشت و درمان پرداخت.
ــالمت، بهداشت و درمان  بطور حتم فناوری های جدید، الزامات جدیدی را برای س
بوجود آورده که نیازمند به باز مهندسی نظام پزشکی با توجه به شرایط جدید هستیم. 
ورود به دوره ظهور فناوری  های جدید و عصر اتصالگرایی، هوشمندسازی و اتوماتیک 
شدن همه انواع ارتباطات و اتصال همه انسان ها، اطالعات، اشیاء و فرآیندها به دیوایس 
 ها بر بستر الگوریتمی برنامه  پذیر و  با توانش داده  پردازی، داده  کاوی و هوشمندسازی 
ــه بیماری، درمان و  ــمند برای توجه دادن ب ــا، یک نوع ظرفیت اخطار هوش اخطاره
ــبکه  های داخلی  خودمراقبتی با ظرفیت همه کاربران متصل به فضای مجازی یا ش
ــت.  از سوی دیگر، ظهور پزشکی جدید در قالب رادیولوژی  ارتباطی فراهم کرده اس
مداخله ه ا، بیمارستان مجازی، پرستاری از راه دور، جراحی از راه دور، داروخانه از راه 
دور، توانمندسازی از راه دور، پایش از راه دور و آموزشی پزشکی از راه دور، مشاوره از 

راه دور و کمک های اورژانس و اضطراری از راه دوره امکان پذیر شده است.

ظرفیت سالمت و پزشکی از راه دور، اهمیت مکان و فاصله را کمرنگ کرده و در بسیار از 
موارد اساساً اهمیت مکان و فاصله را از بین برده است. لذا علی رغم توانایی های قدرتمند 
ــالمت و پزشکی جمهوری اسالمی ایران، نیازمند تقویت قدرت سالمت و  و فراگیر س
پزشکی مرتبط با فناوری های جدید هستیم. بدیهی است هرگز از پزشکی حضوری، 
ــیاری از عرصه  ها در پیوند با فناوری  های  ــویم اما بس عینی و فیزیکی بی نیاز نمی ش
جدید و بازتعریف مهندسی پزشکی قابلیت نظام مندتر، محاسبه ای تر و کارآمدتر پیدا 

خواهد کرد.

شکل 3 دوفضایی شدن پزشکی: ظرفیت  های سالمت و درمان مجازی

اهمیت سالمت و پزشکی دوفضایی در پایش، تشخیص و درمان بیماری های مزمن، 
مخاطرات ناشی از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و بیماری های سرایت  بخش مثل 
همین ویروس جدید کرونا و بیماری کووید ۱۹ روشن و بدیهی است. این ظرفیت امکان 
مهمی است در جهت تأمین همکاری های مردمی ناظر بر خودمراقبتی عمومی، خدمات 
مهارتی در قالب پرستاری از راه دور، مشاوره از راه دور و درمان فراگیر و همه مقوله  های 

مرتبط با فضای هوشمند مجازی که یک ضرورت جدی است.
منابع و مواخذ نزد ماهنامه نسل چهارم محفوظ است.



  شبکه فیبر نوری
ــت برای انتقال اطالعات از یک مکان به مکان دیگر توسط ارسال  ــی اس فیبرنوری روش

پالس های نوری از طریق فیبر نوری.
شرکت دانیال موج تامین کننده یک سری کامل از محصوالت شبکه های فیبر نوری به 

شرح ذیل است:

*WDM )Wavelength Division Multiplexing( modules )including 
CWDM. DWDM. OADM. etc.(
* Optical splitters                      * CWDM & DWDM transceivers            
* Optical amplifiers                  * Transponders
* Optical attenuators                                           

 

شرکت فناوری اطالعات نوری دانیال موج به عنوان یکی از شرکت های برتر 
ایرانی در زمینه تحقیق، توس�عه، تولی�د و بکارگیری تجهیزات مخابراتی به 

ویژه تجهیزات Optic می باشد.
شرکت دانیال موج به عنوان یک شرکت دانش بنیان با هدف تامین نیازهای 
تجهیزات و راهکارهای انتقال فیبر نوری تاسیس شد و امروز با پشتوانه انجام 
پروژه های زیرس�اخت مخابرات نوری کشور و با کادری مجرب و کارآزموده، 

محکم تر از همیشه در مسیر تکاملی خود در حال پیشروی است.
محصوالت این مجموعه طیف وس�یعی از نیاز ه�ای صنعت مخابرات را در بر 
می گیرد. این شرکت با سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه خود توانسته 
تجهیزات و دس�تگاه هایی با اس�تفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در 

زمینه مخابرات، صنعت، اتوماسیون و ... را تولید کند.

WDM سیستم و فن آوری  
WDM جدا کننده نور در فیبر نوری به تعدادی از طول موج های گسسته )رنگی( 
می باشد. هر یک از طول موج ها )رنگ( کانال اجرایی مستقلی هستند در نرخ داده 
مانند 40Gbit/s .۱0Gbit/s .2.5Gbit/s  یا حتی ۱00Gbit/s )در حال توسعه(، 
بنابراین چنانچه نور در فیبر به ۱6 طول موج تقسیم شود )کانال یا رنگ( و هر یک 
 40Gbit/s x ــود، ما در مجموع نرخ از طول موج ها در نرخ داده40Gbit/s  اجرا ش
640Gbit/s = ۱6 را دریافت می کنیم. این شرایط ویژه و صحیح برای مسافت های 

طوالنی و فوق طوالنی در ارتباطات  فیبر نوری استفاده می شود.

CWDM سیستم های  
ــپس به ۸ کانال  ــتم های CWDM ابتدا تعداد کانال هاي نوري به 4 و س در سیس
افزایش یافته است. فواصل بین کانالی نیز به nm 20 کاهش پیدا کرده است. ساخت 
اولین نمونه سیستم هاي مالتی پلکس تقسیم طول موج با طول موج  nm 20 در اوایل 
 CWDM دهه  ۱۹۹0انجام شده است .طول موج ها و فواصل بین کانالی سیستم هاي
ــخص شده است. مطابق این توصیه نامه ۱۸  در توصیه نامه ITU-T G.6۹4.2  مش
 nm 20  با فواصل بین کانالی  nm ۱6۱۱ تا nm ۱27۱ ــوج ــال نوری از طول م کان
مشخص شده است. همچنین در این توصیه نامه جابجایی طول موج حدود  6± ~ 7 

nm برای منابع نوری چنین سیستم هایی مجاز شمرده شده است.

DWDM  سیستم های  
تعداد کانال هاي نوري در سیستم های DWDM بیش از ۸ کانال و فواصل بین کانال 
بسیار باریک و کمتر از nm ۱.6 است. ساخت چنین سیستم هایی با دقت طول موج 
باال و فواصل بین کانالی بسیار باریک نیازمند تکنولوژي باال در تهیه منابع و ادوات نوري 
است.  چنین سیستم هایی با تعداد ۱6 الی 40 کانال و با فواصل بین کانالی nm ۱.6 و 
nm 0.۸  در اواسط دهه  ۱۹۹0 ساخته شده اند. ساخت سیستم هایی با تعداد کانال 
بیشتر و در نتیجه با فواصل کمتر ادامه پیدا کرده، به طوري که در اواخر دهه  ۱۹۹0 
سیستم هایی با تعداد 64 الی۱60  کانال و با فواصل بین nm 0.4 و nm 0.2  مورد 

آزمایش قرار گرفتند.

  CWDM & DWDM Transceivers



  OT WDM ) DWDM & CWDM(:
این سیستم برای اولین بار در منطقه توسط متخصصین ایرانی  برای 
ــاخته شده  ــیگنال های مخابراتی خطوط مترو طراحی و س انتقال س
است ظرفیت انتقال این سیستم ۱۸0 گیگابیت بر ثانیه می باشد، از 

جمله مشخصات فنی این سیستم می توان به مواردی اشاره کرد.

ــد در وزارت ارتباطات  ــان تولیدی دانیال موج، گفت: بای ــرکت دانش بنی مدیرعامل ش
ــکل گیرد که بتواند مشکالت  کمیته ای جهت پایش تولید در صنعت مخابرات ایران ش
ــش مربوط به حداکثر  ــل و فصل نموده و پای ــریع ح ــد کننده های زیربخش را س تولی

استفاده از توان داخلی را به خوبی انجام دهد.
صمد صمدیانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدی دانیال موج و عضو هیات علمی 
ــت و مخابرات پیرامون اقدامات صنعت مخابرات کشور برای تحقق شعار  ــکده پس دانش
»جهش تولید«، اظهار داشت: پنج شرکت بزرگ و تاثیرگذار در صنعت مخابرات ایران، 
در سال جهش تولید می توانند نقش آفرین باشند؛ که مشتمل بر شرکت مخابرات ایران، 
ــیار ایران، شرکت ایرانسل و شرکت  ــرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ارتباطات س ش

رایتل هستند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدی حوزه  مخابرات، تاکید کرد: اگر در این پنج 
شرکت، عزم جدی جهت ارجاع حداکثری کار به شرکت های داخلی باشد، ما می توانیم 

شاهد جهش تولید در صنعت مخابرات ایران باشیم.
صمدیانی خاطرنشان کرد: به نظر بنده باید در وزارت ارتباطات کمیته ای جهت پایش 
ــکالت تولید کننده های  ــرد که بتواند مش ــکل گی ــد در صنعت مخابرات ایران ش تولی
زیربخش را سریع حل و فصل نموده و پایش مربوط به حداکثر استفاده از توان داخلی 

را به خوبی انجام دهد.
ــت: با توجه به روحیه  جهادی وزیر محترم ارتباطات انتظار می رود این  وی اظهار داش
کمیته تحت مدیریت مستقیم خود ایشان راهبری شود و یا از مدیران جوان و  جهادی 

در مدیریت این کمیته استفاده شود.
صمدیانی پیرامون میزان تحقق شعار »رونق تولید« در صنعت مخابرات در سال گذشته 
ــرکت مخابرات ایران دچار تحول اساسی در نگرش  ــته ش ــال گذش هم گفت: در دو س
ــام مناقصات با اولویت  ــت؛ به طوری که تقریبا تم ــده اس به محصوالت تولید داخل ش
ــرکت مخابرات ایران،  ــت که باید از هیات مدیره  ش ــده اس محصوالت داخلی برگزار ش
رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس صدری که دارای 
ــطح ملی صورت  ــکر در س ــتند تقدیر و تش عزم جدی در حمایت از تولید داخل هس

پذیرد.
ــال  ــرکت دانش بنیان تولیدی دانیال موج در پایان گفت: امیدواریم در س مدیرعامل ش

جدید همان رویکرد سال گذشته در شرکت مخابرات ایران ادامه پیدا کند.

     OADM 
ــتگاهی می باشد که در سیستم های مالتی پلکس تقسیم طول  دس
موج برای تسهیم و مسیریابی کانال های مختلف نور داخل یا خارج 

از یک فیبر سینگل مود،مورد استفاده قرار می گیرد.
 

    CWDM MUX DEMUX :
 nm ۱270 ۱۸ کانال طول موج هایی از ، CWDM در تکنولوژی
  Signal برای دریافت  Rx Port که هر کانال شامل ، nm ۱6۱0 تا
ــد. به این  ــال Signal  نوری می باش نوری و Tx Port  برای ارس
) SFP+ CWDM و SFP، XFP( صورت که از ماژول های نوری

ــیله PatchCord به کانال  یا DWDM با طول موج معین به وس
ــده وصل  ــخص ش Mux-Demux مطابق با طول موج نوری مش

می شود.

طی دو سال گذشته تمام مناقصات در شرکت مخابرات ایران با 
اولویت محصوالت داخلی برگزار شده است

وزارت ارتباطات پیشگام تشکیل کمیته  پایش تولید
 در صنعت مخابرات شود

مدیرعامل رشکت دانش بنیان تولیدی دانیال موج:
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Startup Accelerators Multiply

Gov’t-Hosted Boot Camps Tap Into Tech Potentials

Iran to export corona serology kits to Turkey 

Boot camps have been held to utilize the potentials and 
talents of young tech enthusiasts for addressing the 
needs of different economic sectors.
Iran’s Vice Presidential Office for Science and Technology 
has held 26 boot camps in different technology areas 
over the past few months to train tech teams and startups 
for the job market.
According to the Digital Economy Technologies 
Headquarters at the vice presidential office, boot camps 
have been held to utilize the potentials of young tech 
enthusiasts to address the needs and challenges of 
different economic sectors.
The events were conducted by professionals in artificial 
intelligence, Android programming, blockchain, internet 

The number of startup accelerators has reached 55 in Iran 
and is expected to further increase.
The growth of Iranian technology ecosystem is expected 
to speed up, as the number of startup accelerators is on 
the rise.
Mehdi Azimian, an official with the Vice Presidential 
Office for Science and Technology, said that in the last 
Iranian year (ended March 2019-20), accelerators have 
had a significant qualitative and quantitative growth, the 
office’s website Isti.ir reported.
“The number of certified centers has reached 55 and will 
continue to increase. Besides, they offer stronger support 
to fledgling tech teams and startups,” he said.
Accelerators provide startups with technical and legal 
assistance besides monetary facilities, and help them 
expand their businesses and enter new markets.

of things, web programming, digital marketing, cloud 
computing and big data.
According to the officials, during the boot camps, 
graduates, students and enthusiasts gather in an 
educational and experimental environment, grasping the 
know-how of developing their businesses.

Based on their rules, accelerators carry out quarterly 
evaluations of startups to ensure their growth and bridge 
possible gaps. Therefore, accelerators play a vital role in 
the development of a startup.

Head of Communication, Information and Public Relations 
Dept. of the Vice-Presidency for Science and Technology 
Parviz Karami siad that Islamic Republic of Iran will export 
COVID19 serology kits to neighboring Turkey.
The process of contract for selling coronavirus serology 
kits to Turkey has been finalized and Iran will start 

exporting and dispatching corona serology kits to this 
country soon, he added.
Giant steps have been taken in the country with exporting 
homegrown corona serology kits to other countries, he 
said, adding, “accordingly, Islamic Republic of Iran could 
produce a high-tech product using its experts and talents 
in the shortest time possible which observe requirements 
of international and European standard rules and 
regulations.”
At the condition that foreign media outlets are propagating 
false news against the country and are trying to disturb 
public opinions, knowledge-based companies in the 
country started exporting their up-to-date products and 
showcase the authority of Iranian science and technology 
to the world, Karami emphasized.
Elsewhere in his remarks, he pointed to the advanced 
Iranian technology and said, “the level of Iran’s science 
and technology is so high that Germany and other 
European countries have presently asked for importing 
Iranian-made coronavirus diagnostic kits.”
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New Schemes to Boost Iran’s Tech Exports

Iranian Tech Firms Earn 800$m in 2019 -20 

Tech University for Tehran

Iran National Innovation Fund is offering knowledge-based 
companies four types of support, namely loans, warranties, 
investments and empowerment services.
The state-backed Iran National Innovation Fund has launched 
schemes to expand the export of knowledge-based products 
by giving support to tech firms.
The efforts are aimed at further strengthening the Iranian 
technology ecosystem.
Speaking in an IRIB live telecast, Siavash Malekifar, 
a deputy at INIF, said knowledge-based companies 
are offered support in four categories, namely loans, 
warranties, investments and empowerment services.
“Firms with international trade can receive financial 
support, foreign leasing, loans for foreign customers and 
other services to expand their export and target market,” 
he added.

A new technology-oriented university will be established 
in Tehran’s Pardis Technology Park, based on a contract 
recently signed between the government and the 
academia.

The deal was signed by Sorena Sattari, the vice president 
for science and technology, and Mohammad Mehdi 
Tehranchi, the dean of Islamic Azad University, the vice 
presidential office’s website Isti.ir reported.
Sharing resources and optimizing Pardis Technology 
Park’s capacities were among the contract issues, which 
are aimed at creating a more efficient connection among 
the academia, tech enterprises and industry.
At the signing ceremony, Sattari said IAU is promoting 
entrepreneurship by investing in knowledge-based 
companies and startups.
“The move makes IAU an innovative and entrepreneur 
university that will have a big share of creating jobs in 
the country. In a conventional education system, this is 
considered a modern and tough thing to do,” he added.

State officials expect the year-on-year income to jump 
with the sudden outbreak of the coronavirus in the 
country late last year, as the technology ecosystem has 
boosted the production of health and medical products 
to ward off the virus.

The revenue of Iranian tech firms and knowledge-based 
companies exceeded 130 trillion rials (802.4$ million) in 
the last Iranian year (ended March 2019 -20), the dean of 
Amir Kabir University of Technology said.
Ahmad Motamedi reported the figure during a video 
conference with President Hassan Rouhani, Vice President 
for Science and Technology Sorena Sattari, Science 
Minister Mansour Gholami and directors of tech parks. 
State officials expect the year-on-year income to jump 
with the sudden outbreak of the novel coronavirus 
disease late last year, as the technology ecosystem has 
boosted the production of health and medical products 
to ward off the virus. 
President Rouhani acknowledged the non-stop 
endeavors of knowledge-based companies and said 
the ability to address domestic demands, expand health 
and medicinal exports during the spread of COVID19, 
promote self-sufficiency and develop knowledge-based 
economy reflects the scientific capacities of tech 
units.








