






  شبكه فيبر نورى
ــت براى انتقال اطالعات از يك مكان به مكان ديگر توسط ارسال  ــى اس فيبرنورى روش

پالس هاى نورى از طريق فيبر نورى.
شركت دانيال موج تامين كننده يك سرى كامل از محصوالت شبكه هاى فيبر نورى به 

شرح ذيل است:

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

 

شركت فناورى اطالعات نورى دانيال موج به عنوان يكى از شركت هاى برتر 
ايرانى در زمينه تحقيق، توسـعه، توليـد و بكارگيرى تجهيزات مخابراتى به 

ويژه تجهيزات Optic مى باشد.
شركت دانيال موج به عنوان يك شركت دانش بنيان با هدف تامين نيازهاى 
تجهيزات و راهكارهاى انتقال فيبر نورى تاسيس شد و امروز با پشتوانه انجام 
پروژه هاى زيرسـاخت مخابرات نورى كشور و با كادرى مجرب و كارآزموده، 

محكم تر از هميشه در مسير تكاملى خود در حال پيشروى است.
محصوالت اين مجموعه طيف وسـيعى از نياز هـاى صنعت مخابرات را در بر 
مى گيرد. اين شركت با سرمايه گذارى در واحد تحقيق و توسعه خود توانسته 
تجهيزات و دسـتگاه هايى با اسـتفاده از آخرين تكنولوژى هاى روز دنيا در 

زمينه مخابرات، صنعت، اتوماسيون و ... را توليد كند.

WDM سيستم و فن آورى  
WDM جدا كننده نور در فيبر نورى به تعدادى از طول موج هاى گسسته (رنگى) 
مى باشد. هر يك از طول موج ها (رنگ) كانال اجرايى مستقلى هستند در نرخ داده 
مانند 40Gbit/s ,10Gbit/s ,2,5Gbit/s  يا حتى 100Gbit/s (در حال توسعه)، 
بنابراين چنانچه نور در فيبر به 16 طول موج تقسيم شود (كانال يا رنگ) و هر يك 
 40Gbit/s x ــود، ما در مجموع نرخ از طول موج ها در نرخ داده40Gbit/s  اجرا ش
640Gbit/s = 16 را دريافت مى كنيم. اين شرايط ويژه و صحيح براى مسافت هاى 

طوالنى و فوق طوالنى در ارتباطات  فيبر نورى استفاده مى شود.

CWDM سيستم هاى  
ــپس به 8 كانال  ــتم هاى CWDM ابتدا تعداد كانال هاي نوري به 4 و س در سيس
افزايش يافته است. فواصل بين كانالى نيز به nm 20 كاهش پيدا كرده است. ساخت 
اولين نمونه سيستم هاي مالتى پلكس تقسيم طول موج با طول موج  nm 20 در اوايل 
 CWDM دهه  1990انجام شده است .طول موج ها و فواصل بين كانالى سيستم هاي
ــخص شده است. مطابق اين توصيه نامه 18  در توصيه نامه ITU-T G.694,2  مش
 nm 20  با فواصل بين كانالى  nm 1611 تا nm 1271 ــوج ــال نورى از طول م كان
مشخص شده است. همچنين در اين توصيه نامه جابجايى طول موج حدود  6± ~ 7 

nm براى منابع نورى چنين سيستم هايى مجاز شمرده شده است.

DWDM  سيستم هاى  
تعداد كانال هاي نوري در سيستم هاى DWDM بيش از 8 كانال و فواصل بين كانال 
بسيار باريك و كمتر از nm 1,6 است. ساخت چنين سيستم هايى با دقت طول موج 
باال و فواصل بين كانالى بسيار باريك نيازمند تكنولوژي باال در تهيه منابع و ادوات نوري 
است.  چنين سيستم هايى با تعداد 16 الى 40 كانال و با فواصل بين كانالى nm 1,6 و 
nm 0,8  در اواسط دهه  1990 ساخته شده اند. ساخت سيستم هايى با تعداد كانال 
بيشتر و در نتيجه با فواصل كمتر ادامه پيدا كرده، به طوري كه در اواخر دهه  1990 
سيستم هايى با تعداد 64 الى160  كانال و با فواصل بين nm 0,4 و nm 0,2  مورد 

آزمايش قرار گرفتند.

  CWDM & DWDM Transceivers

مديرعامل شركت دانش بنيان توليدى دانيال موج، گفت: قوانين و مقررات در بخش حمايت از توليد 
داخل به نظر بنده به اندازه كافى وجود دارد مانند قانون حمايت حداكثر از توليد داخل، ولى در اين 
راستا، نكته اصلى وجود و انتصاب مديران معتقد به استفاده از توليدات داخلى است كه بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
صمد صمديانى، مديرعامل شركت دانش بنيان توليدى دانيال موج و عضو هيات علمى دانشكده پست 
و مخابرات، پيرامون ديدار توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادى با مقام معظـــم رهبـــرى 
ــت: خداوند متعال را شاكريم كه در ديدار مقام معظم رهبرى با  ــال جارى، اظهار داش در آبـان ماه س
توليدكنندگان حضور داشتيم و با بيانات گرم و مملو از منطق و استدالل مقام معظم رهبرى مورد تفقد 
قرار گرفتيم. ما توليدكنندگان بخش صنعت ارتباطات و فناورى اطالعات به عنوان رزمندگان جنگ 

اقتصادى آمادگى خود را جهت تحقق اقتصاد مقاومتى و خودكفايى ملى اعالم مى نماييم.
وى ادامه داد: در راستاى تحقق شعار رونق توليد در مورد صنعت مخابرات كشور، مواردى قابل توجه 
ويژه مى باشد؛ صنعت مخابرات به عنوان يكى از صنعت هاى High Tech شناخته مى شود كه داراى 
ارزش افزوده  توليد بااليى است و با توجه اينكه كشور ما داراى جمعيت تحصيلكرده  بااليى در اين بخش 
مى باشد، تاكيد بر بومى سازى تجهيزات در اين بخش عالوه بر ايجاد خودكفايى تامين اشتغال پايدار 

براى جوانان نخبه كشور را هم دارد.  
صمديانى خاطرنشان كرد: در همين حال، با توجه به پتانسيل تجهيزات بخش مخابرات كه حدود 10 

ميليارد دالر در سال مى شود، خودكفايى در اين بخش باعث صرفه جويى ارزى كالن مى گردد.
وى ادامه داد: قوانين و مقررات در بخش حمايت از توليد داخل به نظر بنده به اندازه كافى وجود دارد 
مانند قانون حمايت حداكثر از توليد داخل، ولى در اين راستا، نكته اصلى وجود و انتصاب مديران معتقد 

به استفاده از توليدات داخلى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــركت مخابرات ايران از زمان انتصاب آقاى مهندس صدرى به عنوان  وى افزود: به عنوان نمونه در ش
مديرعامل، كليه خريدها از شركت هاى توليدكننده  داخلى صورت مى گيرد و ايشان كليه قراردادهاى 

مشاوره  خارجى را هم ملغى نموده اند.
صمديانى خاطرنشان كرد: متاسفانه در ايران مشكل اساسى توليد به نظر بنده وجود بهره هاى بانكى باال 
است (حدود 15-18 درصد) كه با وجود اين بهره ها كمتر كسى حاضر به سرمايه گذارى در زمينه  توليد 
با مسايل و مشكالت خاص خود مى باشد، لذا با يك اقدام جهادى بايد مشكل بهره هاى بانكى را حل 
نمود تا به صورت زيرساختى يكى از مشكالت عدم تمايل به سرمايه گذارى در بخش توليد حل گردد. 
صمديانى با تاكيد بر لزوم «ارج نهادن به مديران معتقد به توليد داخل» گفت: واقعيت را بايد پذيرفت 
كه خريد توليدات داخلى High Tech در ابتدا در مقايسه با محصوالت HighTech خارجى داراى 
سابقه باال، داراى ريسك براى مديران مى باشد، لذا عالوه بر جبران اين ريسك بايد از اين مديران به نحو 

مقتضى تشكر و قدردانى گردد.

بومى سازى تجهيزات مخابراتى،
 ايجاد خودكفايى و تامين اشتغال پايدار براى جوانان را به 

همراه دارد

  OT WDM ( DWDM & CWDM):
اين سيستم براى اولين بار در منطقه توسط متخصصين ايرانى  براى 
ــاخته شده  ــيگنال هاى مخابراتى خطوط مترو طراحى و س انتقال س
است ظرفيت انتقال اين سيستم 180 گيگابيت بر ثانيه مى باشد، از 

جمله مشخصات فنى اين سيستم مى توان به مواردى اشاره كرد.

     OADM 
ــتگاهى مى باشد كه در سيستم هاى مالتى پلكس تقسيم طول  دس
موج براى تسهيم و مسيريابى كانال هاى مختلف نور داخل يا خارج 

از يك فيبر سينگل مود،مورد استفاده قرار مى گيرد.

 
    CWDM MUX DEMUX :
 nm 1270 18 كانال طول موج هايى از ، CWDM در تكنولوژى
  Signal براى دريافت  Rx Port كه هر كانال شامل ، nm 1610 تا
ــد. به اين  ــال Signal  نورى مى باش نورى و Tx Port  براى ارس
( SFP+ CWDM و SFP، XFP) صورت كه از ماژول هاى نورى

ــيله PatchCord به كانال  يا DWDM با طول موج معين به وس
ــده وصل  ــخص ش Mux-Demux مطابق با طول موج نورى مش

مى شود.
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پیشنهاد اتحادیه این است که با توجه به اینکه افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک راهبرد استراتژیک با هدف تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشی، مورد توجه تمام ارکان نظام است، لذا می توان در سال آینده به رونق صادرات توجه 

ویژه داشت تا بتوانیم با حمایت و پشتوانه حاکمیت در خصوص صادرات، قدم  های اساسی و همگانی برداریم.
اگر به بیانات مقام معظم رهبری در چند ماه گذشته دقت کنیم، متوجه می شویم که به جهت شرایط کنونی کشور ضرورت 
توجه به صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا در این شرایط حاکم بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه 

بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و صنعتی کشور محقق سازیم.
این موضوع از رویگردهای اقتصاد مقاومتی بوده و یک بحث کامال استراتژیک است که در کشورهایی که دارای اهداف بلند مدت هستند و روحیه  خودکفایی و استقالل در پیکره  سیاست 
داخلی و خارجی آنها نهادینه شده است، در جریان می باشد و اطمینان دارم که در صورت صالحدید و تاکید بر »رونق صادرات« در سال 1399، این نهضت می تواند همانند نهضت رونق 

تولید داخل شکل گرفته و شتاب بیشتری پیدا کند.

سال 1399 می تواند »سال رونق صادرات« باشد

دکتر داوود ادیب
رییس هیات مدیره   اتحادیه   

صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

ویروس کرونا؛ جدیدترین سالح بیولوژیکی دنیا

سرمقاله

جنگ بیولوژیکی، جنگی است که در آن از انواع ویروس و میکروب و بیماری های واگیردار ساختگی به عنوان سالح استفاده می شود. این نوع سالح با سالح 
های شیمیایی یا هسته ای فرق دارد، اما نوعی از آنها به حساب می آید که کشورها برای تحقق منافع خود در جنگ از آنها استفاده می کنند. در این راستا بد 

نیست بدانیم که آمریکا برنامه ساخت سالح بیولوژیک را از زمان جنگ جهانی دوم و به طور مشخص تر از سال 1941 آغاز کرده است.

حسین الموسوی
دبیر خبر و تهیه کننده شبکه العالم

با افزایش توانمندی های آمریکا در زمینه تولید این نوع سالح ها و استفاده مکرر از 
آنها در تاریخ جدید، اصطالح تروریسم بیولوژیکی نیز مطرح شده است. با پیدایش 
ــور جهان و هرج و مرج  ــیوع آن در ده ها کش ویروس کرونا )COVID-19( و ش
ــی از آن، منطقی است که شیوع این ویروس را با جنگ بیولوژیکی  ــت ناش و وحش
ــارس( است که از سال 2002 تا  آمریکا مرتبط بدانیم. کرونا از خانواده ویروس )س

2004 در چین پدید آمد.
این ویروس از جمله ویروس هایی است که از نظر بیولوژیکی تغییر یافته تا قدرت 
ــد و همین امر آن را به عنوان یک سالح  ــیوع بیشتری بین انسان ها داشته باش ش

بیولوژیکی تهاجمی مطرح کرده است.
ــناس قانون بین المللی و کارشناس سالح های  ــیس بویل«، کارش بتازگی »فرانس
بیولوژیکی و مبارزه با تروریسم و رئیس کمیته مبارزه با سالح های بیولوژیکی بین المللی، 
در مصاحبه ای، پرده از مسائل مهمی در این خصوص برداشته است. بویل ابتدا به موضوع 
سالح های بیولوژیک )ویروس ها( اشاره می کند که در آزمایشگاه های خاصی معروف به 

سطوح سالمت بیولوژیکی یا BSL در چهار سطح ساخته می شود.

ــت و قصد دارد  ــگاه جنگ بیولوژیک اس ــل افزود که آمریکا دارای 12 آزمایش بوی
ــگاه جدید را در ایالت مانهاتان احداث کند. ویروسهایی مانند کرونا از  یک آزمایش
آزمایشگاههای تسلیحات بیولوژیک در دانشگاه کارولینای شمالی به بیرون سرایت 

کرده است.
متخصصین این آزمایشگاه توانستند ویروسهایی مانند میرس و کرونا را در چارچوب 

جنگ بیولوژیک تولید و آن را در میان انسانها منتشر کنند.
ــات  ــت که متخصصین اداره غذا و داروی آمریکا در این آزمایش موضوع مهم آن اس
ــازمان »فورت دیتریک« یا ستاد  ــات تحت نظر س ــرکت داشتند و این آزمایش ش
ــال 1969 تا زمان حاضر در زمینه تولید  ــکی ارتش آمریکا انجام شد که از س پزش

تسلیحات بیولوژیک فعالیت دارد.
ــه با کرونا را  ــوان رویدادهای فعلی جهان در رابط ــر موضوع می ت ــرای درک بهت ب
ــانه های غربی و منطقه ای درباره آن بررسی نمود  ــو با تبلیغات گسترده رس همس
ــوء استفاده سیاسی از کورونا علیه دشمنان  که هدف از آن ایجاد جنگ روانی و س

آمریکا است.
حال نتایج این بحث را می توان اینگونه خالصه کرد:

ــارات سنگینی  ــت که خس ــاهد جنگی نوین به نام جنگ بیولوژیک اس - جهان ش
ــورها دارد مانند چین که به خاطر کرونا دچار زیان های  به ویژه برای اقتصاد کش
ــد عالوه بر آنکه این ویروس سبب کاهش رشد اقتصاد جهان  هنگفت اقتصادی ش

شده است.
ــت، سالح بیولوژیک »کرونا« و سالح  ــالح اس - این جنگ در واقع مبتنی بر دو س
ــده رسانه ای علیه چین و ایران در همین راستا قرار  ــاب ش تبلیغات که جنگ حس

دارد.
- برای آمریکا که قادر به پرداختن هزینه جنگهای نظامی نیست، جنگ بیولوژیک 
ــد به ویژه که آمریکا و  ــنگتن را با کمترین هزینه تحقق بخش می تواند اهداف واش
ــاهد بروز جنگ اقتصادی میان یکدیگر بودند که آمریکا در آن  چین مدتی قبل ش

با شکست مواجه شده بود.
- هدف دیگر آمریکا در این چارچوب، ضعیف نشان دادن ایران در زمینه مقابله با 
کرونا است و همزمان این اتهام را وارده کرده که این ایران است که ویروس کورونا 

را در منطقه منتشر کرده است.
ــم  ــت که بویل آن را تروریس ــام این اقدامات در چارچوب جنگ بیولوژیکی اس تم
ــگاههای این نوع جنگ در  بیولوژیک نامیده و به همین علت تعطیلی تمام آزمایش

آمریکا و جهان را خواستار شده است.
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مهندس فرامرز رستگارماه

دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 
مخابرات ایران

برای تقسیم کار تخصصی و انجام پژوهش و تحقیقات الزم، دو کارگروه تحت نام های 
»زیرساخت ارتباطی« و »زیرساخت اطالعاتی« هرکدام با 20 عضو شکل گرفته است که 

نتایج کار خود را جهت تجمیع و یکپارچه سازی به کمیسیون ارائه خواهند داد.
ــخگویی به نیازهای ملی فضای مجازی  ــبکه ملی اطالعات با هدف پاس طرح کالن ش
ــی به کشور در برابر تهدیدات خارجی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و  و مصونیت بخش

فناوری اطالعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.
ــت که نکات کلیدی آن و مرتبط با  ــبکه ملی اطالعات دارای مفادی اس طرح کالن ش

صنعت بشرح زیر است:

•داشتن زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی، خدمات و محتوای بومی ارزنده، با کیفیت، 
رقابتی و متناسب با نیازها؛

•زمینه سازی و سرعت بخشیدن به نوآوری، رشد خدمات، محتوا و فناوری های نوین 
پیشرفته بومی؛

ــش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت )درصد خانوارها(، 100 درصدی برای  •پوش
دسترسی پهن باند سیار با متوسط سرعت دسترسی 25 مگابایت بر ثانیه برای پهن باند 

ثابت و 10 مگابایت بر ثانیه برای پهن باند سیار؛
•کاهش هزینه سالیانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر  دو درصد از سرانه درآمد 

ناخالص ملی؛
•کسب جایگاه اول فناوری های نوین از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، اینترنت 

اشیاء، رایانش کوانتومی و کالن داده در سطح منطقه؛
ــی از طریق دولت  ــی به ادارات دولت ــدی مراجعات حضوری مردم ــش 30 درص •کاه

الکترونیک؛
•حداکثر استفاده از دانش، تجهیزات، ابزارها و خدمات بومی؛

بخش دوم: کمیسیون بومی سازی شبکه ملی اطالعات
محور برنامه های هیات مدیره جدید سندیکای صنعت مخابرات ایران؛

همانطور که در بخش اول »یادداش�ت 
ماه« در شماره پیش�ین ماهنامه نسل 
چهارم اش�اره کردم، ب�ا توجه به تاکید 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای 
توس�عه و بومی سازی شبکه های ملی 
اطالعات و تقس�یم کار ملی برای بومی 
سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم 
افزارها، تش�کل های تخصصی به ویژه 
سندیکای صنعت مخابرات نقش کلیدی 
در برنام�ه ریزی و پیاده س�ازی این امر 
خطیر دارند و به همین دلیل کمیسیونی 
تحت این نام و با مشارکت نمایندگان 40 

شرکت عضو مرتبط تشکیل شد.

•ایجاد ساز و کار تسهیل گری سرمایه گذاری بخش خصوصی در خصوص الزامات حاکم 
بر الیه های شبکه ملی اطالعات و تولید تجهیزات، ابزارها و محصوالت بومی مرتبط؛

•برنامه ریزی جهت استفاده از فناوری های پیشرفته در الیه زیرساخت ارتباطی مانند 
نسل پنجم شبکه های ارتباطی، ارتباطات ماهواره ای و مجازی سازی عناصر شبکه؛

ــانی مورد نیاز با تاکید بر کار آفرینی، خود باوری،  ــازی نیروی انس •تربیت و توانمند س
خالقیت و نوآوری.

الزم به توضیح است که بومی سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز 
برای شبکه ملی اطالعات با محوریت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سندیکای صنعت مخابرات ایران تاکنون درچهار 

نشست هم اندیشی مورد بررسی قرار گرفته و برنامه اولیه اقدام تدوین شده است.
ــرفت کار در جلسات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری  در گزارش های بعدی، پیش
اطالعات از یک طرف و اقدامات مرتبط با تشکل های تخصصی در کمیسیون زیربط 
ــندیکای صنعت مخابرات ایران از طرف دیگر در اختیار خوانندگان گرامی قرار  در س

خواهد گرفت.
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نگاه ماه

ــت خارجی و روابط بین المللی بر رشد اقتصادی و بهبود  تاکنون درباره تاثیر سیاس
ــورها بسیار صحبت شده و نکات مهم این بحث توسط اساتید و  روابط تجاری کش

کارشناسان به خوبی نمایان شده است.
ــرایط فعلی اقتصاد ایران و پنجره های اندک باز مانده روابط تجاری  با این حال، ش
اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می کند. برای سال های متمادی تحلیلگران، 
ــرورت راه اندازی مجدد معاونت  ــران اقتصادی از اهمیت و ض ــندگان و مفس نویس
ــخن گفته اند  ــور خارجه به منظور بهبود روابط خارجی س ــادی در وزارت ام اقتص
ــی  ــط این نهاد را الزمه اساس ــائل اقتصاد، تجارت و بازرگانی توس ــه به مس  و توج
ــته اند. از این رو، با آغاز به کار  ــود وضعیت تجارت خارجی ایران با جهان دانس بهب
ــاختار در وزارت امور خارجه از ابتدای بهمن 96 معاون  دولت دوازدهم و تغییر س

دیپلماسی اقتصادی به پست های این وزارتخانه افزوده شد.
با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف اصلی ترین 
هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی را » نقش آفرینی در حوزه 
اقتصاد بین المللی در قالب معرفی توانمندی های اقتصادی داخلی به خارج کشور 
ــرای بخش خصوصی داخلی«عنوان  ــورهای خارجی ب و فراهم آوردن امکانات کش
ــادی جان گرفت. آنها  ــتری در دل فعاالن اقتص ــرد. با این اعالم انگیزه های بیش ک
امیدوار شدند با تشکیل این معاونت، راه های تازه ای در تجارت با دنیا ایجاد شود و 
وابسته های بازرگانی سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف، بازارهای هر کشور 
را زیر نظر بگیرند و راهکارهای جدیدی برای از سرگیری تجارت با دنیا در اختیار 

فعاالن اقتصادی قرار دهند.
ــی اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکنون  ــکیل معاونت دیپلماس اما، از زمان تش
ــتناد در مورد عملکرد این نهاد مبنی بر همکاری با صنعتگران  ــی قابل اس گزارش
ــر نشده است. از سوی دیگر، جای خالی معاون دیپلماسی  و بازرگانان ایران منتش
اقتصادی در مأموریت های خارجی وزیر نیز خودنمایی می کند. این در حالی است 
ــرای تجار و بازرگانان  ــفارتخانه های خارجی تکیه گاه مهم و قابل توجهی ب ــه س ک
ــیاری از جلسات اقتصادی  ــتند. حتی می بینیم بس خارجی در تجارت با ایران هس
ــط سفارتخانه های آنها تنظیم می شود  ــرکت ها و گروه های تجاری ایرانی توس با ش
ــهیل  و آنان نظارت کامل بر توافق  و عقد قرارداد ها دارند. در واقع همان نقش تس
ــه ای ایران در  ــه، در حالی که دفاتر منطق ــاره وزیر خارج ــرمایه گذاری مورد اش س
کشورهای دیگر نه تنها کمکی به فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی نمی کنند بلکه 
ــریفات فرودگاهی محدود است و اطالعات  خدمات دهی آنها نیز صرفاً به ارائه تش
خاصی از گروه های تجاری و زمینه های همکاری یا سرمایه گذاری برای ارائه ندارند. 
ــه در برخی دفاتر منطقه ای ایران به  ــفانه معاونت های اقتصادی وزارت خارج متأس

حیاط خلوت برخی گروه ها، نزدیکان احزاب و اشخاص تبدیل شد ه اند.
ــترک به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در حاکمیت و  اتاق های بازرگانی مش
ــورهای خارجی پذیرفته شده اند اما این نظر تقریباً در تمامی فعاالن اقتصادی  کش
مشترک است که آنها نتوانستند از نقش خود در افزایش بهره وری و تقویت جایگاه 

بخش خصوصی به درستی استفاده کنند.
ــنامه  ــترک بازرگانی ایران طبق اساس در یک نگاه کلی جایگاه قانونی اتاق های مش
ــادالت و  ــویق مب ــادی در تمام بخش ها و تش ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ــاً ب صرف
سرمایه گذاری های دو جانبه میان ایران و کشورهای هدف مقرر گردیده است. این 
اتاق ها نه فقط محل اطمینان و رجوع فعاالن اقتصادی بلکه تسهیل کننده روابط 
ــوند. در حالی که بررسی  ــوب می ش ــور محس تجاری و امور بازرگانی میان دو کش

اما و اگرهای تجارت خارجی در رقابت با مانع

FATF نقش اتاق های بازرگانی و سفارت خانه ها پیش از

تا پیش از اعالم رسمی بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، اتاق های مشترک بازرگانی ایران می توانستند نقش بسزایی در بهبود روابط تجاری بین المللی 
ایفا کنند و سبب تقویت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه شوند اما پس از این اقدام باید در انتظار تصمیم مسئوالن کشور و اقدامات مجمع تشخیص مصلحت 

نظام باشیم.

نسیم توکل
مدیرعامل موسسه حفاظت الکترونیک اتحاد 

ــال های اخیر نشان می دهد بیش از آنکه اقتصادی باشند جنبه   عملکرد آنها در س
سیاسی پیدا کرده اند. حتی مشاهده شده برخی نمایندگان اتاق های مشترک خود 
ــتند و به قواعد و آئین نامه های اتاق  ــطح اتاق بازرگانی ایران می دانس را باالتر از س
ایران بی توجه بوده اند. جایگاه اتاق های مشترک بازرگانی ایران بسیار مهم است و 
ــازند. بنابراین افرادی باید در این جایگاه قرار بگیرند  قدرت آن را خود اعضاء می س
که توانایی پیش برد امور و بهبود شرایط تجارت کشور را داشته باشند. هر چند که 

در شرایط تحریم امری خطیر است.
ــود در تجارت  ــت خالء موج ــید نهادی که می توانس ــال، به نظر می رس ــا این ح ب
بین المللی کشور را پر کند و بر عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه 
ــد. این نهادهای بخش  ــترک بازرگانی ایران بودن ــران تأثیر گذارد اتاق های مش ای
ــته  ــی مطمئن برای ادامه فعالیت دیپلمات های بازنشس ــی می توانند مکان خصوص
باشند. متأسفانه بخش قابل توجهی از دیپلمات ها عالقه ای به مباحث اقتصاد ندارند 
و پس از بازنشستگی به فضای سیاست داخلی روی می آورند. حال اینکه دیپلمات ها 
ــناختی که از زبان،  ــب کرده اند و ش با تجربه ای که در زمینه روابط بین المللی کس
فرهنگ و آداب کشورهای مختلف به دست آورده اند سرمایه های مهمی هستند که 
می توانند به اقتصاد و تجارت کشور خدمت کنند. این نوع سرمایه ها باید در زمینه 
رشد اقتصادی و بهبود روابط تجاری با بهره گیری از پتانسیل اتاق های مشترک به 
ــوند. به عنوان مثال سفیر روسیه در بولیوی  ــاور یا عضو به کار گرفته ش عنوان مش
ــرکت »گازپروم« در  بعد از پایان دوران ماموریت اش بالفاصله به عنوان نماینده ش
ــود از آنجا که چندین سال متوالی در این کشور  همان بولیوی به کار گرفته می ش
زندگی کرده و با فرهنگ و آداب و شخصیت های رده باالی سیاسی در حد سران 
ــنایی دارد وشرکت گازپروم قطعا چنین سرمایه ای را از دست نمی دهد  و وزرا آش
ــودآوری به  ــد از این ظرفیت می تواند برای افزایش قدرت البی گری و س و می دان

خوبی بهره گیرد.
اگرچه، بازگشت به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی چشم انداز حال و آینده اقتصاد 
ــران را تیره کرده و انتظار می رود عالوه بر افزایش مجدد قیمت کاالها و خدمات  ای
ــتد و نقل و انتقال پول با بانک های جهان باشیم. حتی  ــاهد مسدودشدن دادوس ش
ممکن است کشورهای همسایه و دوست نیز روابط تجاری خود را ادامه ندهند و یا 
ــیت بسیار زیادی رفتار کنند که این مسئله بدون شک بر تولید داخلی و  با حساس

قیمت تمام شده محصوالت داخلی نیز اثر گذارخواهد بود.

اتاق های بازرگانی مشترک به عنوان نماینده بخش خصوصی 
ایران در حاکمیت و کشورهای خارجی پذیرفته شده اند اما 
این نظر تقریباً در تمامی فعاالن اقتصادی مشترک است که 
آنها نتوانستند از نقش خود در افزایش بهره وری و تقویت 

جایگاه بخش خصوصی به درستی استفاده کنند.
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دکتر کورش منتظری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام در گفت وگو 
با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم پیرامون تفاهم نامه همکاری بین شرکت ایران ارقام 
و اپراتور سامانتل، گفت: این تفاهم نامه بین شرکت ایران ارقام و شرکت کیش سل 

پارس )سامانتل( صورت می گیرد.
ــت  وی، ادامه داد: این قرارداد برای ارائه خدمات تلفن همراه در قالب MVNO اس
ــبکه و سیستم بانکی ما و با تمام بانک هایی که در ارتباط هستیم همچون  که در ش
سپه، تجارت، قوامین، انصار و غیره صورت می گیرد و شبکه های امن ATM را ایجاد 

می کنیم، تا تمام ماشین های ATM بانک ها داخل شبکه محلی خودشان باشند.
منتظری، اظهار کرد: سرویس های تلفنی که ارائه می کنیم در قالب سیم کارتی است 
ــماره تلفن همراه، یک  ــد. یک ش که در دو نوع فیزیکی و الکترونیکی موجود می باش

قابلیت تجمیع شماره تلفن همراه و ثابت و شماره های داخلی سازمانی در یک سیم کارت
کاهش 80 درصدی هزینه رومینگ بین امللل بر بسرت شبکه تلفن همراه ایران ارقام

در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری ایران ارقام و سامانتل، صورت گرفت:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، گفت: سرویس های تلفنی که ارائه می کنیم در قالب سیم کارتی است که در دو نوع فیزیکی و الکترونیکی موجود می باشد؛ 
مشترکی که سیم کارتی از ما می گیرد تلفن ثابت و همراه و سانترال سازمانی را در کنارهم دارد.

ــت که به سانترال بانک متصل  ــماره تلفن ثابت و یک خدمات تلفن سازمانی اس ش
می شود و تمام خانواده بانک با یک سیم کارت می توانند شبکه داخلی بانک مدنظر را 

داشته باشند و ارتباطات را برقرار کنند و دیگر نیازی به سیستم سانترال ندارند.
ــتند و تفاهم نامه با دو بانک سپه و تجارت  ــیم کارت ها آماده هس وی توضیح داد: س
انجام شده است، اما اجرای این طرح به دلیل مسائل کنونی کشور و ویروس کرونا، به 

نیمه دوم فروردین موکول می شود.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، خاطرنشان کرد: مشترکی که سیم 

کارت از ما می گیرد تلفن همراه، ثابت و سانترال سازمان را در کنارهم دارد.

منتظری، گفت: این سیم کارت ها ارتباطاتی که بین شرکت ما و اپراتورهای بین المللی 
همچون T-Mobile و Vodafone است را برقرار می کنند و اتصاالت داخلی هم برقرار 

می شود که هزینه رومینگ بین الملل برای مشترکان ما را تا 80 درصد کاهش می دهد.



13
98

اه 
د   م

فن
 اس

/ 5
4  

اره
شم

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

14

تحلیل ماه

بیوتروریسم از افسانه تا واقعیت

  تهدیدات زیستی چقدر جدی است؟!
پیشرفت های پرسرعت علوم زیستی علی رغم استفاده ها و مزایای کم سابقه آن، چالشی را 
دامن زده که تحت عنوان امنیت زیستی مورد توجه دولت هاست. همگرایی بیوتکنولوژی 
با سایر فناوری های نوظهور از جمله هوش مصنوعی روباتیک و دیگر تکنولوژی ها امکان 
سوء استفاده را بیش از پیش کرده است. شاید ترسناکترین شبه موجود بر سر بشر امروز 
نه تهدید هسته ای و شیمیایی بلکه پراکندن یک عامل بیولوژیک مانند باکتری، ویروس یا 

سم است که می تواند جمعیت غیرنظامی را تار و مار کند.

  جنگ میکروب ها چیست؟!
سالح های بیولوژیک که از آنها با عنوان جنگ میکروب ها یاد می شود عبارتی ترسناک 
ــناخت چندانی از اوضاع آنها وجود ندارد. تخریب بالقوه ای که یک حمله  ــت که ش اس
بیولوژیکی می تواند داشته باشد و خسارتهای فاجعه باری که می تواند به بار بیاورد در حال 

حاضر کمتر قابل تشخیص و کنترل است.

  سابقه تاریخی استفاده از سالح های بیولوژیک
سابقه استفاده از سالح های بیولوژیک به سده های پیش از میالد برمی گردد. کمانداران 
سکایی در 400 سال قبل از میالد پیکان تیرهای خــود را در جنگ هـــا به زهر آلــوده 
می کردند. ادبیات یونانی و رومی نمونه های متعددی از استفاده از سالحهای زیستی را دارد.
آلوده کردن آب چاه ها با استفاده از اجساد حیوانات مرده بسیار مرسوم بوده است. در نبرد 
یوریمدون در 190 پیش از میالد هانیبال ظرفهای سفالی پر از مارهای سمی را به داخل 
کشتی های دشمن شلیک می کرد و از این طریق پیروزی دریایی را در نبرد با اومنس دوم 
به دست آورد. در طول نبرد تورتونا در قرن دوازدهم میالدی بارباروسا از اجساد سربازان 
کشته شده و بدن مسموم آنها برای آلوده کردن منابع آب استفاده می کردند. تاتارها نیز از 

اجساد آلوده به طاعون برای از بین بردن مردم شهرها استفاده کردند.

  سالح های بیولوژیک در جنگ های جهانی
در قرن گذشته و در جریان جنگهای جهانی کشورهای درگیر بارها و بارها از سالحهای 
بیولوژیک استفاده کردند. متفقین امکاناتی برای تولید انبوه ویروسهایی مانند تب مالت و 
سموم بوتولیسم ایجاد کردند. ارتش ژاپنی ها بمب های سرامیکی پر از کک های حامل 
طاعون را در نینگبو چین پرتاب کردند. همچنین ژاپن بیش از 10هزار چاه آب روستایی 
را به ویروس وبا در چین آلوده کرد که دستکم 30هزار کشته بر جای گذاشت، اما امروز 
زمانیکه از تسلیحات بیولوژیک به شکل مدرن نام می بریم قضیه با پیچیدگی های خاصی 

در ش�رایط کنونی که کش�ور درگیر اپیدمی ناشی از ویروس کروناست جامعه آشنایی بیشتری با مساله تهدیدات زیستی پیدا کرده است. هرچند در خصوص شیوع 
اپیدمی کروناویروس پای آمریکا نیز به میدان کشیده شده است اما این فرضیه که آمریکا پشت شیوع این ویروس است نه تایید و نه تکذیب شده است. در ادامه مساله 

سالح های بیولوژیک را مرور می کنید که آشنایی کلی با سابقه، کاربرد و خطرناکی آنها و همچنین اهمیت مساله دفاع را تبیین می کند.
 سالح های زیستی هفت ویژگی دارند که آنها را به صورت یک سالح ایده آل برای دولت های سرکش و گروه های تروریستی در می آورد، سهولت تهیه و هزینه کم، 
سهولت انتشار به عنوان ذرات معلق در هوا، در معرض خطر قرار دادن تعداد زیاد افراد از طریق استنشاق، تاثیرگذاری تدریجی و با تاخیر، قدرت ویرانی باال و نهایتا 

توانایی آنها در نابود کردن روحیه و ایجاد فاجعه روانی است.

همراه شده است که ناشی از ظرفیت عظیم بیوتکنولوژی و پیشرفتهای خیره کننده آن 
است. صحبت از ویرایش های ژنی و مهندسی ژنتیک در میان است. اکنون بیش از 100 
کشور در دنیا توانایی حمله بیولوژیک را دارند آنچه که تشخیص این امر را مشکل می کند 
و بر نگرانی ها می افزاید ماهیت دوگانه این مواد است به نحوی که نمی توان به راحتی 
بین استفاده های علمی و سوء استفاده های نظامی تفاوت قائل شد. بنابراین بسیاری از 
کشورها برنامه تسلیحات زیستی خود را در زیر پوشش تحقیقات علمی و آزمایشگاهی 
پنهان می کنند کما اینکه بسیاری از محققان برنامه های تحقیقاتی آژانس پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته آمریکا )DARPA( در خصوص تقویت کشاورزی را کامال هدفمند 

و در راستای تولید سالح های بیولوژیک می دانند.

  هفت ویژگی کلیدی سالح های زیستی
سالح های زیستی هفت ویژگی دارند که آنها را به صورت یک سالح ایده آل برای دولتهای 
سرکش و گروههای تروریستی در می آورد، سهولت تهیه و هزینه کم، سهولت انتشار به 
عنوان ذرات معلق در هوا، در معرض خطر قرار دادن تعداد زیاد افراد از طریق استنشاق، 
تاثیرگذاری تدریجی و با تاخیر، قدرت ویرانی باال و نهایتا توانایی آنها در نابود کردن روحیه 

و ایجاد فاجعه روانی است.
امروز اگرچه بیش از 1200 عامل بیولوژیک وجود دارد اما تعداد معدودی از آنها می توانند 
به عنوان سالح مرگبار به کار گرفته شوند. در مورد آثار مخرب و قدرت سالحهای بیولوژیک 
بسیار گفته شده است. طبق اظهار نظر متخصصان یک گرم سم می تواند 10 میلیون نفر را 
بکشد. یک نوع خالص از سم بوتولینوم تقریبا 3 میلیون برابر قویتر از عامل عصبی شیمیایی 
سارین است. به عنوان مثال یک موشک اسکاد پر از سم بوتولینوم می تواند مساحت 3700 
کیلومتر مربع را تحت تاثیر قرار دهد اما ناگفته نماند که حمل این سموم توسط موشک کار 
آسانی نیست. چرا که در حرارت و دمای باالی موشک عوامل بیولوژیک از بین می روند. 

بنابراین نیاز به سیستم خنک کننده در درون موشک دارند.
در مورد هزینه نیز این سالح ها بسیار ارزان هستند. هزینه کشتار غیرنظامیان با سالح 
ــالح هسته ای 800 دالر با سالح  ــت، با س معمولی 2 هزار دالر در هر کیلومتر مربع اس
شیمیایی 600 دالر اما با سالح بیولوژیک این هزینه تنها یک دالر است. بر همین اساس و 

به دلیل همین ارزانی سالح های بیولوژیک به عنوان بمب اتمی فقرا شناخته می شوند.
ــده در این زمینه عنوان کرده که یک جمله  ــابق ایاالت متح ویلیام کوهن وزیر دفاع س
تروریستی با صد کیلوگرم عامل سیاه زخم می تواند پیامدهایی شش برابر مرگبارتر از یک 
بمب هسته ای یک مگاتنی داشته باشد. نگرانی که امروزه در مورد سالحهای زیستی وجود 
دارد ترس از در اختیار داشتن یا نداشتن این سالح در کشورها نیست بلکه نگرانی در درجه 

اول مربوط به میزان توانایی دولتها در دستیابی به آن است.
 

  رد پای آمریکایی ها در توسعه سالح های زیستی
ــوری که در زمینه تحقیقات دارویی و صنایع پزشکی پیشرفته باشد به  در واقع هر کش
ــایت medical press در باره  ــادگی توان تولید این سالح ها را دارد. گزارشی که س س
فعالیت آمریکا در زمینه سالحهای بیولوژیک در جوالی 2019 باعنوان »آیا کنه های آلوده 
به عنوان یک سالح بیولوژیک علیه عموم مردم ایاالت متحده قرار گرفتند؟«منتشر کرده 

حاوی حقایق جالبی است.
بر مبنای این گزارش مجلس نمایندگان از پنتاگون خواسته است در خصوص استفاده از 
کنه های آلوده علیه مردم این کشور بین سالهای 1950 تا 1975 شفاف سازی کند این 
ــابقه ایاالت متحده در زمینه استفاده از این سالح ها می پردازد. طبق این  گزارش به س
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ــال 1949 دانشمندان باکتری های بی خطر را در سیستمهای تهویه هوا  گزارش در س
پنتاگون امتحان کردند. یک سال بعد نیروی دریای ایاالت متحده عملیات اسپری دریایی 
را در سواحل سان فرانسیسکو انجام داد که قرار بود بی ضرر باشد اما یازده نفر در بیمارستان 
بستری شدند و یک نفر در اثر آن باکتری فوت شد در سال 1951 آزمایشاتی در مرکز 
نیروی دریایی نورفولک در ویرجینیا انجام شد که طی آن اسپورهای قارچی پراکنده شدند 

تا تاثیر آن بر روی کارگران آنجا که عمدتا آفریقایی بودند را ببینند.
ــورای تحقیقات ملی فاش کرد که ایاالت متحده همچنین از مواد  ــال 1997 ش در س
ــیمیایی برای آزمایش پتانسیل سالحهای بیولوژیک در دهه 50 استفاده کرده است.  ش
سولفید کادمیوم روی با هواپیما بر روی تعدادی از شهرها از جمله سنت لوئیز در ایالت 

میسوری و مینیاپولیس در مینه سوتا پاشیده شد.
ــباهت آنها از نظر عوارض زمین و آب و هوا و  ــواهد انتخاب این شهرها بخاطر ش بنابر ش
جمعیت با اتحاد جماهیر شوروری و شهر مسکو بوده است. ارتش آمریکا همچنین سابقه 
استفاده از حشرات آلوده به عنوان سالح را دارد. آنها در سال 1954 عملیات big ltch را 
با استفاده از کک های آلوده انجام دادند. آنها همچنین در سال 1962 زمانی که رابرت مک 
نامارا وزیر دفاع بود پروژه 112 را تصویب کردند و در سال 1966 در متــرو نیویـــورک 
المپ های کم نوری را با باکتریها پرکرده و سپس آنها را در مسیر باز کردند که توسط 
هزاران غیرنظامی تنفس شدکه در سال 2008 دولت آمریکا اذعان کرد که به لطف پروژه 
112 ده هزار غیرنظامی احتماال در معرض عوامل بیولوژیک قرار داشته باشند بسیاری از 
کسانی که تحت تاثیر آن عوامل قرار گرفته  اند هم اکنون از بیماری های طوالنی مدت رنج 
می برند. این گزارش در نهایت به این واقعیت اعتراف می کند که چنین رفتارهایی از ایاالت 
متحده عجیب و غریب نیست. در نهایت باید یادآور شد که کشوری که علیه مردم خود 
دست به آزمایش سالحهای بیولوژیک می زند هیچگاه صالحیت قضاوت در مورد دیگر 
کشورها و برنامه های بیولوژیکی آنها ندارد. اظهار نگرانی ایاالت متحده از اشاعه تسلیحات 

بیولوژیکی برای انحراف افکار و سرپوشی بر فعالیتهای آنهاست.
 

  ناکارآمدی قوانین بین المللی در منع استفاده از تسلیحات زیستی
ــتای اعمال محدودیت بر برنامه های حمالت بیولوژیک اقدامات متعددی انجام  در راس
گرفته است. پروتکل ژنو در سال 1925 اولین پروتکل در زمینه ممنوعیت استفاده از این 
سالح ها بود که به امضای 108 کشور رسید. کنوانسیون منع توسعه سالح های زیستی در 
سال 1972 هر گونه تولید، توسعه و انبارکردن سالح های زیستی را ممنوع می کند و پس 
از آن نیز معاهدات بین المللی متعددی در این زمینه تصویب شده و به امضا رسیده است 
اما معاهده و قرارداد یک چیز است و توانایی بشر برای دور زدن معاهدات و نادیده گرفتن 

آنها چیز دیگر.
مساله نگران کننده این است که بسیاری از معاهدات بین المللی در این زمینه از ضمانت 
ــم نظارتی دقیق برخوردار نمی باشند. بویژه اینکه این سالح ها عمدتا در  اجرا و مکانیس
اختیار کشورهایی همچون آمریکا قرار دارند که اصوالً قراردادها را تا جایی رعایت می کنند 
که به نفع آنها باشد و بداخالقی و زیرپا گذاشتن چارچوبهای انسانی در آنها مسبوق به 

سابقه است.

  الزامات دفاع زیستی درباره بیوتروریسم
با این وصف و با اذعان به حقایق گفته شده موضوع مهم دیگر در این رابطه دفاع بیولوژیک 

است اولین چالش در زمینه تهدیدات بیولوژیک آگاهی است. شناخت و آگاهی الزم نسبت 
به این پدیده هنوز اندک است و در بسیاری موارد، کشور مورد حمله خیلی دیر متوجه 
حمله زیستی می شود یک زرادخانه بیولوژیک می تواند جزئی از یک استراتژی جنگ 
نامتقارن باشد که بجای حمله نظامی متعارف به کار گرفته شود. پس از شناخت و آگاهی 
ــخ مقتضی به آن به خصوص  چالش دوم در زمینه حمالت بیولوژیک آمادگی برای پاس
آمادگی بهداشتی و پزشکی است اطمینان از توانایی پاسخ دهندگان که در خط مقدم آن 

مجموعه پزشکی و بهداشت و درمان هستند موضوع و چالشی پر اهمیت است.
حمالت بیولوژیک ممکن است جامعه پزشکی و سیستم درمان را نیز دچار وحشت کنند 
و از ورود سریع به مسئله ابا داشته باشند. یکی از دالیل این وحشت به ماهیت سالح های 
زیستی برمی گردد که تکنیکهای دفاع در مقابل آنها تقریبا محدود است. ابزارهایی مانند 
لباسهای محافظ و ماسک و فیلتر ممکن است در سطحی محدود و برای زمانی کوتاه مفید 
باشند اما عوامل بیولوژیک بسیار مقاومتر از این مسائل هستند چنانچه ویروس سیاه زخم تا 
چهل سال می تواند در خاک زنده بماند و بالقوه فعال و کشنده باشد. موفقیت در برابر یک 
تهدید بیولوژیک نیاز به برنامه ریزی و مداخالت ویژه دارد و حد اعالی همکاری و مشارکت 

گسترده بین دولت، مقامات محلی مردم و بخشهای مختلف درگیر را می طلبد.

مدیریت مخاطرات بیولوژیک مستلزم درک و ارزیابی خطرات بیولوژیکی و اقدام برای آماده 
سازی جهت جلوگیری و پاسخ به آنهاست در مورد خطرات بیولوژیک منشاء و جغرافیای 
این خطرات اهمیت چندانی ندارد بلکه آمادگی باید با یک دیدگاه جهانی و بی توجه به 

زمان و مکان باشد.
ــک اعم از اتفاقی یا عامدانه باید  ــن برنامه  ریزی برای مقابله با تهدیدات بیولوژی همچنی
هوشمندانه و پویا باشد به موازاتی که مخاطرات زیستی تحول و تکامل می یابند ترفندهای 
مبارزه نیز باید به روز باشند جایی که دانشگاه کمبریج خبر از ساخت ویروس بیماریهای 
واگیر و ویرانگری می دهد که می تواند تنها یک گروه خاص قومی را هدف قرار دهد. واضح 

است که تاکتیک ها و تکنیک های ایمنی و دفاع زیستی نیز باید همزمان تکامل یابد.
سایت پایداری ملی

طب��ق اظه��ار نظر متخصصان یک گرم س��م م��ی تواند 10 
میلی��ون نفر را بکش��د. یک نوع خالص از س��م بوتولینوم 
تقریب��ا 3 میلیون براب��ر قویتر از عامل عصبی ش��یمیایی 

سارین است.
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ویروسی بیوتروریسم، آزمایشگاهی یا  جهش یافته؟

بررسی سه فرضیه پیرامون منشا ویروس کرونا؛

تمام آنچه درباره منشأ ویروس کرونا گفته می شود، بیشتر به گمانه زنی شبیه است و هیچ یافته علمی ای درباره منشأ کرونا وجود ندارد، با این حال، فعال تنها متهم این ویروس 
نسبتا کشنده، »خفاش« ها هستند. نقش داشتن خفاش ها در این بیماری را یک تیم ویروس  شناسی چینی احتمال داده و مدعی است که بیماری ناشی از ویروس کرونا از خفاش ها 
به انسان انتقال یافته و بر همین اساس هم، دولت چین به ناچار دستور تعطیلی و پلمب بازارهای خرید و فروش حیوانات وحشی در این کشور را صادر کرده است، اما ارزیابی این 
تیم ویروس شناسی را نمی توان خیلی جدی گرفت، چراکه پیش از این منشأ بیماری سارس نیز خفاش ها اعالم شده بود. به هر روی، این ویروس یا تولید انسان و تهیه شده در 
آزمایشگاه های بیولوژیک است یا اینکه مثل آنفوالنزای خوکی یک ویروس جهش یافته است. اگر بر مبنای فرضیات به ماهیت این ویروس ناشناخته پرداخته شود، بیشترین 
احتمال، تولید ویروس در آزمایشگاه های بیولوژیک نظامی یک کشور است. در برابر ویروس کرونا با سه فرض مواجه ایم؛ اول اینکه یک کشور دیگر برای مهار چین در تولید آن 

نقش داشته، دوم اینکه این ویروس در آزمایشگاه های چین تولید شده است و سومین حالت نیز این است که کرونا یک ویروس جهش یافته است.

  ویروس جنگ بیولوژیک
ــاختگی بودن آن بازمی گردد. در چند  ــن فرض درباره این ویروس، به س 1-  اصلی تری
ــته در رسانه ها و حتی به نقل از برخی مقامات گفته شده که این ویروس  هفته گذش
تولید آزمایشگاه های »بیوتروریسم« است. بیوتروریسم یا »تروریسم بیولوژیک« از انواع 
خطرناک حمالت تروریستی است که با انتشار عوامل میکروبی زنده یا فرآورده های آنها 
و به عبارت دقیق تر استفاده از »سالح های بیولوژیک« به دنبال تهدید حیات و هالکت 
ــالح در زمانی که یک قدرت با استفاده از ابزار جنگی  ــت. این س ــانی اس جمعیت  انس
ــور هدف نباشد، به کار می رود تا به کمک آن، به اهداف اصلی خود  قادر به کنترل کش
دست یابد. پیشرفت های اخیر در علوم زیستی و سوءاستفاده از نتایج پژوهش های علمی 
ــده عوامل میکروبی به سالحی مهلک تبدیل شوند و به طور  ــط کشورها باعث ش توس
همزمان امنیت ملی و سالمت عمومی جوامع را مورد تهدید جدی قرار دهند. هزینه های 
ــی و تهیه آسان، اثرگذاری فوری، گسترش سریع و تاثیر بسیار زیاد آن  ارزان، دسترس
در گسترش احساس ناامنی، این سالح را به محبوب ترین سالح کشورها در نبرد علیه 
دیگران تبدیل کرده است. آمریکا یکی از کشورهایی است که در این زمینه فعالیت های 
سری نظامی بسیاری داشته است. اصلی ترین آزمایشگاه های بیولوژیک نظامی آمریکا 
که توان تولید ویروس را دارند، »آزمایشگاه های درجه 4« هستند. این آزمایشگاه ها که 
دولت آمریکا آنها را در جایگاه خطرناک ترین آزمایشگاه های این کشور قرار داده است، 
وظیفه تولید سالح های غیرنظامی ولی کشنده را برعهده دارند. اهمیت استفاده از ابزار 
بیولوژیک برای آمریکایی ها به حدی است که تعداد این آزمایشگاه ها، از پنج عدد در سال 

2001 به 15 عدد در سال 2009 رسید.
ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا آمریکا اقدام به ساخت و توزیع این ویروس 
کرده است؟ پاسخ به این سوال خیلی سخت نیست، چراکه حداقل در یک سال و نیم 
ــته آمریکا و چین غیر از جنگ نظامی، هر شکل جنگ را تجربه کرده اند. دولت  گذش
دونالد ترامپ با علم به اینکه سرعت رشد اقتصاد آمریکا در برابر چین بسیار پایین است، 
تنها راهکار برای ممانعت از تبدیل شدن پکن به اقتصاد نخست دنیا را، مهار چین و توقف 
روند فزاینده رشد اقتصادی این کشور دانست. دولت او یک جنگ اقتصادی و رسانه ای را 
علیه پکن به راه انداخت. در چند ماه گذشته برخالف سابق، رسانه های آمریکایی روزانه 
چندین گزارش درباره مسلمانان سین کیانگ و لزوم مقابله با نقض حقوق مسلمانان در 
چین منتشر می کردند. جنگ تجاری هم بعد دیگر نبرد آمریکا برای مهار چین بود. این 

سیاست  تا حدی توانست رشد اقتصادی چین را که نزدیک به سه دهه 10 درصد بود، 
به حدود 6/6 برساند. در هم تنیدگی اقتصاد چین با اقتصاد جهانی، ضرباتی هم به اقتصاد 
آمریکا وارد کرد و ترامپ درنهایت با چین به یک آتش بس کوتاه مدت تجاری دست پیدا 
ــغول امضای این توافق بود، در  ــد در همان زمان که ترامپ مش کرد. اما به نظر می رس
آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در منطقه، محققان آمریکایی درحال ساخت ویروسی 

خطرناک برای هدف قرار دادن اقتصاد چین بودند.
برای آمریکا که بیش از 200 آزمایشگاه بیولوژیکی در سراسر جهان، ازجمله در کشورهای 
مستقل مشترک المنافع )اوکراین، گرجستان و افغانستان( دارد، ساخت ویروس کرونا 
اقدام خیلی پیچیده ای نیست. او در سه سال گذشته نشان داده که خیلی به توافقات 
ــت و درحالی که متعهد به »پیمان منع موشک های هسته ای  بین المللی پایبند نیس
میان برد« با روسیه بود، به صورت مخفیانه دستور ساخت موشک های هسته ای را داده 
ــخت نیست باور کنیم که او بخواهد به توافقات بین المللی برای کنترل  بود. خیلی س
توسعه جنگ افزارهای بیولوژیک همچون پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون منع توسعه، 
تولید و ذخیره سازی تسلیحات باکتریولوژیک و توکسینی پایبند باشد. مشاوران ترامپ به 
او فهمانده بودند که مجموع جنگ اقتصادی در قالب تعرفه ها و نبرد رسانه ای نمی تواند 
چین را در برابر آمریکا متوقف کند. احتماال آنها پیشنهاد جنگ بیولوژیک علیه پکن 
را به ترامپ داده اند و او نیز اجازه انجام این کار را داده است، چراکه تالش های تاریخی 
در استفاده از بیماری های عفونی به عنوان جنگ افزار بیولوژیکی نشان می دهد که تمایز 
بین رخداد طبیعی اپیدمی یک بیماری عفونی و وقوع آن درنتیجه یک حمله بیولوژیکی 

عمدی، بسیار مشکل است.

ــباهت های عجیب آن به بیماری  ــاخت، ش یکی از دالیلی که می توان این ویروس را س
سارس است. سارس یک بیماری حاد تنفسی بود که سال 2002 در چین باعث ابتالی 
بیش از هشت  هزار نفر و مرگ 774 نفر از آنها در جهان شد. سارس از بیماری هایی است 
که گفته می شود با دستکاری ژنتیکی حاصل شده است. این بیماری، یک سندروم حاد 
تنفسی است که با تب باال، لرز، سردرد، بی حالی و بدن درد شروع می شود. بعد از مدتی، 
بیمار دچار سرفه های خشک شده که می تواند پیشروی کرده و منجر به اشکاالت تنفسی 
و کمبود اکسیژن در خون نیز بشود. عالئم آزمایشگاهی آن، رادیوگرافی قفسه سینه است 
ــت و همچنین آزمایش خون، کاهش میزان پالکت و کاهش  که نمایان گر ذات الریه اس

گلبول های سفید را نشان می دهد.

تینا ضمیری آذر
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پزشکان می گویند در معمولی ترین حالت ویروس کرونا، باعث سرماخوردگی می شود، اما 
در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان »سارس« می شود. مجموع این شرایط 
نشان می دهد که بستر این ویروس نیز بی شباهت به سارس که آن هم از چین شروع 
شد، نیست. البته در این میان کارشناسان بیماری های عفونی روسیه نیز می گویند که 
ــالح بیولوژیک ساخت انسان است. این ویروس، ترکیبی از ویروس  این بیماری یک س
اوریون و سرخک است که چنین ترکیبی هرگز نمی تواند در طبیعت ظاهر شود و تنها در 
آزمایشگاه به  دست می آید. عالوه بر این دالیل و اظهارات، فضاسازی رسانه های آمریکایی 
درباره این ویروس نیز در ترس افکار عمومی جهانی نسبت به آن بی تاثیر نبوده است. 
همین ترس نیز بیش از بیماری، اقتصاد چین را درگیر کرده است. هر چند نمی توان 
ــار این ویروس از سایر بیماری ها بیشتر است، اما تاکنون  کتمان کرد که سرعت انتش
تعداد کشته های کرونا قابل قیاس با تعداد کشته های آنفوالنزا در آمریکا نیست. بر اساس 
گزارش مرکز مقابله و پیشگیری از بیماری آمریکا )CDC( از اول اکتبر 2019 تا 15 

فوریه 2020، حداقل 16 هزار آمریکایی جان خود را از دست داده اند.

  فرار کرونا از آزمایشگاه ووهان
2 - برخی رسانه های غربی مدعی هستند که این ویروس توسط یکی از آزمایشگاه های 
ــتین مبتالیان به کرونا در آن  ــهر ووهان تولید شده است؛ جایی که نخس چین در ش
شناسایی شده اند. بر همین مبنا روزنامه نیویورک پست آمریکا در مطلبی به قلم استیون 
دبلیو موشر، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت در آمریکا که حوزه آن کار روی موضوع 
چین است، مدعی شده که منشأ ویروس کرونای جدید برخالف گفته مقامات چینی 
ــهر ووهان، بلکه یکی از بزرگ ترین و تنها  ــی ش نه بازار فروش حیوانات آبزی یا وحش
آزمایشگاه ویروس شناسی چین در شهر ووهان بوده است. موشر معتقد است این ویروس 
به دلیل ویژگی هایش از آزمایشگاه ووهان فرار کرده است. در یک نگاه بدبینانه، حزب 
کمونیست چین را می توان عامل انتشار این ویروس دانست. آنها مدعی هستند با این 
ویروس، عمال حزب حاکم، بار دیگر توانسته به افکار عمومی ثابت کند که در بحران ها 

این دولت مقتدر است که می تواند به کمک مردم برسد.

  ویروس جهش یافته
3 - سومین فرض درباره کرونا، جهش یافته بودن این ویروس است. این اتفاق یک بار 
ــال های 1918-1919  ــروس آنفوالنزای خوکی که در س ــال 2008 رخ داد و وی در س
حدود 500 میلیون نفر را مبتال و 50میلیون را به کام مرگ کشید، دچار تغییر شد و 
در مکزیک و آمریکا قربانی گرفت. این بیماری هرسال در آمریکا چندین هزار نفر را به 
ــاند. هر چند بسیاری از دولت ها بر این عقیده بودند که البراتوارهای  کام مرگ می کش
داروسازی برای فروش بیشتر دارو اقدام به ورود عمدی ویروس ناقل بیماری آنفوالنزای 
خوکی در جامعه کرده اند تا درآمد کسب کنند، اما این ادعا هیچ گاه ثابت نشد. درباره 
ــانه های این  ــامبر 2019 که نش ویروس کرونا این احتمال نیز وجود دارد. در میانه دس
ویروس جدید مشاهده شد، آمریکایی ها با استفاده از ابزار رسانه ای خود، کرونا را تبدیل 
به خطرناک ترین ویروس جهان و هم پایه طاعون سیاه که چندین میلیون نفر را به کام 
مرگ کشاند، ارتقا دادند و توانستند به خوبی بر افکار عمومی دنیا اثر بگذارند. اعالم ورود 

ــروس کرونا به ایران و مرگ چند ایرانی فرصت مجددی بود که مایک پمپئو، وزیر  وی
امور خارجه آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری اقتصاد ایران را نیز چون چین 
تحت الشعاع این بیماری قرار دهد. آنها در این زمینه هم تا حدودی موفق بودند و برخی 
همسایگان ایران که عمدتا در بهداشت و شاخص های تشخیص بیماری، بسیار عقب تر 
از ایران هستند، مرزهای خود را به روی ایران بستند. آمریکایی ها اما تصور نمی کردند 
که باالخره این بیماری با توجه به تعامالت نزدیک پکن و واشنگتن به آمریکا نیز خواهد 

رسید. کرونا در گام دوم وارد اروپا شد و ایتالیا را درگیر خود کرد.

 کرونا به آمریکا  هم رسید!
فوبیای کرونا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی را تبدیل به شهرهای غارت 
زده کرده است. در ایتالیا مردم به فروشگاه ها هجوم برده اند و عالوه بر خرید تمام ژل های 
ضدعفونی کننده، مواد خوراکی را هم انبار کرده اند. در اروپا کشورهای صادرکننده تالش 
می کنند آمارهای واقعی از تعداد مبتالیان خود را اعالم نکنند تا اقتصادشان درگیر با 
این بیماری نشود.اما کرونا به آمریکا- کشوری که با استفاده از این ویروس یک جنگ 
چندجانبه و هیبریدی را علیه چین آغاز کرده بود- هم رسید. در مناظرات انتخاباتی 
دموکرات ها اعتراف کردند که هزینه های درمان در آمریکا به قدری باالست که 20 درصد 
مردم آمریکا قادر به پرداخت هزینه های نسخه خود نیستند و هرسال 500هزار نفر به 
خاطر هزینه های پزشکی ورشکست می شوند و 30 هزار نفر به دلیل نداشتن توانایی 

پرداخت هزینه های پزشکی جان شان را از دست می دهند.
ــات، افکار عمومی را تا مرز نابودی پیش می برد.  ــوری با این مختص ورود کرونا در کش

ــکا برای غلبه بر فضایی که دولت و  ــه همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری ب
ــانه های آمریکایی درباره کرونا ایجاد کردند، در نشست خبری تالش کرد از ترس  رس
عمومی از کرونا بکاهد. او گفت همه کسانی که از مناطق آلوده به کرونا وارد این کشور 
می شوند تحت نظر خواهند بود. ترامپ افزود کارشناسان ما در حال ساخت واکسن این 
بیماری هستند که امیدواریم به زودی به آن دست یابند. وی تصریح کرد که پیش از این 
ورود غیرآمریکایی ها از چین ممنوع شده بود. رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر کمتر 
کرونای جدید نسبت به آنفوالنزا  اظهار کرد: »ساالنه 25 تا 60هزار نفر بر اثر آنفوالنزا در 
آمریکا جان خود را از دست می دهند.« ترامپ با اشاره به گزارش دانشگاه جان هاپکینز، 
اعالم کرد آمریکا برای مقابله با این ویروس نسبت به سایر کشورها آماده تر است. وی که 
کوشید وضعیت کووید-19 را در آمریکا تحت کنترل نشان دهد و سخنان هشدارآمیزی 
مطرح نکند، اما در عین حال مایک پنس، معاون اول خود را مسئول رسیدگی به این 
مساله معرفی کرد. این در حالی است که پیش از این الکس آزر، وزیر بهداشت آمریکا 
مسئولیت پیگیری مبارزه با شیوع ویروس کرونا را بر عهده داشت.تغییر مسئول مبارزه با 

کرونا در آمریکا، نشان از جدی بودن این بیماری در این کشور دارد.
این وضعیت نشان می دهد آمریکا به عنوان پیشروی جنگ رسانه ای درباره کرونا علیه 
ایران و چین، خود تبدیل به یکی از قربانیان اصلی این بیماری شده است. با توجه به 
ضعف بیمه درمانی در آمریکا و هزینه های باالی درمان در این کشور، باید منتظر ضرر 

اقتصادی آمریکا از جنگ ادراکی علیه چین بود.
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کنکاش

بررسی سوابق پدافند غیرعامل در ایران و برخی کشورهای دنیا
پدافندغیرعامل؛ موثرترین و پایدارترین روش دفاع در مقابل تهدیدها

پدافند غیرعامل همانطور که واقفیم هم پیشینه ای طوالنی دارد و هم توسط بیشتر کشورها بنابر چارچوب های خاص آنها در مقاطع مختلف زمانی به کار گرفته می شود.
امروزه کشورها به ویژه کشورهایی که تجربه خسارات و ویرانی های ناشی از جنگ را در پستوی ذهن خود دارند و یا به هر نحو دیگری اعم از نظامی، اقتصادی، سایبری، 
فرهنگی، زیستی و ... مورد تهاجم قرار گرفته اند جهت حفظ سرمایه های خود و استحکام امنیت ملی خود برای پدافند غیرعامل جایگاه واالیی قائل هستند و برای آن به 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری دست زده اند.

است. در طول این سال ها همگام و هماهنگ با رشد و پیشرفت فناوری، قدر مسلم روش 
ها، قواعد واصول جنگ با توجه به امکانات و توانمندی ها و دانش آن جامعه دچار تغییر 

و تحول اساسی شده است.
تاریخ تحوالت جنگ نشان می دهد که جنگ ها به چهار نسل تقسیم بندی شده اند. 
جنگ های نسل اول شامل جنگ های دوره تاریخی از پیدایش بشر تا اختراع سالحهای 

گرم و متکی بر سالحهای سرد می شود.
دوره تاریخی جنگ های نسل دوم، شامل اختراع و بکارگیری سالحهای گرم تا زمان 

ورود ماشین به عرصه نبرد می شود.
جنگ های نسل سوم یا جنگ های مکانیزه با اختراع و بکارگیری ماشین های جنگی و 

توسعه عرصه نبرد به هوا و زیردریا شروع و تا دوره معاصر ادامه داشته است.
تهاجم ارتش بعث عراق و دوره هشت ساله دفاع مقدس یکی از مهمترین تجارب جنگی 

بشر در این دوره است.
ــامل حجم انبوه و  ــوم، تاکید بر جنگ سخت ش ــخصه های جنگ های نسل س مش
ــب برتری های تاکتیکی،  ــترده درگیری های فیزیکی بین طرفین، اصرار بر کس گس
تاکید بر انهدام واحدها و یگان های دفاعی، بکارگیری حجم انبوه مهمات و سالحهای 
معمولی وغیردقیق، تکیه بسیار زیاد بر نبرد زمینی و محدودیت در هوا وعدم بهره مندی 
ازفضا درنبرد، تکیه بر حجم انبوه نیروی انسانی، دشواری های مدیریت صحنه نبرد و 
پشتیبانی ها، گستردگی خسارت و تلفات وارده به غیرنظامیان، طوالنی تر شدن دوره 

جنگ، خطرپذیری و هزینه بسیار باال است.
ــروع دوره انقالب علوم و فناوری ها، بخصوص فناوری  ــل چهارم با ش جنگ های نس
ــل چهارم  ــال های اخیر، جنگ های نس اطالعات، ارتباطات، الکترونیک و رایانه در س
طراحی و در چند جنگ اخیر نیز تجربه شده است و سیر تکاملی خود را طی می کند.

مشخصه های این نوع جنگ ها شامل »تاکید بر جنگ نرم چون جنگ اطالعاتی، روانی، 
تبلیغاتی، سایبری، بکارگیری موضعی و مقطعی جنگ سخت مانند جنگ با ضربات 
محدود برای تقویت و پشتیبانی جنگ نرم، تاکید بر جنگ الکترونیک پیشرفته، تکیه بر 

شبکه گسترده و سامانه های پیشرفته و هوشمند سنجش از راه دور است.
تکیه بر سالحها و تجهیزات هوشمند و پیشرفته و دقیق، توسعه توانمندی ها و کسب 
برتری کامل در هوا، گسترش عرصه جنگ به فضا، پرهیز از درگیری قطعی در جنگ 
سخت قبل از اطمینان از پیروزی در جنگ نرم و شروع همزمان نبرد در خط و عمق 
ــطوح جغرافیایی کشور هدف از دیگر  ــترش عرصه نبرد به همه س نزدیک ودور یا گس

مشخصه های جنگ های نسل چهارم است.
در این جنگ ها بر انهدام زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور در 
اولویت نخست اهداف تهاجم است و بر قطع ارتباط رهبری و مدیریت دفاعی و عمومی 

کشور با مردم و نیروهای دفاعی در گام نخست تهاجم تاکید می شود.
ــاس اظهارنظر  ــل چهارم بر اس ــی های دفاع موثر در جنگ های نس ــات و ویژگ الزام
کارشناسان، ضرورت برنامه ریزی وآغاز طرحهای جامع دفاع قبل ازشروع درگیری های 
آشکار، توسعه همه جانبه تدابیر دفاعی به منظور افزایش ضریب پایداری ملی، گسترش 
طرحهای دفاعی در سطح تمامی نقاط هدف در جغرافیای کشور و حوزه سرزمینی ملی 

به روش دفاع نقطه ای است.
تاکید ویژه بر دفاع غیرعامل، اتکا به ایمان، هوشیاری، روحیه و توان دفاعی مردمی، توجه 
و تاکید بر راهبرد و اصول دفاع نامتقارن، شناسایی و رفع ضعف های ذاتی فناوری ها و 
آسیب پذیری های ساختاری وسیستمی، تمرکز بر اولویت های دفاعی وتمرکز تالش 
ــا برارتقای روحیه و اراده ملی برای دفاع از دیگر الزامات و ویژگی های دفاع موثر در  ه

   قدمت پدافند غیرعامل به اندازه تاریخ زندگی انسان
موضوع پدافند غیرعامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار بوده 
ــت. به طوری که انسان های اولیه برای در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و  اس
دیگر دشمنان خود و همچنین برای کاستن از نگرانی های خود به غارها، باالی درختان 

و دیگر مامن های طبیعی پناه می بردند.
ــه با وقوع پدافند غیرعامل جنگ همراه  ــکل گیری تمدن های اولیه در جهان ک با ش
بود،انسان ها اصول اولیه پدافند غیرعامل را به صورت سپر برای حفاظت انفرادی و برج 
ــترده ای رواج  و بارو و قالع محکم ومرتفع را برای تامین امنیت گروهی به صورت گس

دادند.
وجود خندق در اطراف شهرها و ایجاد دروازه های مستحکم برای پیشگیری ازحمالت 
ــمن در تمام نقاط جهان امری رایج بود.موضوع پدافند غیرعامل و بهره  غافلگیرانه دش
گیری از منافع آنها تنها زاییده عقل انسان نبود وخداوند بزرگ که مخزن همه علوم نزد 

اوست نیز در قرآن به کرات به این موضوع اشاره کرد.
در جریان هجرت پیامبر عظیم الشان اسالم نیز خداوند متعال با استفاده از شگردهای 
اختفا و فریب که از اصول پدافند غیرعامل است، مانع از دسترسی کفار قریش به ایشان 
ــتفاده از عوارض طبیعی برای جلوگیری از دسترسی دشمن نیز یکی از اصول  شد.اس
پدافند غیرعامل است که همواره مورد نظر بوده است. در صدر اسالم نیز با تکیه به این 
اصول ، غزوه احد با اتکا به ارتفاعات و گماشتن نگهبانان در نقاط نفوذ و غزوه خندق نیز 

با کندن گودال در اطراف مدینه طرح ریزی شد.

  تغییر و تحول اساسی اصول جنگ و دفاع در طول سال ها
در قرن بیستم ، بیش از 220 جنگ به وقوع پیوسته و میلیون ها نفر تلفات انسانی داشته 
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جنگ های نسل چهارم است.
ــت و  ــت که دفاع یک مفهوم یکپارچه اس در تعریفی از دفاع ذکر این نکته ضروری اس
شامل دو بخش عمده »دفاع عامل« و »دفاع غیرعامل« است. دفاع عامل مجموعه طرح 
ریزی ها واقدامات دفاعی است که مستلزم بکارگیری سالح و تجهیزات جنگی بوده و بر 

اساس قانون، وظیفه ذاتی نیروهای مسلح است.
ــت که موجب کاهش آسیب  دفاع غیرعامل نیز مجموعه طرح ریزی ها و اقداماتی اس
ــتم های نظام در  ــتگاه ها وسیس پذیری ها و افزایش پایداری و تداوم فعالیت های دس

مقابل تهدیدات خارجی شده و مستلزم بکارگیری سالح نیست.
ــت که نحوه اداره   اما، در حوزه فرهنگ دفاع غیرعامل مجموعه طرح ها و اقداماتی اس
مردم در شرایط جنگ، ارتقای آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات فرهنگی و دفاعی و 

آماده سازی مردم و کشور برای دفاع را شامل می شود.
ــای فرهنگی در برابر  ــیب پذیری ه ــاع غیرعامل در حوزه فرهنگ به »کاهش آس دف
تهدیدات عملیات روانی دشمن«، »پایدارسازی سیستم های فرهنگی ملی«، »ارتقای 
آستانه تحمل ملی از بعد فرهنگی«، »مدیریت بحران دفاعی عملیات فرهنگی و روانی« 

و »فرهنگ سازی ملی در مورد پدافند غیرعامل« کمک می کند.
ــتمرار فعالیت های زیربنایی، تامین نیازهای حیاتی، تداوم  هدف از دفاع غیرعامل، اس
خدمات رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی 
و حفظ بنیه دفاعی برغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجرای طرحهای 
پدافند غیرعامل و کاستن از آسیب پذیری مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس 

کشور است.

   پدافندغیرعامل در اولویت نخست دفاعی اکثر کشورها
ذکر این نکته ضروری است که »کشورهایی که توسعه پدافند غیرعامل را به عنوان یک 
سیاست دفاعی مستمر دردستور کار خود قرار می دهند، هیچگاه در مظان اتهام تهدید 

علیه کشورهای دیگر قرار نمی گیرند«.
با این توضیح، کشورهایی که پدافند غیرعامل را به عنوان یک راهکار اصلی برمی گزینند به 

شرایطی از نظر کاهش آسیب پذیری دست می یابند که مطامع کشورهای تهدیدکننده 
علیه آنها کاهش می یابد.

در جهان امروز کشورهایی که نقاط آسیب پذیری آنها فراوان است و دشمن می تواند با 
ضربات سریع، حیاتی ترین منابع آنان را منهدم کند، عوامل تهدید از بیرون را در درون 

خود ایجاد می کنند.
پدافند غیرعامل عنصری پویا و متحرک است، از این رو می تواند در اولویت تالش های 
علمی و پژوهشی قرار گیرد و در همه سطوح مدیریتی، مهندسی و فنی، آموزش داده 

شود و توسعه یابد.
بر این اساس، شیوه های پدافند غیرعامل، ایجاد اختالل در شناسایی، کسب اطالعات و 
دقت هدف گیری دشمن از طریق اختفاء، استتار، پوشش، فریب، جابجایی، استفاده از 

سامانه های اختالل در هدف گیری صورت می گیرد.
همچنین »کاهش آسیب پذیری نقاط هدف و تاثیر سالح دشمن« به عنوان یکی دیگر 
از شیوه های پدافند غیرعامل از طریق مکان یابی صحیح، ایجاد موانع و استحکامات، 
ــتفاده از عوارض طبیعی سطح زمین،  ــتحکم کردن ساختمان ها و تاسیسات، اس مس
استفاده ازعمق زمین، اعمال تدابیر دفاع سایبری، ایجاد الیه های محافظ الکترونیکی و 

الکترومغناطیسی و رعایت ضوابط ایمنی صورت می گیرد.
ــیت نقاط هدف« یکی دیگر از شیوه پدافند غیرعامل است  »کاهش اهمیت و حساس
که از طریق پراکندگی، تجزیه، پیش بینی امکانات جایگزین و موازی و کوچک سازی 

صورت می گیرد.
»کنترل خسارت« نیز دیگر شیوه پدافند غیرعامل است که از طریق استفاده از سامانه 
های هشداردهنده ، ساماندهی امکانات امداد و نجات، تعیین وظایف بخش ها و افراد و 

آموزش و تمرین صورت می گیرد.
اما در این رهگذر، نقش آمادگی و ایمنی از جهات مختلف در همه جوامع دارای اهمیت 

است و دولت ها به این موضوع با نگاه ویژه می نگرند.
اینکه روند آمادگی و ایمنی کشور اعم از ملت و سرمایه های آن چگونه در جامعه نهادینه 
ــود تا در صورت مواجهه با هر پدیده طبیعی و غیرطبیعی و حتی تهاجم دشمنان  ش

دف��اع غیرعام��ل در حوزه فرهنگ به »کاهش آس��یب 
پذیری های فرهنگی در برابر تهدیدات عملیات روانی 
دشمن«، »پایدارس��ازی سیستم های فرهنگی ملی«، 
»ارتقای آستانه تحمل ملی از بعد فرهنگی«، »مدیریت 
بحران دفاعی عملیات فرهنگ��ی و روانی« و »فرهنگ 

سازی ملی در مورد پدافند غیرعامل« کمک می کند.
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کمترین آسیب واردشود، موضوع جدیدی درجهان است که به »پدافندغیرعامل« معروف 
شده است.دانش »پدافند غیرعامل« امروز یکی از دانش های روز است و موضوعات آن به 

صورت طبقه بندی شده به سختی قابل انتشار است.
ــن روش های دفاع در مقابل  ــوان یکی از موثرترین و پایدارتری پدافندغیرعامل به عن
ــورهای جهان بوده و حتی کشورهایی مانند آمریکا  تهدیدات همواره مدنظر اکثر کش
ــابق، با وجود برخورداری از توان نظامی، به این موضوع به صورت ویژه  ــوروی س و ش
ــوئیس با وجود بی طرفی در دو جنگ جهانی و مواجه  ــتند و کشوری مانند س نگریس

نبودن با تهدید، به این موضوع توجه بسیاری دارد.

   پیشینه پدافند غیرعامل در انگلستان
پدافند غیرعامل در انگلستان پیشینه ای قابل توجه دارد. این کشور با موقعیت جزیره ای 
همواره از حمالت خارجی احساس امنیت می کرده است. این احساس امنیت تا صبح 
روز 16 دسامبر 1914 ادامه داشت. زمانی که ناوگان دریایی آلمان شهر اسکاربورگ در 
یورکشایر شمالی را به توپ بست و 137 کشته بر جای گذاشت. شش روز بعد دو بمب 
مخرب در دریا انداخته شد و دو روز بعد نخستین حمله هوایی به خاک بریتانیا انجام 
گرفت. مقیاس حمله بعد از فرستادن بالون های بمب گذاری شده به لندن در 31 می 

1915 افزایش یافته و گسترده تر شد. 
نخستین حمله هوایی به لندن توسط 14 هواپیما صورت گرفت که در 13 ژوئن 1917 
تعداد 118 بمب بر سر پایتخت ریخته و باعث مرگ 162 نفر و مجروح شدن 426 نفر 
شد. این مقیاس از حمله و خسارات، دیگر امکان نادیده گرفتن نداشت، بنابراین ایجاد 
پناهگاه ها و مکان های امن در شهرها در دستور کار بریتانیا قرار گرفت که این اقدامات 
  )ARP(بعدها با ایجاد کمیته و تصویب قانون اقدامات احتیاطی در برابر حمالت هوایی

در سال 1938 در این کشور ادامه یافت.
در جریان جنگ جهانی دوم نیز انگلستان از ایستگاههای مترو و معابر زیرزمین به عنوان 
پناهگاه استفاده کرد. در تابستان 1944 یک بار دیگر هیتلر حمالت انتقامی خود را به 
لندن توسط هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالستیک علیه لندن از سر گرفت. 
این امر باعث شد تا حمایت و اجماع عمومی بیشتری جهت ساخت و تداوم پناهگاه هایی 

مانند اندرسون و موریسون در دستور کار قرار گیرد. 
ــون در واقع پناهگاهی با ابعاد حدود 2 متر در 2 متر و برای پناه دادن  پناهگاه اندرس
شش نفر بود که از ورقه های موج دار فوالد و لوالهای فوالدی ساخته می شد و پناهگاه 
موریسون نیز یک میز فوالدی بود که با ابعاد 6 فوت در سه فوت ساخته می شد و عمدتا 

در داخل خانه ها کاربرد داشت.

  تاسیس سازمان پدافند غیرعامل در شوروی سابق 
در شوروی سابق سازمان پدافند غیرعامل در اواسط سال 1960 میالدی تاسیس شد 
و به سرعت توسعه یافت و از سال 1996 با تحولی بزرگ، تجدید سازمان شد و سپهبد 

آلتونین از سوی لئونید برژنف به عنوان رئیس سازمان پدافند غیرعامل منصوب شد. 
ساخت پناهگاه های ضدهسته ای و دومنظوره بسیاری از تأسیسات مانند ایستگاه ها و 
معابر مترو و پارکینگ های زیرزمینی از همان زمان در دستور کار قرار گرفت و با ساخت 

استحکامات ایمن و زره های مقاوم در برابر انواع بمب و موشک توسعه یافت. در آمریکا 
ــال 1963، موضوع ساخت پناهگاه های  ــت بحران های برلین و کوبا در س پس از گذش
ــازمان های کوچک و فرعی در این  ــد و پس از آن س ــته جمعی مطرح ش خانگی و دس

خصوص فعالیت می کردند.
ــراری دولت مرکزی )فما( برای مدیریت به هنگام  ــال 1979 مدیریت امور اضط در س
ــرایط اضطراری، از جمله پیامدهای ناشی از حمالت هسته ای به شهرهای آمریکا،  ش
تشکیل شد و نواحی ده گانه خود را در سراسر آمریکا تاسیس کرد. هدف این سازمان 
»اطمینان از حیات و حفظ بقاء« مطرح شد و پس از مدتی بیش از 4000 مرکز محلی 
و ایالتی به منظور بر عهده گرفتن حفاظت در مقابل حمالت احتمالی ایجاد شد. این در 
حالی بود که اقدامات پدافند غیرعامل در آمریکا قبل از تشکیل این سازمان شروع شده 

بود و پناهگاه های ضدهسته ای متعددی نیز برای حفاظت از مردم احداث شده بود. 

  توجه به اهمیت پدافند زیستی برای حفاظت از منابع آب
در دهه های اخیر نیز در کشور امریکا، بعد از واقعه 11 سپتامبر، در زمینه پدافند زیستی 
ــدها، افزوده شد و محافظین سدها و مخازن  بر اهمیت حفاظت از منابع آب به ویژه س
بزرگ اضافه شدند تا از حمالت احتمالی پیشگیری شود. بسیاری از سدها که به روی 
عموم مردم برای تفریح باز بود بسته شد تا از هر گونه حمالت احتمالی جهت آلودگی 
ــود. در همین راستا کنگره این  ــدها کاسته ش ــد یا حمالت فیزیکی به بدنه س آب س
ــم را در سال 2002 تصویب کرد که طی آن الزامات  ــور قانون مبارزه با بیوتروریس کش
ایمنی خاصی را جهت ارزیابی آسیب پذیری و طرح های واکنش اضطراری، برای 8000 
صنعت همگانی آب در ایاالت متحده اجباری کرد و ارزیابی آسیب پذیری در بخش های 
منابع تامین آب، فرایندهای آبگیری و پیش تصفیه، تصفیه، شبکه توزیع، مخازن ذخیره 
ــازی، مصرف و ذخیره سازی ایمن مواد شیمیایی در واحدهای تصفیه خانه و شبکه  س

کامپیوتری کنترل و ثبت اطالعات را مورد تاکید قرار داد. 

  تاسیس »آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی« در آمریکا 
ــت.  ــش دیگری از تالش های ایاالت متحده در زمینه پدافندی اس ــاد دارپا بخ ایج
ــی از  ــرفته دفاعی« بخش دارپا )DARPA( یا »آژانس پروژه های تحقیقاتی پیش
ــط آیزنهاور، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در سال  ــازمان پنتاگون است که توس س
ــته شد. در  ــرفته و تاثیرگذار بنیان گذاش ــعه تکنولوژی های پیش 1958 برای توس
ابتدا نام آن ARPA بود )همان عبارت، بدون کلمه Defence یا دفاع(. این نهاد 
ــوروی، پروژه ماهواره  های Sputnik را با  زمانی به وجود آمد که اتحاد جماهیر ش
ــاند. این پروژه شوروی شاید پیامی خاص برای آمریکا داشت:  موفقیت به انجام رس
ــتفاده برای آن الزم است.  ــی در علوم دفاعی و تکنولوژی مورد اس یک تغییر اساس
ــی وزارت دفاع ایاالت متحده هزینه هنگفتی را برای پروژه های  این نهاد تحقیقات
ــاالنه آن در  ــف هزینه می کند و مجموع بودجه س ــون در زمینه های مختل گوناگ
ــت. همچنین شواهدی در دست  ــال 2018 نزدیک به 3.5 میلیارد دالر بوده اس س
ــش تحقیقات علمی و دفاعی به ساخت تسلیحات زیستی  ــت که دارپا در پوش اس

مشغــــول است. 

دارپ��ا )DARPA( ی��ا »آژانس پروژه ه��ای تحقیقاتی 
پیش��رفته دفاعی« بخشی از س��ازمان پنتاگون است 
که توس��ط آیزنه��اور، رئیس جمهور اس��بق آمریکا، در 
س��ال 1۹۵۸ برای توس��عه تکنولوژی های پیشرفته و 

تاثیرگذار بنیان گذاشته شد.
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در ایران، با وجود موقعیت خاص از نظر ژئوپلیتیک ، دارا بودن ثروت های عظیم نفت 
و گاز و ورود به عرصه های فناوری نوین و تهدیدات استکبار جهانی، به موضوع پدافند 
غیرعامل توجه چندانی نشده بود و حتی داغ سال های دفاع مقدس نیز تا سال ها در 
ایجاد هوشیاری الزم برای کاهش آسیب پذیری ها و توجه به محورهای پایداری توسعه 

از نظر امنیت و دفاع، نقش قابل قبولی ایفا نکرد.
ــال 1382 بنا به تدبیر مقام معظم رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح  نهایتا در س
ــتور کار قرار داد و با ارائه جمع بندی  ــی موضوع پدافند غیرعامل را در دس بررس
ــنهاد واگذاری موضوع پدافند غیرعامل به ستاد کل نیروهای مسلح  مسائل، پیش
ــری قرار گرفت و در  ــن موضوع مورد تائید مقام معظم رهب ــرح کرد که ای را مط
ــد غیرعامل را به  ــادر فرمودند موضوع پدافن ــه در تاریخ 82/8/8 ص ــتوری ک دس
ــتاد کل ترکیبی  ــنهاد س ــتاد کل واگذار نمودند. طبق پیش ــمی به س صورت رس
ــه دائمی پدافند  ــب یک کمیته به نام کمیت ــتاد کل در قال ــر دولت و س از عناص
ــکیل شد و در آنجا تالش شد تا مواردی از موضوع پدافند غیرعامل  غیرعامل تش
ــعه گنجانده شود و نیازمندی های قانونی آن برطرف گردد  در برنامه چهارم توس
ــاله به طور  ــاده 121 برنامه چهارم این مس ــد 11 م ــاس در بن ــه بر همین اس ک
ــی برای پدافند  ــرای اولین بار یک محمل قانون ــد و در واقع ب ــل گنجانده ش کام
غیرعامل دیده شد. بدین ترتیب کم کم موضوع پدافند غیرعامل در دیگر قوانین 
ــناد باالدستی جای خود را پیدا کرد؛ به عنوان مثال در بند اول سیاستهای  و اس
ــید،  ــی نظام در خصوص پدافند غیرعامل که به تایید مقام معظم رهبری رس کل
ــه موجب کاهش  ــلحانه ک ــل به عنوان مجموعه اقدامات غیرمس ــد غیرعام پدافن
آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی 
و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد، 
ــاختمان، هر اقدام  ــث 21 مقررات ملی س ــت. همچنین در مبح ــورد تاکید اس م
ــانی، ساختمان ها،  ــیب پذیری نیروی انس ــلحانهای که موجب کاهش آس غیرمس
ــور در مقابل تهدیدات انسان ساز  ــات، تجهیزات، اسناد و شریان های کش تاسیس

گردد، پدافند غیرعامل خوانده میشود. 
ــناد پدافند غیرعامل در کشور ما دارای اصولی شامل انتخاب عرصه های  طبق اس
ــتقرار جمعیت و فعالیت در  ــور، تعیین مقیاس بهینه اس ایمن در جغرافیای کش
ــدات و جغرافیا، انتخاب  ــب با تهدی ــا، پراکندگی در توزیع عملکردها متناس فض
مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه، کوچک سازی و ارزان سازی 
ــامانه های پشتیبانی وابسته، مقاوم  ــازی س و ابتکار در پدافند غیرعامل، موازی س
سازی، استحکامات و ایمن سازی سازه های حیاتی، مکان یابی استقرار عملکردها، 
ــتتار و نامرئی سازی، کور کردن سیستم  مدیریت بحران پدافندی در صحنه ها، اس
ــتفاده از عوارض طبیعي، پوشش در همه زمینه  ــمن، اختفاء با اس اطالعاتي دش
ــتم های  ــا، فریب، ابتکار عمل و تنوع در همه اقدامات، حفاظت اطالعات سیس ه
ــد. همچنین اصول  ــازه های دو منظوره )موانع( می باش حیاتی و مهم و تولید س
ــالمی، اساس و پایه پدافند غیرعامل بوده و باعث رشد  اعتقادی و ارزش های اس
و شکوفایي افراد و سازمان مي گردد و به عنوان اصول راهنمای جاویدان پدافند 

غیرعامل مي باشد.

پدافن��د غیرعام��ل ب��ه عن��وان مجموع��ه اقدام��ات 
غیرمسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری، افزایش 
بازدارندگی، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری 
ملی و تس��هیل مدیریت بح��ران در مقابل تهدیدات و 

اقدامات نظامی دشمن می گردد، مورد تاکید است. 

  توسعه پدافند غیرعامل در آلمان 
ــای »وی.دو« که برای  ــک ه ــاخت هواپیماهای بمب افکن وموش ارتش نازی برای س
ــال 1944 در میان بهت و حیرت جهانی، لندن را  ــتین بار درهشتم سپتامبر س نخس
هدف قرار داد از پناهگاه های مستحکم و تونل های ایجاد شده در دل کوه ها به صورت 
گسترده ای استفاده کرد و ساختمان های نظامی و اداری را با مستحکم ترین مصالح 
و با طرحهای معماری ویژه ای که اصول پدافند غیرعامل در آن به خوبی رعایت شده 

بود، بنا کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و محدودیت های اعمال شده به آلمان که ساخت انواعی 
از سالح و مهمات را شامل می شد، دولت آلمان توسعه پدافند غیرعامل را درراستای 
سیاست تنش زدایی در دستور کار قرار داد و اعالم کرد روش های پدافند غیرعامل از 
آنجا که نقشی در تهدید و خسارت ندارند، با سیاست تنش زدایی هم راستا است و از 
ــوی دیگر کشورهایی که در امر دفاع ضعیف باشند، همواره تمایل دیگر کشورها را  س
ــت تنش زدایی دچار  ــرای تصاحب منابع خود برمی انگیزد که در این صورت سیاس ب

مخاطره خواهد شد.
توسعه پدافند غیرعامل در آلمان باعث شد تا عالوه بر سازمان های دولتی، شرکت ها و 
موسسات غیردولتی نیز به صورت داوطلبانه و افتخاری در این زمینه با دولت همکاری 

کنند.
ــات و ساختمان های این کشور به صورت دو منظوره احداث شد و  بسیاری از تاسیس
ــرایط بحران به پناهگاه تبدیل  ــرایط عادی، در ش عالوه بر کاربری های متفاوت در ش
شد که از جمله این مراکز می توان به خطوط راه آهن زیرزمینی، ایستگاه های مترو و 

پارکینگ های بزرگ ساختمان ها اشاره کرد.
در این پناهگاه ها همه تمهیدات الزم برای تامین نیازهای ضروری مردم به کار گرفته 
شد و در زمان کوتاهی با سازماندهی و تمرین هایی که از قبل انجام شد، پناهگاه ها برای 

استفاده عموم آماده شد.

  توجه ویژه ایران به پدافند غیرعامل
در دو دهه گذشته 10 جنگ عمده در پیرامون حریم سرزمینی کشور ما از جمله جنگ 
ــالوی )1999(، جنگ  ــج فارس )1991 و 2003( جنگ 79 روزه یوگس اول و دوم خلی
ــاله ایران وعراق، جنگ افغانستــان )2003(، جنگ 33 روزه، لبنـــان و  تحمیلی 8 س
جنــگ های 22 روزه، 8 روزه و 40 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و قهرمان 
غزه، جنگ تروریستی گروه های تکفیری داعش علیه دو کشور سوریه و عراق و جنگ 
یمن اتفاق افتاده و کماکان ادامه دارد و با شکل دهی مرموزانه و فریبکارانه گروه ائتالف به 
رهبری آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه به بهانه مقابله با تروریست، ماهیت پیچیده تری 

را به خود گرفته است.
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  نگاهی به سوابق پدافند غیرعامل در سایر کشورها
در کانادا هم به موضوع پدافندغیرعامل توجه خاصی شد و دولت مرکزی وظیفه تدوین 
اصول و سازماندهی تنظیم همکاری دولت و نیروهای مسلح، آموزش مسئوالن و مردم، 
استفاده از همیاری در تدوین برنامه های آموزش محلی، گسترش برنامه های تحقیقاتی 

و نمونه سازی از طرحها را به عهده داشت.
ــار نتایج آزمایش های مگاتنی هسته ای آمریکا،  ــال 1954 میالدی و پس از انتش ازس
ــور کانادا عکس العمل به موقع خود را با ایجاد سازمان دفاع غیرعامل نشان داد و  کش
ــال 1959میالدی به منظور تامین بیشترین هماهنگی در امور دفاع غیرنظامی،  از س
ــازمان های دفاع غیرعامل و اقدامات اضطراری را ادغام کرد که از مهمترین وظایف  س
ــه منظور حفظ حاکمیت و تداوم خدمات  ــازمان جدید، تنظیم نظم و امنیت ب این س

دولتی است.
ــت بی طرفی در دو جنگ جهانی و به رغم اینکه ازنظر  ــوییس نیز با وجود سیاس س
موقعیت های ژئوپلتیک و دارا بودن معادن زیرزمینی دارای وضعیت حساسیت آفرینی 
نیست، پدافند غیرعامل را دراین کشور به صورت جدی مورد پیگیری قرار داد و بخشی 
ــور را می توان ناشی از اجرای این سیاست  از فضای اطمینان بخش حاکم بر این کش

دانست.
سازمان دفاع غیرعامل سوییس به ساخت پناهگاه های مقاوم در مقابل انفجارات اتمی 
به طور گسترده ای توجه کرد و برای اقامت مردم، همه امکانات از قبیل آب، غذا، دارو و 

سایر مایحتاج را به صورتی که قبل از فاسد شدن تعویض می شوند، پیش بینی کرد.
در یوگسالوی هم به این موضوع توجه جدی معطوف شد و در برنامه ریزی ها عالوه 
بر احداث پناهگاه، مستحکم ساختن ابنیه، ایجاد مراکز به صورت دو منظوره و آموزش 
و تمرین مردم، به اصولی مانند پراکندگی، کوچک سازی و فریب توجه شد، به نحوی 
ــال 1999 میالدی نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو با وجود  که در طول جنگ س
ــارت های عمده ای به تاسیسات این کشور وارد  ــترده نتوانست خس بمباران های گس

کنند.
از کشورهای همسایه نیز، پاکستان به این موضوع عالقه مندی خاصی نشان داد و 
ضمن ایجاد سازمانی برای این امر، به موضوع آموزش عمومی مردم توجه کرد، به 
ــی با متون ساده و روان در مورد نحوه مقابله با انفجارات  طوری که جزوات آموزش

هسته ای و دیگر تهدیدها در بین مردم و مراکز آموزش انتشار یافت.
ــد غیرعامل به صورت  ــت، پدافن ــمالی هم که با تهدید آمریکا روبرو اس در کره ش
گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، معابر مترو و ایستگاه های زیرزمینی شهر 

پیونک یانگ در عمق بین 90 تا 105 متری زمین احداث شده اند.
ــتقرار یافته اند و  ــی در تونل های بزرگ اس ــات صنایع نظام ــیاری از کارخانج بس

هواپیماهای نظامی پس از فرود می توانند در تونل های حفرشده، مخفی شوند.

  هزینه کردن در امور دفاعی یک واقعیت کتمان ناپذیر است
در حوزه حمالت تروریسی باید اشاره کرد که در سال 2016 بیش از 25 هزار نفر در 
جهان قربانی تروریسم شده اند و عملیات تروریستی خسارت 84 میلیارد دالری برای 
اقتصاد جهان به بار آورده است که اگر دیگر اشکال خشونت و ناآرامی ها و جرائم را در 

نظر بگیریم خسارت آن 14 تریلیون دالر برای اقتصاد جهان بوده است.

همچنین هزینه امنیت در حوزه فناوری اطالعات در سال 2017 حدود 90 میلیارد 
ــایبر صحبت از هزینه یک  ــت و  در مورد تامین امنیت کلی فضای س دالر بوده اس
تریلیون دالری است در سایر زمینه ها و ابعاد نیز وضع به همین منوال است در این 

راستا مبارزه با تروریسم بعضا به بیش از 5 درصد GDP کشورها می رسد.
ــگ، تقابل، تخاصم  ــی که در آن جن ــای پر تنش جهان کنون ــه هر حال در فض ب
ــکال خشونت چه فضای  ــتی مورد حمایت ابرقدرتها و دیگر اش گروههای تروریس
ــه کردن در امور دفاعی یک  ــت هزین واقعی و چه دنیای مجازی را در برگرفته اس
واقعیت کتمان ناپذیر است و کشورها مجبورند سهمی از اقتصاد ملی خود را به این 

زمینه اختصاص دهند. 
در زمینه مقابله با تهدیدات cbrn اتحادیه اروپا در سال 2010 طرح ابتکاری ایجاد 
مراکز  cbrn را با هدف  بهبود ظرفیت  کشورهای عضو در زمینه کاهش خطرات 
ــترک را در این زمینه منتشر کرد و  ــال 2016 برنامه اقدام مش ارائه و اجرا و در س

حتی صندوق توسعه آموزش های هسته ای را راه اندازی کرد. 

  لزوم گستردن چتر امنیتی بر سر داده ها و اطالعات سایبری 
ــیاری دیگر از کشورهای جهان در  ــایبری چین و روسیه و بس در زمینه پدافند س
پی گستردن چتر امنیتی بر سر داده ها و اطالعات سایبری خود هستند و اینترنت 
ــه در بروز فراوان جاسوسی و  کالیفرنیایی را محرم نمی دانند این بی اعتمادی ریش

جرائم سازمان یافته سایبری توسط ایاالت متحده دارد. 
در همین راستا در سال 2015 چین و روسیه توافقنامه دو جانبه همکاری در زمینه 
ــه برخی آن را پیمان عدم تجاوز برای  ــت اطالعات امضا کردند این معاهده ک امنی
فضای سایبری نامیده اند جزئیات اقدامات هر دو کشور را در مورد تبادل اطالعات و 
چشم انداز پیشرفت آنها در مورد امنیت اطالعات و کم کردن نگرانی های آنها در 

مورد امنیت سایبری را در بر می گیرد. 
این توافقنامه در حقیقت حکمرانی اینترنت تحت سیطره آمریکا را به چالش کشیده 
و خواستار ایجاد یک سیستم مدیریت چند جانبه، دموکراتیک و شفاف برای اینترنت 
است که طی آن صدای دولتها و ملت ها در این فضا بیشتر شنیده شود. حتی کشوری 
ــرار دارد از وضع موجود امنیت  ــورهای غربی ق ــد آلمان که خود در جرگه کش مانن

سایبری خود راضی نیست و در پی ملی سازی فضای سایبری است.
ــورهای اروپایی در مورد وابستگی خود به فناوری های  ــیاری از کش آلمان مانند بس
ــور که اجازه دسترسی به داده های  اطالعاتی ایاالت متحده و قانون پاتریوت این کش
شرکت ها را به ایاالت متحده می دهد ناخرسند است. در این خصوص هورست زیهوفر 
وزیر خارجه آلمان در اگوست 2018 بیان کرد که آلمان به یک رویکرد و ابزار جدید 

برای ایفای نقش در عرصه بین الملل در زمینه امنیت فضای مجازی نیاز دارد.
ــورها  ــت که به موازات افزایش تهدیدها اقدامات دفاعی کش ــواهد حاکی از آن اس ش
ــکل جدی به خود گرفته است و از تمام  نیز برای مقابله و مواجهه با این تهدیدها ش
ظرفیت های خود برای ساخت سپرهای دفاعی در مقابل تهدیدهای مذکور استفاده 
می کنند مرور این چارت نشان می دهد که در کشور ما نیز پدافند غیرعامل در قالب 
قرارگاهای مختلف باید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و برای ارتقای آن تالش 

مضاعفی از باب سرمایه گذاری برنامه ریزی و آینده شناسی صورت گیـــرد.

در زمینه پدافند س��ایبری چین و روس��یه و بسیاری 
دیگر از کشورهای جهان در پی گستردن چتر امنیتی بر 
سر داده ها و اطالعات سایبری خود هستند و اینترنت 
کالیفرنیایی را محرم نمی دانند این بی اعتمادی ریش��ه 
در ب��روز ف��راوان جاسوس��ی و جرائم س��ازمان یافته 

سایبری توسط ایاالت متحده دارد. 
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این سازمان اخطار داد ویروس کووید19 از زمان بحران اقتصاد جهانی شدیدترین 
خطر را به رشد جهانی اقتصاد تحمیل کرده است و ممکن است باعث »تاثیر دومینو 
وار« شده و تاثیر شدید آن بر چین در سایر کشورهای پیشرفته دنیا تکرار شود و به 

شدت بر اعتماد مردم به اقتصاد، مسافرت و خرج و مخارج آنها آسیب بزند.
اقتصاد چین آسیبی شدید و رکودی کوتاه مدت تجربه خواهد کرد کما این که نرخ 
ــد اقتصادی این کشور از 6.1 درصد در 2019 به کمتر از 5 درصد برای امسال  رش

رسیده است تا آنکه در سال 2021 کامال به حالت سابق بازگردد.
ــد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: خطر این  الرنس بون، اقتصاددان ارش
ــرد که اکنون نیز از  ــدیدتری را متوجه اقتصاد جهانی خواهد ک ــروس تهدید ش وی
ــده و تنش های سیاسی رنج می برد. دولت ها باید به سرعت  تجارت های تضعیف ش
برای مقابله با شیوع این بیماری فراگیر دست به کار شده و با حمایت از نظام های 
ــا و تجارت هایی که از  ــوند خانواده ه ــتی خود و مراقبت از مردم مطمئن ش بهداش

بیماری آسیب دیده اند کمک های بهداشتی و مالی الزم را دریافت خواهند کرد.
ــعه اقتصادی تاکید دارد؛ برای این که از رکود اقتصادی  ــازمان همکاری و توس س
ــود کارمندان باید بتوانند از راه دور و در منزل کار کنند. این سازمان  جلوگیری ش
ــده و از صنایعی که بیش از سایرین تحت  ــت به کار ش ــت تا دس از دولت ها خواس
تاثیر این ویروس قرار گرفته اند، مانند صنایع گردشگری و مسافرتی و شرکت های 

خودروسازی و سایر اقالم الکترونیکی، حمایت های الزم را به عمل آورند.
ــوه نقد اضافی را برای  ــت تا وج ــازمان همچنین از بانک های مرکزی خواس این س
بانک ها فراهم آورند تا آنها بتوانند به تجارت هایی که اکنون از کاهش وجوه دریافتی 

آسیب دیده اند، کمک کنند.
در بخش دیگری از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است: اگر این 
ــرعت فراگیر شود اقتصادهای گروه 20 باید طی همکاری بین المللی  بیماری به س
ــتی هماهنگی های الزم را برای  ــکی و بهداش با یکدیگر چارچوب حمایت های پزش
کمک های مالی و نقدی جهت بازسازی اعتماد به نفس عموم مردم و ملت ها طرح 

ریزی کنند. 
ــی، اروپا و ژاپن حتی قبل از شروع  در پرتو تنش های تجاری و عدم قطعیت سیاس

شیوع ویروس کرونا نیز شاهد رشد اقتصادی آهسته ای بودند.

داخل گود

کاهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در سایه شیوع کرونا
دورکاری پرسنل رشکت ها راهکار جلوگیری از رکود اقتصادی کشورها

بنابر اعالم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعالم کرده است که اتحادیه اروپا که شامل بعضی از قدرت مندترین اقتصادهای اروپا است ممکن است در طول چند ماه آینده دچار انقباض 
اقتصادی شود. این سازمان همچنین اعالم کرد که امسال رشد اقتصادی جهان ممکن است در مقایسه با پیش بینی گذشته که ۲.9 درصد بود تا 1.۵ درصد پایین بیاید.

این اندیشکده که شامل ۳۶ کشور از ثروتمندترین ملت های دنیا است، گفت ژاپن نیز ممکن است دچار رکود اقتصادی شود.

پیش بینی یک بیماری همه گیر در سطح جهان باعث شد افراد طی هفته های اخیر 
به سرعت سهام های خود در بازار بورس های سراسر جهان را بفروشند چرا که تاثیر 
ــفارش و ارسال مواد  ــده و اخالل در چرخه س تعطیلی کارخانه ها، پروازهای لغو ش

اولیه باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است.
ــریع ترین سقوط خود به پایین ترین حد در  فعالیت کارخانه ها در ماه فوریه طی س
طول تاریخ کشور رسید چرا که اقدامات مبارزه با شیوع ویروس بعضی از خط های 

تولیدی را کامال متوقف کرده است.
ــریه »کایشین« منتشر شده نیز از  ــاخص ماهانه قدرت خرید مدیران که در نش ش
51.1 درصد در ژانویه به 40.3 درصد رسیده است. شاخص زیر 50 درصدی حاکی 

از کاهش مدام تولید محصوالت است.
از آنجا که بسیاری از شرکت ها و کشورها به واردات محصوالت چینی متکی هستند 
ــور در هفته ها و ماه های آینده بر تمام زنجیره عرضه  کاهش نرخ تولید در این کش

مواد اولیه در سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت.
سناریوی مرکزی یا »پایه« این سازمان آن است که نرخ رشد جهانی اقتصاد امسال 
ــده  2.4 درصد خواهد بود که از 2.9 درصدی که اخیرا در ماه نوامبر پیش بینی ش
ــت. با این وجود، همچنین اخطار داده است تاثیر اقتصادی ویروس  بود پایین تر اس
کرونا هنوز خیلی غیر قطعی است و نرخ رشد اقتصاد ممکن است بیشتر هم سقوط 

کرده و برای امسال به 1.5 درصد برسد.
ــهرها  ــت که کارخانه ها و ش ــقوط کاهش تولیدات در چین اس دلیل اصلی این س
ــده و تحت قرنطینه رفته اند. سازمان  ــیوع ویروس تعطیل ش برای جلوگیری از ش
ــعه اقتصادی می گوید کشورهایی که شدیدا با چین روابط تجاری  همکاری و توس
ــاهد ورود آسیب به اقتصاد های  ــترالیا و کره جنوبی نیز ش دارند از جمله ژاپن، اس

خود خواهند بود.
ــازمان محتمل ترین سناریو این است که تاثیرات منفی این ویروس  به زعم این س
ــورهایی که از همه بیشتر در معرض  ــرعت محو خواهد شد و اگر کش تقریبا به س
ویروس کرونا هستند اقداماتی کارآمد برای مقابله با تاثیرات منفی آن اتخاذ کنند 

رشد جهانی اقتصاد در سال آینده می تواند به 3.4 درصد برسد.
ــیوع  ــعه اقتصادی می گوید: »ادامه طوالنی و وخیم تر ش ــازمان همکاری و توس س
ویروس کرونا و گسترش آن در سراسر مناطق مجاور اقیانوس آرام در آسیا، اروپا و 

امریکای شمالی به شدت توسعه اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.«
در این سناریو اقتصادهای اروپا و امریکای شمالی نیز به خاطر ویروس شاهد سقوط 

اقتصادی شدیدی خواهند بود.
ــی طوالنی احتماال به میزانی قابل توجه  ــتریان در اکثر دنیا برای مدت تقاضای مش
ــورهایی که مسئول 70 درصد تولید ناخالص داخلی در  کاهش خواهد یافت و کش

سطح جهان هستند احتماال از آن آسیب خواهند دید.
ــورهای دیگر ممکن است قوانین سفت و سخت چین در زمینه محدود کردن  کش
رفت و آمدهای شهروندان خود را به کار نبندند ولی تاثیرات اقتصادی مشابهی بر 
آنها خواهد داشت. این مساله به شدت به اعتماد مردم به اقتصاد آسیب خواهد زد 
ــفرهای تفریحی، تجاری و  ــده و مردم داوطلبانه س و باعث افزایش عدم قطعیت ش
ورزشی خود را محدود می کنند که احتماال باعث کاهش آمار خرج عمومی خواهد 

شد.
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گفت و گوی 
ماه

مراکز پژوهشی تضمین کننده  کیفیت خدمات و استمرار نوآوری هستند

ارتباط نظام مند پژوهشگاه و فعاالن بخش ICT در حال تقویت است

نقش پژوهشگاه ICT در نظام اصلی پشتیبان فاوا مورد تاکید است

سیامی پیرشو و پیشگام از پژوهشگاه در مجموعه وزارت ارتباطات ترسیم شده است

:  ICTدکرت یزدانیان به مناسبت چهل و نهمین سالروز تاسیس پژوهشگاه
زهرا طاهری

  به عنوان سوال نخست، نقش پژوهشگاه در توسعه و نوآوری حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــوزه ای فعالیت می کنیم که هر روز  ــت. ما در ح ــش ICT نیازمند به روز بودن اس بخ
ــتاوردها و نوآوری های جدید و افزایش توجه و تقاضای مردم به خدمات  ــاهد دس ش
جدید هستیم، لذا برای پاسخگویی به تقاضای مردم نیازمند توجه به نوآوری ، خالقیت 
و پژوهش هستیم. در این راستا مراکز پژوهشی در همه حوزه های فناوری مورد توجه 
و در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مورد تاکید دوچندان هستند. مراکز پژوهشی 
ــتمرار نوآوری در عرضه ارائه خدمات به  تضمین کننده پایداری، کیفیت خدمات و اس
مردم هستند، لذا می توانیم بگوییم پژوهش به عنوان نظام اصلی پشتیبان فعالیت های 
ــت و ... مورد  حوزه ICT در زمینه های مختلف ارتباطات، فناوری اطالعات، فضا، پس
ــت، بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از جایگاه ویژه ای در این  تاکید اس

حوزه برخوردار است.
 

  از آنجاکه جنابعالی در بدو ورود به پژوهشگاه برنامه های ویژه ای مد نظر 
داشتید، بفرمایید در راستای تحقق این برنامه ها چه اقداماتی انجام شده و چه 

میزان از آن برنامه ها تحقق یافته است؟
ــگاه به لحاظ کمی و کیفی با سرفصل های مرتبط از اهداف  ارتقاء فعالیت های پژوهش
اصلی بود که در دستور کار قرار گرفت. یکی از این سرفصل ها توسعه ارتباط با شرکت ها 
و سازمان های بخش ICT است که سعی شد در ماه  های گذشته ارتباط نظام مندی را با 
شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات برقرار کنیم. تالش کردیم تا ارتباطاتمان را 
به سمت ارتباط نظامند و پایدار هدایت کنیم، لذا با شرکت ها توافق نامه هایی با سرفصل 
ــرکت ارتباطات زیرساخت،  ــد که همکاری با ش پروژه های مختلف و متعدد حاصل ش
ــازمان فناوری اطالعات، شرکت پست و فعاالن خصوصی بخش ICT از جمله این  س
اقدامات است. بر این باوریم که ارتباط گسترده ای با اپراتورها برقرار کنیم، لذا مذاکراتی 
ــتیم. بر این مبنا باور داریم که طی  ــده و در مرحله تفاهم نامه هس با اپراتورها انجام ش

مراک�ز پژوهش�ی تضمی�ن کننده پای�داری، 
کیفیت خدمات و اس�تمرار نوآوری در عرضه 
ارائ�ه خدمات به مردم هس�تند، لذا می توانیم 
بگوییم پژوهش به عنوان نظام اصلی پشتیبان 
فعالیت های حوزه ICT در زمینه های مختلف 
ارتباط�ات، فناوری اطالعات، فضا، پس�ت و ... 
مورد تاکید است، بنابراین پژوهشگاه ارتباطات 
و فن�اوری اطالعات از جایگاه وی�ژه ای در این 

حوزه برخوردار است.
دکت�ر وحی�د یزدانی�ان، رئیس پژوهش�گاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات به مناسبت چهل 
و نهمین سالروز تاسیس پژوهشگاه، به سواالت 
پاسخ داد که مشروح این گفت وگو به شرح ذیل 

است:

سال های آینده ارتباط نظام مند بین پژوهشگاه و فعاالن بخش برقرار خواهد شد.
ارتقاء جایگاه پژوهشگاه در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هدف دیگری 
ــد. امروز کمتر فردی در وزارت ارتباطات را سراغ داریم  بود که تا حد زیادی محقق ش
که باور نداشته باشد فعالیت های پژوهشگاه کلیدی و راهبردی است. بخش های مختلف 
ــتمرار فعالیت های بخشی شان نیازمند مراجعه به پژوهشگاه  وزارت ارتباطات برای اس
هستند. به صورت مستمر شاهد اعالم نیاز بخش های مختلف وزارت ارتباطات هستیم 
ــت و از پژوهشگاه درخواست نظرسنجی و  ــت برای پروژه نیس که محدود به درخواس
مشاوره های متعدد هم انجام می شود، لذا ترسیم سیمای پیشرو و پیشگام از پژوهشگاه 

در مجموعه وزارت ارتباطات محقق شده است.
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ــت که خوشبختانه در حوزه  ــگاه مورد تاکید بوده اس ارتقاء دانش همکاران در پژوهش
ــد و گسترده بوده است و همکاران برای بروزرسانی دانش  آموزش فعالیت ها رو به رش
خودشان پیشگام هستند و تا حد قابل توجهی این موضوع محقق شده و بیش از این 

هم محقق خواهد شد.
ــده و تا حدود زیادی محقق شده است موضوع  فعالیت دیگری که با جدیت دنبال ش
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات عالوه بر  سازماندهی و نظم پژوهشگاه است. پژوهش
ــت، یکی از واحدهای اداری تابعه وزارت ارتباطات است و  ــی اس اینکه مرکزی پژوهش
چارچوب های اداری در آن باید حکمفرما می بود، که خوشبختانه با همکاری تک تک 
کارکنان شریف و خدوم پژوهشگاه شاهد گسترده شدن هر چه بیشتر نظم اداری در 
ــگاه وظایف منحصر به خودش را انجام  ــتیم. هر ساختاری در پژوهش پژوهشگاه هس
ــگاه به شدت جلوگیری شده است که  ــاختارها در پژوهش می دهد و از تداخل بین س
امیدوارم بتوانیم برآیند این نظم ساختاری در پژوهشگاه را در قالب عملکردی شایسته 

برای سال 1398 پژوهشگاه شاهد باشیم.

ــگاه  ــش از 70 درصد برنامه های مورد نظر در پژوهش ــت می توان گفت که بی در نهای
ارتباطات و فناوری اطالعات محقق شده است.

 
  دیدگاهتان پیرامون پژوهشگران و موفقیت های پژوهشگاه را بفرمایید.

ــگاه  ــگران خودش معنا ندارد. ما اگر در پژوهش ــگاه بدون پژوهش مجموعه پژوهش
اعضای هیات علمی و پژوهشگر نداشتیم عمال تعریفی از پژوهشگاه قابل تصور نبود. 
البته تعریف پژوهشگر هم به اعضای هیات علمی و هم پژوهشگران غیر عضو هیات 
علمی اطالق می شود. بار اصلی پژوهشگاه به لحاظ تخصصی بر دوش پژوهشگران 
است. ویژگی منحصربفرد پژوهشگاه این است که متخصصان این پژوهشگاه عالوه 
بر دارا بودن دانش نظری، به لحاظ عملی هم دانش و تخصصی دارند که کمتر در 

مجموعه های پژوهشی دیگر سراغ داریم.
در همین راستا، با اعالم نیازهای مکرر شرکت ها، سازمان ها و بخش های خصوصی 
ــگاه  ــگران پژوهش ــاوری اطالعات و ارتباطات برای بهره گیری از پژوهش حوزه فن
ــطح باالی  ــان دهنده س )اعضای عضو و غیر عضو هیات علمی( مواجه ایم که نش
 ICT ــگران ما می باشد. این نکته هم باید عرض کنم که دانش همکاران و پژوهش
ــد در بهره گیری از دانش این حوزه  ــت و ما نبای ــه صورت مکرر در حال تغییر اس ب
ــته باید در حال بروزکردن دانش و دریافت  ــته های فعلی اتکا کنیم و پیوس به داش

اطالعات جدید باشیم.

  به عنوان آخرین سوال بفرمایید ارزیابی و پیش بینی جنابعالی از آینده 
پژوهشگاه چیست؟

ترسیم آینده در دستان نسلی است که در حال حاضر وجود دارند. آینده پژوهشگاه 
ــیم که تاثیرگذاریم و با  ــان خواهد بود اگر همه ما بر این باور باش ــن و درخش روش
ــعه فعالیت های حوزه  ــش فراوان می توانیم تاثیرگذاری مان در توس تالش و کوش
ــانه های  ــاوری اطالعات را اثبات کنیم. البته در حال حاضر هم نش ــات و فن ارتباط
ــاهده است. هم اکنون شاهد  ــان پزوهشگاه قابل مش متعددی از این آینده درخش
اعالم نظر و ارائه راه حل و راهکارهای پژوهشگران پژوهشگاه در حوزه های مختلف 
ICT هستیم که نشان از جوانه زدن پویایی در پژوهشگاه است که در آینده نزدیک 

به درختی تنومند تبدیل خواهد شد.
ــوزه ارتباطات و فناوری  ــانی در ح ــان باید تاکید کنم که توجه به منابع انس در پای
اطالعات بسیار مهم است که در پژوهشگاه و در کنار پژوهشگران ما، کارکنان خدوم 
دیگری در حوزه های ستادی، مالی و .. حضوری موثر و راهبردی دارند که مجموعه 

این همکاری ها ما را برای نیل به اهدافمان یاری می رساند.

ارتقاء جایگاه پژوهشگاه در مجموعه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
هدف دیگ��ری بود که تا حد زیادی 
محقق ش��د. امروز کمتر فردی در 
وزارت ارتباط��ات را س��راغ داریم 
که باور نداشته باشد فعالیت های 
پژوهش��گاه کلی��دی و راهب��ردی 

است. 
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»حکمرانی هوشمند« تنها راه پیش روی دولت ها و حکومت ها

ICT رونمایی از منشور حقوق شهروندی، نشریه الکترونیکی فن نگار و رادیو فاوا، همزمان با سالروز تاسیس پژوهشگاه

ICT پیام تربیک وزیر ارتباطات به مناسبت سالروز تأسیس پژوهشگاه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به مناسبت سالروز تأسیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات پیام تبریکی صادر کرد.

متن کامل پیام مهندس آذری جهرمی به این شرح است:
اهمیت نقش و جایگاه فناوری ارتباطات و اطالعات به حدی رسیده است که برای زندگی 

روزمره همه اقشار مردم امری کامالً عادی و الزم محسوب می شود.
سرعت تحوالت و تغییرات ارتباطات و فناوری اطالعات دنیایی غیرقابل پیش بینی را حتی 
برای آینده نزدیک متصور کرده است و حتی مفهوم حکمرانی را تغییر داده به گونه ای که 

»حکمرانی هوشمند« تنها راه پیش روی دولت ها و حکومت ها قرارگرفته است.

نسل پنجم تلفن همراه، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، تحلیل کالن 
داده ها و بسیاری رویکردهای جدید تصویر آینده زندگی را تغییر خواهند داد و به همین 
جهت تحقیق و پژوهش در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات بایستی با سرعتی بیشتر از 

انتظار جامعه حرکت کند تا بتواند پیشران توسعه و نوآوری باشد.
ــاله، نقش مؤثری در پیشرفت  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با قدمت 49 س پژوهش
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور در برهه های مختلف ایفا کرده و امروزه به یکی از مراکز 

علمی پژوهشی مؤثر در ارتقاء فناوری های نوین ارتباطی تبدیل شده است.
انتظار می رود پژوهشگران، محققان و کارکنان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تمام 
تالش و جدیت خود را برای به روزرسانی علم و دانش و حرکت بر لبه فناوری های نوین 
ــایر مراکز علمی و دانشگاهی و هم افزایی دانش،  ــتفاده از ظرفیت س به کار بندند و با اس
نویدبخش آینده ای روشن برای فعالین ICT و مردم عزیز کشورمان به عنوان کاربران نهایی 
ــیار تمایل داشتم که همزمان با سالروز تأسیس این پژوهشگاه ضمن بازدید  باشند. بس
ــمندان و محققان در برنامه افتتاح برخی پروژه ها نیز در  ــنود رودررو با اندیش و گفت وش
پژوهشگاه حضور یابم که با توجه به ضرورت رعایت مسائل بهداشتی اخیر و توصیه به عدم 

انجام نشست های عمومی، میسر نشد.
دهم اسفندماه سالروز تأسیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات را به همه کارکنان، 
پژوهشگران و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تبریک می گویم و امیدوارم 
با تالش همه شما، هم گام با شتاب حاکم بر پیشرفت فناوری، سربلندی روزافزون ایران 

عزیزمان را نظاره گر باشیم.

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه ICT از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، 
نشریه الکترونیکی فن نگار و رادیو فاوا، همزمان با سالروز تاسیس این پژوهشگاه خبر داد.

دکتر محمدرضا فرنقی زاد اظهار کرد: مجموعه روابط عمومی پژوهشگاه به دنبال اتخاذ 
رویکردی جدید در اطالع رسانی و برخورداری از یک بسته جامع رسانه ای، اقدام به تولید 
و نشر نخستین شماره نشریه الکترونیک پژوهشگاه با عنوان »فن نگار« کرد؛ عالقمندان 

می توانند با مراجعه به سایت پژوهشگاه از این نشریه بهره برداری کنند.
فرنقی زاد همچنین به اقدام دیگر روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
اشاره و اعالم کرد: یکی دیگر از تصمیمات ما که همزمان با سالروز تاسیس پژوهشگاه، 
ــد، رادیو فاوا بود. این رادیو قصد دارد با ارائه محتوای حوزه ارتباطات و  از آن رونمایی ش
فناوری اطالعات، مصاحبه با پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه و همچنین برنامه های 
متنوع دیگر، ارائه و منتشر می گردد. به گفته مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه 
ICT، محتوای این رادیو نیز در شبکه های اجتماعی این مجموعه با عنوان فاواســـرا و 
itrc.ict در دسترس عالقمندان بوده و به صورت هفتگی به روز می شود.تدوین و تصویب 
منشور حقوق شهروندی همزمان با سالروز تاسیس این پژوهشگاه نیز خبر دیگری بود که 
فرنقی زاد با اشاره به آن، گفت: یکی از نکاتی که دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه همواره 
نسبت به آن دغدغه داشته و اهمیت می دهند، حقوق شهروندی در راستای تکریم ارباب 
ــت، به همین سبب منشور حقوق شهروندی پژوهشگاه توسط دفتر ریاست و  رجوع اس
روابط عمومی تدوین و به تصویب هیات رئیسه رسید. وی ادامه داد: واحدهای مختلف 
این مجموعه مکلف هستند تا بر اساس حقوق شهروندی وظایف خود را انجام دهند و 
مراجعه کنندگان می توانند مشکالت و شکایات خود را در این زمینه از طریق واحد بازرسی 

پژوهشگاه مطرح کنند.
متن منشور حقوق شهروندی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به شرح زیر است:

1- حق شهروندان است که بتوانند از اطالعات و اسناد تحقیقاتی موجود در پژوهشگاه که 
دارای طبقه بندی نیستند به راحتی استفاده نمایند.

ــهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک، فرصت های آموزشی و امکان  2- حق ش
استفاده آنالین از خدمات پژوهشگاه به صورت غیرتبعیض آمیز برخوردار شوند.

3- حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادی فاقد 
طبقه بندی از جمله اطالعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه های پژوهشگاه مطلع 

شوند.
4- حق شهروندان است که امور اداری آنها در پژوهشگاه با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور 

از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی انجام شود.
5- حق توان خواهان )شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان است که امکانات الزم در 

ساختمان های پژوهشگاه برای تردد ایشان تعبیه شده باشد.
6- حق شهروندان است که محیط پژوهشگاه، محیطی مطابق با شئونات اسالمی و فضایل 

اخالقی باشد.
ــوردار بوده و می توانند هرگونه انتقاد یا  ــهروندان از حق نقد و ابراز نارضایتی برخ 7- ش

پیشنهاد خود را به پژوهشگاه اعالم نمایند.
ــت که بتوانند با مدیران ارشد پژوهشگاه ارتباط مستقیم داشته  ــهروندان اس 8- حق ش

باشند.
9- حق شهروندان است که از طرح های کالن ، سمینارها و برنامه های علمی پژوهشگاه 

اطالع داشته باشند.
10- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری پژوهشگاه که به نوعی حقوق 

و منافع مشروع آنها را تحت تاثیر قرار می دهند، آگاه شوند.
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تاکید مشترک پژوهشگاه ارتباطات و همراه اول بر توسعه  همکاری های مشترک

اعالم آمادگی پژوهشگاه ارتباطات برای همکاری های مشترک با وزارت ICT پاکستان

ICT توسط گزارشگر ارشد پژوهشگاه »ITU« ارائه  گزارش سومین جلسه »گروه مطالعاتی یک« در

در جلسه مشترک ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیر عامل همراه اول بر 
ضرورت توسعه همکاری های مشترک به منظور ارائه خدمات به روز به مشترکان تاکید شد. 
دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در این جلسه با اشاره 

به توانمندی های پژوهشکده های مختلف برای کمک به تحقیق و توسعه همراه اول گفت: 
در حال حاضر پژوهشگاه ظرفیت مناسبی در حوزه آزمایشگاه های مرجع و تایید نمونه نیز 
دارد که در اختیار فعاالن و اپراتورهای ارتباطی قرار دارد.وی افزود: همچنین در خصوص 
توسعه فناوری های نوین نظیر اینترنت اشیا، نسل پنجم تلفن همراه، توسعه نرم افزارهای 
مختلف پروژه های مناسبی در حال اجراست که می تواند نیاز های اپراتورها را نیز مرتفع 
کند.دکتر مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول نیز در این جلسه ضمن استقبال از 
توسعه همکاری های متقابل گفت: بکار گیری ظرفیت نیروی انسانی به صورت مشترک 
موجب رشد علمی در هر دو بخش می شود و همراه اول از این موضوع حمایت می کند.وی 
ادامه داد: پژوهشگاه می تواند در زمینه توسعه استارت آپ های ایرانی مورد حمایت همراه 
اول و همچنین توسعه کسب و کارهای هوشمند همراه اول کمک موثری نماید.مدیرعامل 
 digital services همراه اول یکی از مهمترین برنامه های این اپراتـور را راه انـــدازی
عنوان کرد و ادامه داد، به منظور توسعه خدمات هوشمند به دنبال ایجاد بخش تحقیق و 

توسعه در همراه اول هستیم که میتواند زمینه همکاری مشترک باشد.

نماینده پژوهشگاه ICT در نخستین نشست کمیته همکاری های مشترک جمهوری 
اسالمی ایران و پاکستان در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، ضمن معرفی این پژوهشگاه، 
از آمادگی برای همکاری های مشترک در قالب پروژه هایی در حوزه های مختلف ICT خبر 
داد.نخستین نشست کمیته همکاری های مشترک جمهوری اسالمی ایران و پاکستان در 

حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در اسالم آباد پاکستان برگزار شد.
در این نشست دکتر سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ریاست 
ــتان ریاست هیات  ــعیب احمد صدیقی قائم مقام وزارت ICT پاکس هیات ایرانی و ش
پاکستانی را بر عهده داشتند.ارائه گزارشی از سازمان های متبوع هر یک از طرفین، یکی 
از رویدادهای این نشست بود که در آن، ابتدا دکتر حمدی به عنوان نماینده پژوهشگاه 
ــگاه و محور فعالیت های آن، آمادگی این  ارتباطات و فناوری اطالعات با معرفی پژوهش
ــترک در قالب پروژه های پژوهشی و آزمایشگاهی  ــگاه را برای همکاری های مش پژوهش
مشترک در حوزه های مختلف ICT و فناوری های نوین اعالم کرد.رشد ایران در حوزه های 
مختلف ICT، آمارهایی در خصوص شرکت های نوپا و توانمندی های ایران در این زمینه، 
بخش دیگری از موضوعات مطرح شده در این نشست بود که در راس هیات ایرانی به آن 
اشاره شد.همچنین از زیشان بخاری مدیر دفتر بین الملل وزارت ICT پاکستان دعوت شد 
تا پژوهشگران حوزه ICT پاکستان در کنفرانسIST 2020 در تابستان سال آینده در 
پژوهشگاه شرکت کند.در ادامه دو طرف سند همکاری مشترک را بررسی و نسخه پایانی را 

مبادله کردند تا پس از طی مسیر قانونی بین مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شود.
ــالم آباد تیم ایرانی با چندین  ــی بازدیدی از مرکز ملی incubation در اس روز دوم ط
استارت آپ در حوزه های سالمت، حمل و نقل و آموزش صحبت کردند و پس از آن در 
مراسم پایانی که توسط هیات صادرات نرم افزار پاکستان )PSEB( برگزار شد با تعدادی از 

شرکت های صنعت IT پاکستان دیدار کردند.

ــگر ارشد پژوهشگاه ICT با حضور در مجمع جهانی مخابرات  نماینده ایران و گزارش
»ITU« در مقر ITU در ژنو سوئیس، گزارش سومین جلسه »گروه مطالعاتی یک« 

را ارائه کرد.

ــد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  ــگر ارش دکتر مریم طایفه محمودی به عنوان گزارش
اطالعات و نماینده ایران، اقدام به ارائه گزارشی از فعالیت های مرتبط در سطح ایران در 
راستای بکارگیری هوش مصنوعی در تولید ابزارها و برنامه های کاربردی مورد استفاده 
برای افراد توانخواه کرد و در این راستا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از پژوهش 
های مرتبط با ساخت ربات رسا حمایت کرده است.طایفه محمودی همچنین ضمن 
اشاره به دوره مشترکی که قرار است پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در همکاری 
 با آکادمی اینترنت اشیاء و مراکز تعالی ITU در منطقه آسیا و اقیانوسیه تحت عنوان
  »Digital Transformation: Enhancing IoT- Driven Accessibility for PwD«
ــورهای مختلف و عالقمندان دعوت کرد تا  بصورت برخط ارائه کند، از نمایندگان کش

در این دوره شرکت کنند.
ــاوری اطالعات در این  ــگاه ارتباطات و فن ــاس این گزارش، ارائه نماینده پژوهش بر اس
اجالس، با استقبال کشورهای مختلف همراه و در ادامه، این تقاضا از پژوهشگاه مطرح 
شد که فعالیت های پژوهشی مرتبط با بکارگیری هوش مصنوعی )AI( و تعامل انسان 
ــترش داده و گزارش های بیشتری در این رابطه برای جلسات  با رایانه )HCI( را گس

بعدی ارائه شود.
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همراه اول طالیه دار درآمدزایی در بازار ICT ایران؛ تحول آفرینی به سبک دیجیتال 

سال 1398 رفته رفته با تمامی چالش ها، نارسایی ها و افت وخیزهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و... رو به پایان است و با وجود اینکه تحریم ها، تنفس در بازار اقتصادی را برای 
بنگاه های تجاری تا اندازه ای سخت کرده است، اما در این میان، بازار ارتباطات با تکیه 
بر بخش »سیار«، با قدرت به کار خود ادامه داد و توانست برگ زرینی دیگر در کارنامه 

فعالیت های ساالنه به ثبت برساند.
ــتخوش واردات  ــور دس ــیار کش با وجود اینکه بخش قابل توجهی از بازار ارتباطات س
تجهیزات و بارگذاری زیرساخت های بروز است و به گفته فعاالن اقتصادی کشور نوسانات 
ــال 98 و تحریم های توامان قدرت تصمیم گیری را از بنگاه ها گرفت، اما  نرخ ارز در س
نگاهی به وضعیت عملکردی بخش ارتباطات سیار کشور نشان می دهد که اپراتور اول 
ایران و خاورمیانه که با تگ الین »هیچکس تنها نیست« شناخته می شود همچنان بر 

مدار موفقیت در حرکت است.
شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن جذب 6.3 میلیون مشترک جدید در 9 ماهه سال 
98 ، توانست سهم بازار بالغ بر 53 درصدی را براساس تعداد مشترکان به دست آورد؛ 
ــهم بازار این اپراتور براساس سیستم اینترکانکشن در آذر ماه سال 98 به  همچنین س

58 درصد رسید.
این اپراتور توانست با تقویت شبکه ارتباطی خود و نصب حدود 42500 سایت نسل های 
3 و 4، ضمن پوشش دهی 100 درصدی شهرهای کشور، به تقویت این میزان پوشش 
ــت زیرا »همراه  در ایران بزرگ بپردازد؛ طبیعتا هم انتظاری کمتر از این نمی توان داش
اول« به عنوان اپراتور پیشگام تکنولوژی 4.5G به کشور، با پوشش گسترده  در سطح 
ــور، می تواند زمینه ای فراهم آورد تا مشترکان سایر اپراتورهای تلفن همراه نیز از  کش

طریق »رومینگ ملی«، از ظرفیت آنتن های اپراتور اول بهره مند شوند.
نکته جالب اینکه در چند سال اخیر با وجود کاهش چشم گیر فروش سیم کارت توسط 
اپراتورها و هشدار کارشناسان ارتباطی مبنی بر اشباع شدن این بخش، اما اپراتور اول 
تلفن همراه کشور ضمن جذب مشترکان جدید، جمع خطوط واگذار شده اش در 9 ماهه  

نخست سال جاری را به 89 میلیون رساند.
ــبکه اش، لقب  ــیم کارت دائمی در ش ــن اپراتور که با تکیه بر بیش از 20 میلیون س ای
»معتبر« را یدک می کشد، باالترین ضریب نفوذ را در بین اپراتورهای کشور یعنی 76 

درصد را داراست.
آخرین گزارش فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شاخص های آماری 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات، همچنان حکایت از رشد »ضریب نفوذ« تلفن همراه 

در کشور دارد و این شاخص از 142 درصد گذشته است.
این شاخص نسبت فعالیت اپراتورها به بدنه جمعیتی کشور را نشان می دهد؛ آمار و ارقام 
رسمی دولت نشان می دهد بر خالف اینکه ضریب نفوذ اغلب اپراتورهای تلفن همراه در 
تابستان 98 کاهشی بود، اما »همراه اول« توانست دامنه رشد ضریب نفوذ خود را حفظ 

پرونده کاری سال جاری رفته رفته بسته می شود و در این فرصت نگاهی به وضعیت بنگاه های بزرگ اقتصادی با تأکید بر حوزه ارتباطات، خالی از لطف نیست؛ شرکت 
ارتباطات سیار ایران دایه دار اپراتور اول ایران و خاورمیانه، همچنان بر مدار موفقیت و طالیه دار درآمدزایی در حوزه ICT ایران است.

کند و این رویه افزایشی را تا پایان سه ماهه سوم )آذر ماه 98( نیز همراه داشت.
 ICT نگاهی به گزارش شاخص های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت
که توسط معاونت راهبردی و توسعه بازار دفتر برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه های 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد، نشان می دهد که »بیشترین تعداد 
مکالمات از طریق رومینگ ملی بین اپراتورهای کشور« در شبکه همراه اول اتفاق افتاده 
است؛ به این معنی که مشترکان ایرانسل و رایتل بیشترین میزان مکالمه )حدود 12 
ــته اند از طریق شبکه ارتباطات سیار ایران  میلیون مکالمه( را در نقاطی که آنتن نداش

انجام داده اند.

از سوی دیگر مشترکان همراه اول مجموعا کمتر از 2 میلیون مکالمه از طریق رومینگ 
ملی )روی شبکه اپراتورهای دیگر( داشته اند که نشان از پوشش گسترده این اپراتور به 

نسبت سایرین و آنتن دهی گسترده آن در کشور دارد.
باالترین میزان پوشش شهرها، روستاها و جاده ها نیز براساس گزارش سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی توسط شرکت ارتباطات سیار ایران با پوشش 1252 شهر، 
ــتا و 82146 کیلومتر جاده )86.41 درصد( فراهم شده است که فاصله  44918 روس

چشم گیری با سایر اپراتورهای دوم و سوم دارد و در جایگاه نخست قرار گرفته است.
مرور این شاخص ها و تحلیل اعداد و ارقام مندرج در گزارش های رسمی دولت، ضمن 
اقدامات انجام شده توسط بنگاه بزرگ و خصوصی نظیر همراه اول که درآمدش در مدت 
11 ماهه سال 1398 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته )سهم 
ــت، ترسیم گر  ــیده اس بازار درآمدی 60 درصد( و به حدود 16 هزار میلیارد تومان رس
فضای رقابتی خواهد بود که در آینده می تواند ضمن ارتقای جایگاه سایر اپراتورهای تلفن 

همراه، بر دامنه رشد روزافزون اپراتور اول تلفن همراه نیز بیفزاید.

در چند س��ال اخیر با وجود کاهش چش��م گیر فروش 
س��یم کارت توس��ط اپراتورها و هش��دار کارشناسان 
ارتباطی مبنی بر اش��باع ش��دن این بخش، اما اپراتور 
اول تلفن همراه کش��ور ضمن جذب مشترکان جدید، 
جمع خطوط واگذار ش��ده اش در ۹ ماهه  نخست سال 

جاری را به ۸۹ میلیون رساند.
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بررسی عملکرد  ایرانسل به عنوان »اپراتور دیجیتال ایران« در سال 1398؛ با نگاهی به برنامه های آتی

یک گام
 به جلو

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در سال 1۳98 موفق شد تا با ارائۀ محصوالت و خدمات جدید و تمرکز بر حمایت از توسعه خدمات دیجیتال به مردم ایران، پس از 
»بزرگترین اپراتور دیتای ایران« و »اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری« به عنوان »اپراتور دیجیتال ایران« نیز شناخته شود.

از جمله مهمترین اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در حوزه 
مسؤولیت اجتماعی، می توان به این موارد اشاره کرد: حضور سریع 
و مداوم کارشناسان فنی ایرانسل در مناطق سیل زده فروردین 
1398 برای اطمینان از تداوم خدمات رسانی به مشترکان، ارائه 
مکالمه و پیامک رایگان به ساکنان مناطق سیل زده برای تسهیل 
در ارتباطات، کمک به ساخت و بازسازی مدارس در استان های 
گلستان، لرستان و خوزستان، همکاری با جمعیت هالل احمر 
و اهدای کمک نقدی کارکنان ایرانسل برای سیل زدگان، تجهیز 

مدارس منطقه دشتیاری سیستان و بلوچستان به امکانات آموزشی و ارتباطی پیشرفته در 
قالب پروژه »مدارس درخشان«، حمایت از پروژه تحقیقاتی عقاب روسی با عدم دریافت 
هزینه رومینگ پیامک و نیز ارائه مکالمه و اینترنت همراه رایگان به سیل زدگان سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان در دی ماه 1398.
ایرانسل در سال 1398 موفق شد لوح ها و جوایز متعددی را نیز به دست آورد که مهمترین 
آنها شامل لوح تقدیر همایش سراسری رضایت مندی مشتری با رویکرد حمایت از کاال و 
خدمات ملی، تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان برای ششمین سال متوالی، تقدیر 
بابت بهبود شرایط ارتباطی در مواقع بحران، اپراتور برتر محور کسب وکار در جشنواره فاوا 
)تنها اپراتور برگزیده(، اپراتور برتر برای »حضور همه جانبه در الکامپ 2019«، نشان ویژه 
روابط عمومی دیجیتال و تندیس برترین روابط عمومی در ارتباطات الکترونیک و فضای 
مجازی از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، تقدیر وزیر ارتباطات از اقدامات ایرانسل در 
اربعین 1398 و در نهایت، اهدای جایزه مدیریت موفق ملی انقالب صنعتی چهارم در هزاره 
سوم به دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل اشاره کرد. از جمله مهمترین نمایشگاه ها 
و همایش هایی که ایرانسل در سال 1398 برگزار و یا در آنها شرکت کرد، می توان نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه، دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران )جابکس(، همایش 
علمی کارگاه ملی نظریه اطالعات و مخابرات، برگزاری همایش فرصت های تولید محتوا 
و کسب وکار دیجیتال با تمرکز بر پلتفرم چارخونه به میزبانی ایرانسل، برگزاری همایش 
فعاالن صنعت حمل ونقل به میزبانی ایرانسل، بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، 
نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، افتتاح نمایشگاه دائمی حمایت از تولیدات 
داخلی در ساختمان مرکزی ایرانسل، حضور در همایش و نمایشگاه »تهران هوشمند« و 
ارائه زیرساخت  NB-IoT، حضور در نمایشگاه »تله کام پالس«، حمایت از برگزاری بیست 
و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، برگزاری مراسم بزرگداشت 
سردار شهید قاسم سلیمانی در ساختمان مرکزی ایرانسل و حضور در سومین نمایشگاه کار 
ایران را نام برد. مهمترین محصوالت، خدمات و پیشنهادهای ویژه ایرانسل برای مشترکانش 
در این سال، عبارت از نسخه وب اپلیکیشن پیشرفته )PWA( »ایرانسل من« برای کاربران  
iOS، پیشنهاد ویژه مکالمه و اینترنت ماه مبارک رمضان، راه اندازی شبکه »لنز و ماه« در 
اپلیکیشن لنز، ویژه ماه مبارک رمضان، یک گیگابایت اینترنت رایگان به مناسبت روز ملی 
ــته اینترنت ویژه عید سعید فطر، تعرفه مقرون به صرفه و  ارتباطات و روابط عمومی، بس
اینترنت رایگان برای حجاج، تعرفه ویژه برای زائران اربعین 1398، بسته ویژه هفته وحدت، 
فضای رایگان در اپلیکیشن »ابرینو« ویژه ایرانسلی ها، بسته ویژه شب یلدا، بسته اینترنت 
ویژه دهه فجر، سیمکارت های TD-LTE بدون نیاز به مودم، بسته اینترنت ویژه روز زن 
و نیز امکان تعمیر مودم های خارج از گارانتی می باشد. ایرانسل در ادامه حمایت های مالی و 
کمک به توسعه ورزش، در سال 1398 نیز اقدامات متعددی را انجام داد که از جمله آنها 
می توان به برگزاری فصل جدید کمپ استعدادیابی فوتبال ایرانسل-اللیگا و اعزام منتخبان 
کمپ به دوره آموزشی ویژه در اسپانیا، ادامه حمایت از باشگاه های استقالل و پرسپولیس و 

جشنواره بازی سازان مستقل ایران در قالب »آکادمی گیم ایرانسل« اشاره کرد.
ــد تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی را در راستای  ــال 1398 موفق ش ــل در س ایرانس
گسترش خدمات دیجیتال برای مردم کشورمان منعقد کند. امضای تفاهم نامه با دانشگاه 
تربیت مدرس با محوریت تحقیق و توسعه، امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( برای افزایش ارتباط و گسترش همکاری، امضای تفاهم نامه 
با صباایده برای همکاری در ارائه خدمات محتوایی و ویدئویی، امضای تفاهم نامه با های وب 

پیرامون توسعه پوشش مناطق روستایی، امضای تفاهم نامه با 
شرکت کنترل گاز اکباتان برای همکاری در زمینه کنتورهای 
هوشمند، امضای تفاهم نامه با شرکت دانش بنیان »اتصال صنعت 
میانه« برای خرید و تولید انبوه مودم های ساخت داخل، امضای 
تفاهم نامه راه اندازی سامانه تماس اضطراری  )e-cell(، حضور 
ــاخت داخل در صنعت  در نخستین میز تخصصی تعمیق س
برق، الکترونیک و مخابرات و امضای 10 قرارداد و تفاهم نامه با 
تولیدکنندگان ایرانی در حضور وزیر صمت، حضور در دومین میز 
تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات و امضای 11 قرارداد 
و تفاهم نامه با تولیدکنندگان ایرانی در حضور وزیر صمت، امضای تفاهم نامه با پست بانک 
برای »حمایت از تولید و توسعه زیست بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل« در حضور 
وزیر ارتباطات و نیز امضای تفاهم نامه معین اقتصادی توسعه زیرساخت های ارتباطی مشهد 

مقدس با استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد از مهمترین موارد است.
ــت  ــل با وزیر ورزش و جوانان درباره حمایت از فوتبال، نشس ــت مدیرعامل ایرانس نشس
مدیرعامل ایرانسل با رئیس سازمان تبلیغات اسالمی برای گسترش همکاری در حوزه 
تولید محتوا با محوریت جوانان، برگزاری نشست خبری 13 سالگی ایرانسل با حضور بیش 
از 150 نفر از اصحاب رسانه و نشست مدیرعامل ایرانسل با شهردار تهران در زمینه عملیاتی 

شدن شهر هوشمند از جمله مهمترین نشست ها در سال 1398 بود.
ــل به وقوع  ــال 1398 در ایرانس عالوه بر موارد فوق، رویدادهای خبری دیگری نیز در س
پیوست که می توان به انتصاب دکتر سعید عسکری به سمت مدیرکل روابط عمومی و 
ارتباطات سازمانی، رونمایی از نسخه وب پیام رسان گپ در غرفه ایرانسل در الکامپ، ارائه 
راهکارهای حمایتی برای حل مشکل مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت )TD-LTE( در 
پی بروز اختالل از خارج از شبکه ایرانسل، همکاری با هوآوی برای ارائه گوشی اقتصادی، 
افزوده شدن 790 آبادی به گستره شبکه روستایی ایرانسل، محاسبه مصرف آزاد اینترنت 
زائران اربعین در قالب »بسته های رومینگ«، پایداری شبکه در مناطق زلزله زده شهر میانه 
در آبان 1398، تمدید بسته ها و ارائه یک گیگابایت اینترنت رایگان در پی اختالل ایجاد 
شده در اینترنت در آبان و آذر 1398، آغاز پروژه توسعه زیرساخت فیبرنوری ایرانسل در 
اراک، 26 میلیون دقیقه مشاهده نشست های خبری و اخبار جشنواره فیلم فجر 98 )پخش 
اختصاصی از لنز ایرانسل(، تثبیت روند افزایشی سهم بازار ایرانسل در پی انتشار فصل نامه 
آماری رگوالتوری از سه ماهه سوم 1398 و در نهایت، عملیاتی شدن دورکاری حداکثری 

در ایرانسل برای محافظت از کارکنان در برابر گسترش کرونا اشاره کرد.

 برنامه های ایرانسل برای سال 1۳99
ایرانسل از آغاز فعالیت خود همواره در زمینه ارائه محصوالت و خدمات جدید به مشترکان 
و کاهش فاصله زمانی ورود فناوری های نوین جهانی به ایران، پیشرو بوده است. »بزرگترین 
اپراتور دیتای ایران« از ابتدا با ارائه اینترنت همراه نسل 2.75 و اینترنت وایمکس، بسترساز 
ارائه خدمات دیجیتال بوده و برای نخستین بار شبکه های اینترنت پهن باند همراه نسل 
ــترده ترین شبکه اینترنت پرسرعت ثابــت یا  چهار )4G/LTE( و LTE-A و نیز گس
ــبکه  ــتین بار در ایران، ش ــال 1396 برای نخس TD-LTE را ارائه کرد. پس از آن، در س
ــل همواره به  کامل 5G  را در حضور وزیر ارتباطات آزمایش کرد. با این عملکرد، ایرانس
عنوان نخستین عرضه کننده تکنولوژی های جهانی در ایران، با فاصله کوتاهی از روندهای جهانی، 

شناخته شده و این نشان از پیشتازی همیشگی ایرانسل در مسیر تحقق زندگی دیجیتال دارد.
ــرو در کسب رضایت  ــل، به عنوان »بزرگترین اپراتور دیتای ایران« و »اپراتور پیش ایرانس
مشتری« که با شعار »تجربه زندگی دیجیتال«، همواره در ارائه خدمات گوناگون و متنوع 
ــگام بوده؛ توانست آنچه رؤیای تحقق نیافته دیگران است را محقق و  به مشترکان پیش
ــل با گذر از مراحل رؤیا و تجربه زندگی دیجیتال، اینک با شعار  به تجربه درآورد. ایرانس
»نبض زندگی دیجیتال«، به عنوان »اپراتور دیجیتال ایران« توسعه بیش از پیش خدمات 
دیجیتال برای مردم را سرلوحه برنامه خود در سال 1399، به عنوان آخرین سال این قرن 

قرار داده است.
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کرونا سالح بیولوژیک آمریکا علیه رقبای بین المللی؟!
مدتی است که شیوِع ویروسی مرموز کرونا )Coronavirus(، موجب ایجاد وحشت 
و نگرانی در سطح جهان شده است. آن طور که اعالم شده این ویروس برای نخستین 
بار از شهر »ووهان« چین شیوع پیدا کرده و تاکنون موجب مرگ بیش ازچند هزار و 

ابتالی چند ده هزار در چین و سایر کشورهای دنیا شده است.
چینی ها بیش از سایرین از عواقب ویروس کرونا نگرانند. نگرانی های آنها غیر از مسائل 
بهداشتی و زیست محیطی و گسترش این ویروس به کل کشور و کشورهای همسایه 
و سطح جهانی، به مناسبات بین المللی آنها نیز بر می گردد. آنها از این که می بینند 
ــدید بوده که کارخانه های کوچک و بزرگ را یکی پس  تبعات این ویروس آن قدر ش
از دیگری زمینگیر کرده و اقتصاد کشور را به سمت فلج شدن پیش می برد، نگرانند. 
اگرچه تا کنون همه تالش خود را به کار برده اند تا این بیماری را مدیریت کنند اما به 
نظر می رسد که عواقب و تبعات آن فراتر از توانایی های چینی هاست. چه بسا اگر این 
بیماری در کشور دیگری با این ابعاد بروز می کرد، عواقب به مراتب سخت تری برای 

آن کشور به وجود می آورد.

در بعد بین المللی اما نگرانی چینی ها معنای دیگری دارد. آنها که سیاست خارجی و 
اقتصاد بین المللی خود را در ادامه یکدیگر می بینند از اینکه اقتصادشان تحت تاثیر این 
ویروس قرار بگیرد و از سوی دیگر روابط بین المللی شان خدشته دار شود، به شدت 
نگرانند. این نگرانی در اظهار نظرهای مقامات و سفرای چین در کشورهای مختلف به 

روشنی دیده می شود.
 

در این میان نکاتی وجود دارد که باعث شده چینی ها نگاه توطئه آمیزی به این قضیه 
پیدا کنند. گفته می شود چینی ها رفته رفته در حال رسیدن به این باور هستند که 
ــی آزمایشگاهی است که امریکایی ها به طور ویژه برای نژاد زرد  ویروس کرونا، ویروس
ساخته اند تا آنها را از این طریق به مبارزه بطلبند. اظهار نظر مقامات امریکایی از جمله 
ــائبه ها افزوده است. ویلبر راس، وزیر بازرگانی  وزیر بازرگانی ایاالت متحده بر این ش
آمریکا گفته است شیوع ویروس کشنده کرونا در چین می تواند برای اقتصاد آمریکا 
ــد. راس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: »فکر می کنم این امر به تسریع  خوب باش
ــمالی کمک خواهد کرد.« این اظهار نظر از سوی  ــت شغل ها به آمریکای ش بازگش
مقامات پکن تقبیح شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز تاکید کرد که 
ــنگتن از ابتدای شیوع این بیماری در حال ایجاد فضای رعب و وحشت است و  واش

کمکی هم به پکن نکرده است.

ــت که به طور ناگهانی بیماری خاصی در نقطه ای از جهان شروع و به  ــالی اس چند س
اپیدمی تبدیل و در نقاط مختلف جهان منتشر و به خطری جهانی تبدیل می شود، 
ــارس، آنفوالنزای خوکی، آنفوالنزای مرغی، جنون گاوی و...، اما به نظر  مثل ویروس س
می رسد این بار شیوع ویروس کرونا بوق و کرنای ویژه ای در رسانه ها داشتـــه و به 
ــش داده می شود که گویی قصد و غرضی پشت آن است، چینی ها  گونـــه ای پوش
می گویند که ویروس کرونا مثل هر ویروس دیگری است، چرا این قـــدر باید برایش 
جنجـــال رسانـه ای شود و افکار عمومی علیه آن تحریک شود. آنها احساس می کنند 
کسانی هستند که می خواهند ناکامی های سیاسی و اقتصادی خود را در رقابت با چین 

به وسیله این ویروس جبران کنند.

شاید نگاه توطئه آمیز به ویروس کرونا، ساده ترین راه باشد و توجیه راحتی محسوب 
شود اما به نظر می رسد چینی ها فکر می کنند دست هایی در کار است که جلوی رشد 
اقتصادی چین و تبدیل شدنش به یک قدرت حداقل برابر در مقابل امریکا را بگیرد. برای 

همین به ویروس سارس نیز به عنوان یک وسیله توطئه آمیز امریکایی می نگرند.
ــا ویروس کرونا از چه  ــیاری سعی دارند بفهمند که اساس ــرایط کنونی، بس حال در ش
نقطـــه ای و چگونه آغاز شده است. شواهد و قراین و همچنین برخی اظهارنظرهای 
رسمی و غیررسمی، بازارِ غیرقانونی محصوالت غذایی در ووهان را نقطه شیوع انتشار ویروس 
کرونا عنوان می کنند. با این حال، در روزهای گذشته، برخی منابع گزارش داده اند که منبع 
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شیوع این ویروس را نمی توان با قطعیت شهر ووهان چین دانست. در این میان، برخی 
کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و راهبردی به گزینه ای در مورد شیوع ویروس 
کرونا اشاره کرده اند که به نظر می رسد ارزش آن را دارد که بیش از این ها بدان پرداخته 
شود. آن گزینه این است که ویروس کرونا، ابزارِ جنگ بیولوژیک آمریکا علیه چین است. 
ــت از این مساله باید وضعیت روابط چین و آمریکا و  ــب درک و فهمی درس برای کس

همچنین زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد را مد نظر قرار دهیم.

  اپیدمی ویروس کرونا و وضعیت روابط چین و آمریکا
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زماِن کسب کرسی ریاست جمهوری کشورش، 
ــائل  ــورها در جهان، به ویژه در زمینه مس بارها و بارها تاکید کرده آمریکا به دیگر کش
تجاری و نظامی، باج می دهد و این امر موجب شده تا واشنگتن به مایه تمسخر دیگر 
ــود. درست بر همین اساس، وی در مورد مسائل جهانی، رویکردی  کشورها تبدیل ش
تهاجمی در پیش گرفته تا از این طریق بتواند شعار خود یعنی “بار دیگر عظمت و شکوه 

را به آمریکا برگردان ” را محقق کند.
از این رو، یکی از کشورهایی که هدف مستقیم رویکرد تهاجمی ترامپ قرار گرفته چین 
بوده است. ترامپ به کرات گفته است تجارت آمریکا با چین یک طرفه و به سود چین 
ــت. وی بارها گفته چینی ها فرصت های شغلی و تجاری آمریکا را به سرقت برده  اس
اند و به آمریکا می خندند. در این راستا، ترامپ جنگ تجاری گسترده ای را با اعمال 
تعرفه به کاالهای وارداتی از چین به راه انداخت. جنگی که سعی داشته با اعمال فشار 
ــازد و زمینه را برای تقویت  بر چین، ترتیبات تجاری جدیدی را با چینی ها برقرار س
جایگاه اقتصادی آمریکا فراهم سازد. جدا از زیان های سنگینی که خود اقتصاد آمریکا 
از این جنگ تجاری دید )برخی منابع از زیان ماهانه 1/4 میلیارد دالری آمریکا بر اثر این 
جنگ تجاری خبر داده اند(، سرانجام چند ماه قبل، چین و آمریکا، “فاز اول توافق تجاری” 
با یکدیگر را به امضا رساندند. توافقی که بر اساس آن چینی ها متعهد می شدند تا کاالهای 
بیشتری را بویژه در بخش محصوالت کشاورزی، از آمریکا بخرند. درست در همین نقطه 

است که پدیده کرونا و اهمیت آن در روابط آمریکا با چین مطرح می شود.
ــته ای در عرصه معادالت اقتصادی جهان نیست. این کشور  ــت بس ــور دس چین کش
ــان را در بانک مرکزی دارد. چین بزرگترین صادر کننده  ــن ذخایر طالی جه بزرگتری
ــت و شاخص های قابل توجهی در زمینه توسعه  و دومین وارد کننده عمده جهان اس
ــت )دومین  اقتصادی دارد. چین مهمترین تعقیب کننده آمریکا در اقتصاد جهانی اس
اقتصاد برتر در جهان پس از آمریکا است(. بعید نیست که آمریکایی ها با انتشار ویروس 
کرونا در چین و استفاده از آن به عنوان سالحی بیولوژیک بر علیه پکن سعی داشته اند 
تا دست باالی چین در عرصه چانه زنی اقتصادی با آمریکا را تضعیف کرده و زمینه را 
برای تحمیل خواسته های خود فراهم کنند. کافی است به این نکته توجه کنیم که بر 
اساس برآوردهاِی محافل اقتصادی معتبر در جهان، شیوع کرونا در چین دست کم 500 

میلیارد دالر به بازار بورس این کشور آسیب زده است.
اضافه بر این بسیاری از کسب و کارها و فعالیت های تجاری داخلی و همچنین ارتباطات 
تجاری بین المللی چین نیز آسیب های جدی دیده اند که خسارت های ناشی از آن ها، 
میلیاردها دالر برآورد می شود. از این رو بنابر ادعا انتشار عمدی ویروس کرونا در چین 

توسط آمریکا، در شرایط اتفاق افتاده که وضعیت روابط دوجانبه آمریکا و چین، همراه با 
تنش، بویژه در مسائل تجاری بوده است. آمریکا با توجه به قدرت اقتصادی چین به نوعی 
سعی داشته با انتشار ویروس کرونا، حریِف َقَدرِ خود را تضعیف کند که تا این لحظه در 

این کار موفق بوده است.

  تحلیِل شرایط زمانی شیوع ویروس کرونا در چین
ــی و توجه به شیوع ویروس کرونا در چهارچوب روابط دوجانبه آمریکا و   پس از بررس
چین، موضوع دیگری که می تواند این فرضیه که کرونا سالح بیولوژیک آمریکا را تقویت 

کند این است که به زماِن شیوع ویروس کرونا نیز توجه کنیم.
ویروس کرونا دقیقا در آستانه سال نو چینی منتشر شد. درست همان زمانی که گردش 
مالی اقتصاد چین به اوج خود می رسد. در این دوره زمانی، میلیون ها چینی در داخل 
ــده و یا از آن خارج می شوند )در  ــوند و یا به چین وارد ش ــان جابه جا می ش کشورش
تعطیالت سال نو چینی، بزرگترین جابجایی و تحرک انسان هــا در کره زمین اتفــاق 
می افتد(. در این دوره زمانی، میلیون ها چینی در بازارهای کشورشان اقــدام به خرید 
می کنند و برای استفاده از مکان ها و برنامه های سرگرم کننده برنامه ریزی می کنند. 
حال با توجه به این موضوع، درست در همین زمان، ویروس کرونا شیوع پیدا می کند. 
یعنی دقیقا در اوج زماِن کاری اقتصاد چین و همچنین اندکی پس از امضای فاز اول 
توافق تجاری آمریکا و چین و زمینه سازی برای انجام مذاکرات بیشتر تجاری، شاهد 

ظهور پدیده ای تحت عنوان کرونا هستیم.

شاید به همین دلیل باشد که برخی ناظران شیوع ویروس کرونا در چین را مشکوک 
قلمداد می کنند و آن را توطئه آمریکایی ها جهت تضعیِف چین در مذاکرات سیاسی 
و تجاری با آمریکا ارزیابی می کنند. نباید فراموش کرد که کرونا فقط به اقتصاد چین 
ضربه نزده است. شیوع ویروس کرونا کشورهایی نظیر ایران، روسیه، و ونزوئال را نیز که در 
مسائل راهبردی بین المللی با آمریکا اختالفات عمیقی دارند را نیز تحت تاثیر قرار داده 
است. به طور خاص، کشوری مثل ایران، مراودات تجاری گسترده ای با چین دارد که 

شیوع کرونا در چین، می تواند تاثیر مستقیم اقتصادی بر این کشور داشته باشد.
ــادرات کاال از چین به ایران با توجه به مالحظات  ــدای از اینکه امکان دارد روند ص ج
ــت که در شرایط تحریم های سخت  ــتی، تحت تاثیر قرار گیرد، باید توجه داش بهداش
اقتصادی آمریکا علیه ایران، تجارت ایران با چین چه از نظر کاال و چه از نظِر دریافت 
ارزِ چینی یعنی یوان در ازای فروش نفت و محصوالت ایرانی، از شیوع کرونا در چین 
متاثر می شود که این موضوع نشان می دهد آمریکا با سالح بیولوژیک خود یعنی کرونا، 
صرفا چین را هدف قرار نداده بلکه به شبکه ای از رقبای بین المللی خود سعی داشته 

آسیب بزند.
به طور کلی، شیوع کرونا با توجه به وضعیِت روابط آمریکا با چین و همچنین برهه زمانی 
که این ویروس شیوع پیدا کرده، تا حد زیادی تقویت کننده این ایده است که کرونا را 
می توان سالح بیولوژیک آمریکا دانست. امری که اِعمال آن از سوی فردی نظیر دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خود را یک معامله گر در مسائل بین المللی می داند و 

بارها تاکید کرده صرفا منافع آمریکا برایش مهم است، چندان عجیب نیست.
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  اعالم آمادگی برای هم سرمایه گذاری بر روی پروژه های مشترک خارجی
ــن صندوق برای  ــکوفایی از آمادگی ای ــات عامل صندوق نوآوری و ش ــس هی  ریی
همکاری با نهادهای متناظر در کشورهای مقصد با هدف هم سرمایه گذاری بر روی 

پروژه هایی خبر داد که می توانند به صورت مشترک کار شوند.

زهرا طاهری

آشنایی سفرا  و  رایزنان اقتصادی خارجی مقیم تهران با ساز و کارهای تامین مالی نوآوری کشور

س�فرا و رایزنان اقتصادی خارج�ی مقیم تهران در 
نشستی به همت صندوق نوآوری و شکوفایی با ساز 

و کارهای تامین مالی نوآوری کشور آشنا شدند.
در این نشس�ت یک روزه س�فرا، کاردارها، رایزنان 
اقتصادی و دبیر اول کش�ورهای مالزی، آذربایجان، 
صربس�تان، ازبکس�تان، آفریق�ای جنوب�ی، کوبا، 
بوس�نی و هرزه گوین، س�وریه، ارمنستان، اسپانیا، 
روس�یه، بلژیک، ویتنام، قزاقس�تان، افغانس�تان، 
تاجیکستان، ژاپن، اروگوئه، قزقیزستان و بلغارستان 
با س�ازوکارهای تامین مالی ن�وآوری در ایران که از 
س�وی صندوق نوآوری و ش�کوفایی به عنوان نهاد 
مالی حمایت کننده ش�رکت های دانش بنیان ارائه 

شد، آشنا شدند.
دراین نشست، حمایت های صندوق نوآوری در سه 
بخش تس�هیالت، س�رمایه گذاری و توانمندسازی 
برای حضار تش�ریح شد.همچنین در این نشست، 
نمایشگاهی از دس�تاوردهای صادراتی ۳8 شرکت 
دانش بنیان نیز برپا و محصوالت دانش بنیان به سفرا 

و رایزنان اقتصادی خارجی مقیم تهران معرفی شد.

ــکوفایی بوده و هست و صندوق تسهیالت مهمی در این  جدی صندوق نوآوری و ش
زمینه برای شرکت های دانش بنیان برای توسعه بازارهای خارجی آنها در نظر گرفته 

است.
وی بیان کرد: در این راستا در یک سال اخیر با کمک وزارت امور خارجه، هیات های 
مختلفی از شرکت های دانش بنیان به خارج از کشور  اعزام شده است، کشورهای 
جمهوری آذربایجان، عراق، افغانستان، چین و روسیه از جمله کشورهایی است که 

هیات های ایرانی اعزام شده اند.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق تالش کرده در هزینه 
ــات B2B  با کارگزاران فنی و  ــرکت ها کمک کند و برای برگزاری جلس اعزام ش
ــت جمهوری نیز  حرفه ای با کمک وزارت خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاس

کمک کرده است.

  شرکت های دانش بنیان ایران بیش از ۳00 هزار شغل ایجاد کرده اند
ــه اینکه در حال حاضر  ــاره ب ــکوفایی، با اش عضو هیات عامل صندوق نوآوری و ش
ــرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، گفت: این شرکت ها بیش از 300  4861 ش

هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند.

ــنایی با ظرفیت هایی که در کشور در  ــت افزود: آش دکتر علی وحدت در این نشس
زمینه نوآوری و ظرفیت های بزرگی که در بین شرکت های دانش بنیان در تولید  
کاال و خدمات دانش بنیان در باالترین سطح کیفی و فنی و قابل رقابت در بازارهای 
بزرگ دنیا ایجاد شده  است، هدف اصلی نشست با سفرای مقیم تهران بوده است.
وی اظهار داشت: در نشست سه هدف دنبال شده که آشنایی با اکوسیستم نوآوری 
کشور و مجموعه اجرایی که در این حوزه فعال هستند مانند دانشگاه ها، پارک های 
ــای دانش بنیان و نیز  ــرکت ه ــنایی با توانایی صادراتی ش علم و فناوری و نیز آش
ــورهای مقصد با  ــکوفایی با نهادهای متناظر در کش همکاری صندوق نوآوری و ش

هدف هم سرمایه گذاری در پروژه هایی که به صورت مشترک انجام می شود.
ــمت   ــان را به س ــرکت های دانش بنیان هم به زودی باید نگاهش وی ادامه داد: ش
خارج از کشور و بازارهای صادراتی خارج از کشور ببرند و فقط فضای محدود داخل 

را بازار هدف خود نبینند.
وحدت گفت: توسعه بازارهای خارجی شرکت های دانش بنیان یکی از دغدغه های 
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دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی هم ضمن  ابراز امیدواری نسبت به اینکه این نشست 
اسباب آشنایی بیشتر سفرا و رایزنان اقتصادی سفارتخانه های خارجی را با توانایی های 
ــازد، گفت: طبق شاخص های بین المللی، آمار و  ایران در زمینه نوآوری فراهم می س

وضعیت فناوری ایران نشان دهنده رشد چشمگیر ما در زمینه نوآوری است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: ما به لحاظ تولید مقاله رتبه 
ــت که در سال 2005 رتبه  16 دنیا را به خود اختصاص داده ایم و این در حالی اس
34 را داشتیم. همچنین در حوزه علم و فناوری نانو از نظر تولید مقاله رتبه 4 دنیا 

را به خود اختصاص داده ایم.
وی با بیان اینکه ایران 43 پارک علم و فناوری دارد، اظهار داشت: همچنین حدود 
1100 دانشگاه در کشور فعالیت می کنند که نزدیک به 3.6 میلیون دانشجو در آنها 
در حال تحصیل هستند. ضمن اینکه ایران رتبه پنجم دنیا را از نظر فارغ التحصیالن 

رشته مهندسی داراست.
ــوال باشد که سهم زنان ایران در  ــاید برای خیلی از کشورها س خیاطیان افزود: ش
زمینه های آموزشی چگونه است. باید بگویم بیش از 46.6 درصد از دانشجویان ما 

را زنان تشکیل می دهند.
ــکوفایی در بخش بعدی سخنان خود گفت:  عضو هیات عامل صندوق نوآوری و ش
ما در حوزه ثبت پتنت از رتبه 28 در سال 2005  به رتبه 13 در سال 2017 ارتقا 
ــرمایه گذاری ها و سیاستگذاری ها در فناوری های پیشرفته  یافته ایم. ضمن اینکه س
ــلول های بنیادین و ... پیشرفت قابل توجه  از جمله انرژی های تجدیدپذیر، نانو،  س

داشته است.
ــرکت های دانش بنیان  ــال 2010 قانونی در زمینه حمایت از ش به گفته وی، در س
ــای این مصوبه صورت  ــکوفایی بر مبن ــد که ایجاد صندوق نوآوری و ش تصویب ش
ــرکت را شناسایی و  ــکوفایی تا امروز حدود 4861 ش گرفت. صندوق نوآوری و ش
ــرکت ها تاکنون بالغ بر 300 هزار شغل را در  ــت. این ش مورد حمایت قرار داده اس

کشور ایجاد کرده اند.
خیاطیان با اشاره به روند رو به افزایش صادرات فناورانه کشور گفت: ایران در حال گذار 
به اقتصاد دانش بنیان است و تنوع اقتصادی ما در حال گسترش است. با وجود اینکه 
ــا منابع نفتی زیادی داریم، در حال عبور از اقتصاد مبتنی بر این منابع و حرکت  م

به سوی حوزه های دانش بنیان هستیم.
ــکوفایی اضافه کرد: شاخص نوآوری جهانی  عضو هیات عامل صندوق نوآوری و ش
شاهدی بر فعالیت های ایران در زمینه فناوری است. ما در سال 2014 در این حوزه 

رتبه 120 را داشتیم و سال گذشته این رتبه به 61 تغییر یافت.
ــه موج سیاستگذاری دانش بنیان را  ــال اخیر س وی در ادامه بیان کرد: ما در 40 س
پشت سر گذاشته ایم. در موج اول افراد زیادی را در زمینه تحصیالت تکمیلی تربیت 
کردیم. موج بعدی تمرکز بر توسعه زیرساخت های پژوهشی بود و موج سوم تکیه 
ــرکت های دانش بنیان  ــتم نوآوری بود که با تصویب قانون حمایت از ش بر اکوسیس

آغاز شد.
ــاره به افتتاح کارخانه نوآوری با حضور رییس جمهوری بیان کرد:  خیاطیان با اش
نمونه های این کارخانه در کشورهایی مثل فرانسه قابل مشاهده است و زیرساختی 
ــتارت آپ ها و تسهیل فعالیت هایشان ایجاد کرده است. در حال  برای حمایت از اس

حاضر 300 کارآفرین در این کارخانه مشغول فعالیت هستند.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: ما در کشور شرکتی مثل 
ــابه آمازون در دنیاست. همچنین شرکت آپارات مشابه  دیجی کاال را داریم که مش

یوتیوب است. این شرکت ها و نظایرشان نشانه توسعه نوآوری در ایران است.

  مشتریان غیرایرانی شرکت های دانش بنیان از تسهیالت لیزینگ 
صندوق نوآوری بهره مند می شوند

ــرکت های دانش  ــتریان ش ــکوفایی گفت: مش ــعه صندوق نوآوری و ش معاون توس
بنیان، چه ایرانی و چه غیر ایرانی می توانند از تسهیالت لیزینگ صندوق نوآوری و 

شکوفایی جهت خرید محصوالت ساخت ایران بهره مند شوند.
ــت افزود: خدمات این صندوق در سه دسته  ــیاوش ملکی فر در این نشس دکتر س

سرمایه گذاری، تسهیالت و توانمندسازی تقسیم می شود.

ــرکت های  ــان کرد: صندوق نوآوری به عنوان نهاد مالی حمایت کننده از ش وی بی
ــور است و در این راستا از شرکت های دانش بنیان با پرداخت  دانش بنیان در کش

وام های کم بهره در بخش تسهیالت پشتیبانی می کند.
ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی  معاون توس
ــرکت های دانش بنیان برای کمک به توسعه محصول، فعالیت های تحقیق و  به ش
توسعه شرکت، راه اندازی خطوط تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، خرید 

محل کار و تحریک تقاضا تسهیالت پرداخت می کند.
ــتریان ایرانی و غیر ایرانی  ملکی فر افزود: در بخش تحریک تقاضا، صندوق به مش
ــرکت های دانش بنیان 80 درصد قرارداد شرکت های دانش بنیان را  در  قالب  ش

لیزینگ و با باز پرداخت 3 ساله پرداخت می کند.
ــتریان می توانند در این قالب 80 درصد قرار داد را از صندوق  ــد: مش وی یادآور ش

دریافت کنند.

ما در ۴0 سال اخیر سه موج سیاستگذاری دانش بنیان 
را پش��ت سر گذاشته ایم. در موج اول افراد زیادی را 
در زمینه تحصیالت تکمیلی تربیت کردیم. موج بعدی 
تمرکز بر توسعه زیرس��اخت های پژوهشی بود و موج 
س��وم تکیه بر اکوسیس��تم نوآوری بود که با تصویب 

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان آغاز شد.

ــکوفایی با بیان اینکه در بخش توانمندسازی،  ــعه صندوق نوآوری و ش معاون توس
کمک های مالی بالعوض است؛ گفت: در حوزه صادرات به شرکت های دانش بنیان 
ــوغ صادراتی خود را در بازارهای  ــک می کنیم که ارزیابی محصوالت خود و بل کم
جهانی بدست آورند. از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی و 

نمایشگاه های دائمی داخل کشور حمایت می کنیم.
ملکی فر بیان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی برای حضور شرکت های دانش بنیان 
ــگاه های خارجی تا سقف 80 میلیون تومان در سال حمایت می کند، در  در نمایش
حال حاضر این صندوق برای حضور شرکت های خارجی در بیش از 80 نمایشگاه 

خارجی حمایت کرده است.
ــرکت های دانش بنیان ایرانی در قالب  ــد: در ماه های پایانی سال، ش وی یادآور ش
ــگاه عمومی سلیمانیه عراق شرکت  ــگاه نفت و گاز عمان و نمایش پاویون در نمایش

خواهند کرد.
ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: همچنین در دو ماه آینده هیات  معاون توس
تجاری از ایران به کشور قرقیزستان خواهد رفت و ایران نیز میزبان هیات تجاری از 

کشور افغانستان در زمینه تجهیزات پزشکی  است.



13
98

اه 
د   م

فن
 اس

/ 5
4  

اره
شم

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

34

گزارش
ماه

ــد: در حوزه مالکیت فکری نیز صندوق حمایت هایی را در نظر گرفته  وی یادآور ش
ــان تجاری و طرح صنعتی در دنیا تا 80  ــت، این صندوق برای ثبت اختراع، نش اس

درصد هزینه ثبت را پرداخت می کند.
ــتانداردهای بین المللی این صندوق ها  ملکی فر گفت: همچنین در زمینه دریافت اس
50 درصد هزینه اخذ استانداردهای بین المللی از سوی شرکت های دانش بنیان برای 

محصوالت خود را ارائه می دهند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ایران به لحاظ هزینه و قیمت تمام شده تحقیقات از مزیت 

فراوانی برخوردار است و می توانیم موارد تحقیقاتی کشورها را برای آنها تامین کنیم.

  اقدامات مشترک در زمینه نوآوری، در گرو ارتباط مستمر با کشورهای 
همسایه است

ــادی وزارت امور خارجه، با تاکید بر اینکه یکی از  ــی اقتص  مدیرکل دفتر دیپلماس
ــت، بیان  حوزه های غیرنفتی که ایران می تواند در آن فعالیت کند حوزه نوآوری اس
ــترک در زمینه نوآوری در گرو ارتباط مستمر ایران و کشورهای  کرد: اقدامات مش

همسایه است.
سید کاظم سجادی هم اظهار کرد: من سفیر ایران در ارمنستان بودم و بعد مدیریت 
اقتصاد مقاومتی را در وزارت امور خارجه به عهده گرفتم و در این مدت به ضرورت 

توسعه شرکت های دانش بنیان پی برده ام.
ــتمر سفرای خارجی با صندوق نوآوری می تواند باعث  وی با بیان اینکه ارتباط مس
ارتباط موثر این صندوق با کشورهای آنها شود، گفت: ما می توانیم ابتدا از کشورهای 
همسایه بخواهیم با مجموعه صندوق نوآوری ارتباط مستمر ایجاد کنند تا بتوانیم 

اقدامات مشترک در زمینه نوآوری را بیشتر کنیم.

ــت. همچنین استفاده از تجربه سرمایه گذاری سایر کشورها  یکی از این اهداف اس
در بخش نوآوری، توسعه شبکه شرکت های نوآوری ایرانی و افزایش تعامل با سایر 
ــرمایه گذاران خارجی به منظور همکاری با شرکت های ایرانی اهداف  ــورها و س کش

دیگر این برنامه را تشکیل می دهند.
ــرمایه گذاری از دو جزء اصلی تشکیل می شود، اظهار  ــاختار س وی با بیان اینکه س
ــرکت LP  یا limited partner است که در واقع به  ــت: یکی از این اجزا ش داش
عنوان متولی تامین مالی و اختصاص سرمایه فعالیت می کند. نهادهای مالی در قالب 
ــرمایه گذاری می شوند و GP یا general partner جزء دوم است که  LP وارد س
ــایی فرصت ها، عقد قرارداد و مدیریت شرکت هایی است که در آنها  مسئول شناس
سرمایه گذاری می شود. شرکت های مشاور سرمایه گذاری و مدیریت سبد سرمایه در 

قالب GP فعالیت می کنند.
ناظمی افزود: مدل پیشنهادی اول ما برای توسعه همکاری ها تاسیس یک صندوق 
ــابه در  ــکوفایی در ایران و صندوق های مش ــت. صندوق نوآوری و ش ــترک اس مش
ــرکت  ــورهای دیگر می توانند در قالب LP با یکدیگر همکاری کنند و یک ش کش
ــنهادی ما برای ایجاد این  ــایز پیش ــترک هم می تواند نقش GP را ایفا کند. س مش

صندوق مشترک 50 میلیون یورو است.
ــه تاکید کرد: صندوق  ــکوفایی در ادام ــرمایه گذاری صندوق نوآوری و ش معاون س
ــرکت های مشاور یا GP خارجی تامین  نوآوری آمادگی دارد به عنوان LP برای ش
مالی را انجام دهد تا با استارت آپ های ایرانی همکاری کنند. ساختار پیشنهادی به 
ــت که Fund در ایران تاسیس می شود و شرکت خارجی مدیریت  این صورت اس

آن را به عهده خواهد داشت.

یک��ی از حوزه های غیرنفتی ک��ه می توانیم در آن فعال 
باشیم، حوزه نوآوری اس��ت. بنابراین از دیپلمات های 
مقیم تهران می خواهیم ضمن ارتباط بیشتر با ما زمینه 
سفرهای فعاالن این حوزه را به کشورهایشان فراهم 

کنند.

ــورهای دیگر می توانیم انتقال دوطرفه  ــجادی اضافه کرد: همچنین در مورد کش س
تجربه یا زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی را ایجاد کنیم.

ــاره به اینکه ایران با  ــی اقتصادی وزارت امور خارجه با اش ــرکل دفتر دیپلماس مدی
ــته خود را به خوبی در جهان معرفی کند، گفت:  تحمل تحریم های ظالمانه توانس
ــت.  ــیم، حوزه نوآوری اس یکی از حوزه های غیرنفتی که می توانیم در آن فعال باش
ــتر با ما زمینه  ــن از دیپلمات های مقیم تهران می خواهیم ضمن ارتباط بیش بنابرای
ــان فراهم کنند تا با برگزاری جلسات  ــفرهای فعاالن این حوزه را به کشورهایش س

مفید و موثر، رشد و توسعه نوآوری را در کشورهای خود شاهد باشیم.

  توسعه  شبکه شرکت های نوآوری ایرانی و افزایش تعامل با سایر 
سرمایه گذاران خارجی از اهداف صندوق نوآوری است

ــبد  ــازی س ــکوفایی، گفت: تنوع س ــرمایه گذاری صندوق نوآوری و ش ــاون س  مع
ــتفاده از تجربه  ــت. همچنین اس ــی از این اهداف اس ــدوق یک ــرمایه گذاری صن س
ــورها در بخش نوآوری، توسعه شبکه شرکت های نوآوری  سرمایه گذاری سایر کش
ایرانی و افزایش تعامل با سایر کشورها و سرمایه گذاران خارجی به منظور همکاری 

با شرکت های ایرانی اهداف دیگر این برنامه را تشکیل می دهند.
دکتر علی ناظمی در این نشست، برنامه توسعه همکاری های بین المللی در صندوق 
ــت و گفت: تنوع سازی سبد سرمایه گذاری صندوق  را دارای چهار هدف اصلی دانس

ــنهادی بعدی گفت: فرشتگان کسب وکار، سرمایه گذاران  وی با اشاره به مدل پیش
شخصی و غیرنهادی هستند و به ازای هر یک واحد که آنها در کشور ایجاد کنند، 
ــکوفایی به میزان سه واحد به آنها کمک خواهد کرد تا چنین  صندوق نوآوری و ش

شرکت هایی امکان حضور در بازار فناوری ایران را داشته باشند.
ناظمی در پایان تاکید کرد: عالوه بر مدل های یاد شده، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــازمان های متناظر  ــکاری با س ــای دیگری هم هم ــب مدل ه ــی دارد در قال آمادگ

بین المللی را ادامه دهد.
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نگاهی کوتاه به بخشی از عملکرد شرکت نیان الکترونیک در سال 98 

  انعقاد بزرگترین قرارداد کشور سوریه در زمینه تجهیزات و خدمات 
مهندسِی تامین انرژی مخابراتی با شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک

ــتوانه ربع قرن دانش و تجربه در زمینه طراحی و تولید  ــرکت نیان الکترونیک به پش ش
تجهیزات تامین و تبدیل انرژی و ارائه خدمات مهندسی مرتبط مطابق با استانداردها و 
کیفیت بین المللی، بعنوان برنده بزرگترین مناقصه  بین المللی تامین تجهیزات و خدمات 
مهندسی زیرساخت تغذیه نیرو مخابراتی کشور سوریه موفق به عقد و تبادل قرارداد اجرای 

این پروژه شد.

آغاز سال 99 و ورود به ۲۵ سالگی برای شرکت نیان الکترونیک در شرایطی رقم می خورد که با دانش فنی و مدیریتی خود عالوه بر تامین نیازهای داخل کشور در حوزه تامین 
مبدل های انرژی، توانست از مرزها عبور کند و به عنوان شرکتی قدرتمند در منطقه، در رقابت های جهانی پیروز شود. تاییدیه فنی از کشور روسیه و اخذ مجوزهای الزم جهت 
حضور در بازارهای حوزه CIS  ، از آزمایشگاه های معتبر بین المللی پس از انجام تست های سخت گیرانه و عملکردی به علت کیفیت باالی طراحی و تولید محصوالت این شرکت 
اخذ شد. از طرفی توانمندی وتجارب این شرکت در ارائه محصوالت و خدمات فنی و مهندسی، همچنین زیرساخت های مناسب امور مالی- بازرگانی  بین المللی، باعث شد تا این 

شرکت از رقبای خود گذر کرده و در بزرگترین مناقصه مخابراتی کشور سوریه برنده شود.

این طرح با کاهش ارزبری بالغ بر 100 میلیون دالر در سال در زمینه سیستم های تغذیه 
مخابراتی و مبدل های انرژی الکتریکی در راستای برنامه نهضت ساخت داخل قلمـــداد 
می شود که در آن برای 400 نفر اشتغال مستقیم و هزار نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد 
شده است. ظرفیت تولید سالیانه هزار مگاوات مبدل های انرژی الکتریکی شامل سیستم های 
تغذیه مخابراتی، اینورترهای نیروگاه خورشیدی، کانورترهای نیروگاه بادی، منابع تغذیه صنعتی 
و... را با 5500 میلیارد ریال سرمایه گذاری در فضایی به وسعت 30هزارمترمربع دارد. این طرح 
ضمن تامین نیاز کامل کشور در زمینه تولید مبدل های انرژی در صنعت مخابرات، تجدیدپذیر 
ــتاندارهای کسب شده  و انرژی، با توان رقابت کیفی با محصوالت خارجی و با توجه به اس

جهانی، می تواند صادرات قابل توجهی در سال آتی داشته باشد.
   

  طراحی و بومی سازی اینورتر خورشیدی برای اولین بار در کشور
ــل جدید رکتی فایرها، نرم افزارهای کنترل و  در زمینه محصول نیز، ضمن طراحی نس
مانیتورینگ از راه دور، ارائه سیستم های  هیبرید به بازارمخابراتی، توانست اینورتر نیروگاه 
خورشیدی را برای اولین بار در کشور طراحی و به تولید انبوه برساند. اختراع این محصول 

نیز در سال 98 به ثبت ملی رسید.

  عقد قرارداد در میزتعمیق ساخت داخل با شرکت های ایرانسل و همراه اول 
در دو مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات، 
با وجود اعمال تحریم های ظالمانه و محدودیت های اعمال شده بر حوزه تولید، ضمن 
عقد تفاهم نامه با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، به عنوان بزرگترین تامین کننده داخلی، 

بیشترین حجم تامین تجهیزات، توسعه و نگهداری اپراتورهای کشور را عهده دارشد.
    

 بر اساس این قرارداد، در 9 مرکز اصلی شهرهای دمشق، حمص، حماه، الذقیه و حلب با 
جایگزینی و انتقال بار مراکز بدون قطعی و وقفه از تجهیزات  فعلی به تجهیزات مدرن نیان 
الکترونیک بر پایه دانش و تخصص تیم خدمات مهندسی این شرکت در مدت یک سال 
انجام می شود، این پروژه فاز اول چهار پروژه مشابه در سال های آتی نیز می باشد.اجرای 
این پروژه با افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت زیرساخت تغذیه نیرو باعث افزایش پایداری 
و توسعه بسترهای ارتباطی در کشور سوریه خواهد شد.گفتنی است که مدیر عامل شرکت 
مخابرات سوریه ST ضمن ابراز شگفتی نسبت به سطح توانمندی ها و کیفیت محصوالت 
نیان الکترونیک در مقایسه با سایر برندهای بین المللی، تمایل خود را به مشارکت بیشتر 
ــازی، بهینه سازی،  ــاوره در طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با نوس برای دریافت مش

نگهداری و تربیت نیروی انسانی متخصص از آکادمی نیان الکترونیک ابراز نمود.

  افتتاح بزرگترین خط تولید پیوسته مبدل های انرژی الکتریکی شرکت 
نیان الکترونیک با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

 توسعه های نیان الکترونیک در ابعاد جهانی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی داشت که بتواند 
ــتریان داخلی و خارجی خود باشد، لذا همزمان با آن طرح توسعه نیان  ــخگوی مش پاس

الکترونیک در شهرک صنعتی چناران افتتاح شد.

   فعالیت های اجتماعی  
ــتاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی،   ــرکت نیان الکترونیک در جلسه س مدیرعامل ش
ــاخت نیروگاه  ــه همکاری در امر معین اقتصادمقاومتی در عرصه طراحی و س تفاهم نام

خورشیدی چهار روستا در شهرستان چناران، با استاندار خراسان رضوی منعقد کرد. 
ــیر فعالیت های اجتماعی خود،  مهنس چمنیان، رهبر گروه صنعتی نیان در ادامه مس
عالوه بر عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران به 
عنوان نائب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران و رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی هم انتخاب شد.حضور در نمایشگاه تلکام 
ــکو به عنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در کشور روسیه برای شناسایی وتوسعه بازار  مس
صادراتی در کنار  نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی دیگر در حوزه های تلکام، برق 
و انرژی از دیگر فعالیت های این گروه صنعتی بود.  همه موارد فوق در حالی انجام شد 
که این شرکت توانست جایگاه خود را در بین مشتریانش حفظ نموده و برای نهمین سال 
متوالی به تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و لوح تقدیر جشنواره فاوا و 

تندیس برترین برند استان و ... دست یابد. 
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ساناز توکلی افشار

شلیک مستقیم کرونا به شرکت های هواوی، اپل و سامسونگ!

  کرونا عامل رکود بازار تلفن همراه 
درحالی که امسال تولیدکنندگان تلفن همراه انتظار داشتند با ارائه گوشی های 5G، پس از 
دوسال متوالی به شیب نزولی بازار جهانی فروش تلفن همراه پایان دهند اما ظهور ویروس 
کرونا، این امیدها را بر باد داد تا جایی که انتظار می رود این کمپانی ها سومین سال رکود 
خود را نیز طی خواهند کنند. طبق گزارش موسسه تحقیقاتی  TrendForce، شیوع 
ویروس کرونا به طورکلی بر بازار تلفن همراه جهان تاثیرگذار بوده و بسیاری از برندها آسیب 
دیده اند تا جایی که تولید و فروش گوشی های هوشمند به پایین ترین رقم خود در 5 
سال اخیر رسیده است. پیش بینی شده است در سه ماهه نخست سال جاری میالدی، 
تولید تلفن های هوشمند تا 12 درصد کمتر خواهد شد. میزان تولید تلفن های هوشمند 
در سال 2020 به 1.381میلیارد دستگاه خواهد رسید که کمترین میزان از سال 2016 

تاکنون است و کاهش 1.3درصدی را نشان می دهد.

ش�یوع ویروس کرونا طی این مدت، عالوه بر مشکالتی که برای سالمت جامعه 
جهانی ایجاد کرده، به اقتصاد چین نیز ضربه ای بزرگ وارد کرده و عمال مانع شتاب 
این اقتصاد برتر جهان شده است. با توجه به موج تعطیلی کارخانه ها و سرعت 
شیوع ویروس کرونا، صنایع مختلف چین و جهان از این آسیب در امان نمانده اند 
و دراین میان دردس�رهای زیادی برای کمپانی های فناوری برتر جهان همچون 

هواوی، سامسونگ و اپل ایجاد شده است.

طبق این گزارش نه تنها تلفن های هوشمند بلکه تولید اسپیکرهای هوشمند، کنسول های 
بازی های ویدئویی، تولید خودرو و... نیز تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند وعرضه آنها 
ــکالتی مواجه شده است.این گزارش همچنین مدعی است کاهش تولید قطعات  با مش
  )memory chip(مشکالت زیادی ایجاد کرده و در این میان، بخش تولید تراشه حافظه

بسیار آسیب دیده است.
سانجیتیکا استریواستاوا،یکی از تحلیلگران ارشد فعال در موسسه تحقیقاتی IDC در این 
خصوص می گوید: کمبود قطعات مورد نیاز، تعطیلی کارخانه ها، مدت زمان قرنطینه شهرها 
و محدودیت در تردد در شهرها و کشورهای مختلف همگی از مهم ترین دالیل کاهش 
قابل توجه در پیش بینی میزان فروش گوشی های هوشمند در بازارهای جهانی به شمار 

می روند.
وی در ادامه برآورد کرده که با ظهور و عرضه گوشی های هوشمند مجهز به قابلیت شبکه 
5G روند فروش بازارهای جهانی موبایل در سال 2021 میالدی صعودی شده و رشدی 

6 درصدی را تجربه خواهد کرد.

  کرونا هواوی را فلج می کند؟!
گزارش ها حاکیست که هواوی بیش ترین ضرر و زیان را از سقوط میزان فروش گوشی های 

هوشمند تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در چین متحمل شده است.
هم زمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در چین و مناطق گسترده ای از شرق آسیا و سایر 
کشورهای جهان و اعالم وضعیت اضطراری از سوی سازمان بهداشت جهانی، بسیاری از 

شرکت های تکنولوژی و تولیدکننده موبایل فعال در چین با افت قابل توجهی در میزان 
فروش گوشی های هوشمند مواجه شدند.

بر اساس گزارش وب سایت channelnewsasia، شرکت چینی هواوی که بدون شک 
یکی از بزرگترین شرکت های تکنولوژی، مخابراتی و تولیدکننده تلفن همراه به شمار 
می رود و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است، متحمل 

بیشترین ضرر و زیان مالی و تبعات منفی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا خواهد شد؛ 
به گونه ای که کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی کانترپوینت برآورد و 
اعالم کرده اند که این مساله می تواند جایگاه دوم هواوی از لحاظ میزان فروش گوشی 
هوشمند در بازارهای جهانی را به مخاطره بیاندازد و به راحتی جای خود را با اپل که بعد از 
آن در رتبه سوم جای گرفته است، عوض کند.پیش تر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در حوزه فناوری، برآورد و اعالم کرده بودند که شیوع گسترده ویروس کرونا در چین 
ــور را که بدون شک یکی از بزرگترین قطب های تجارت،  می تواند چرخ اقتصاد این کش

صنعت و اقتصاد جهان به شمار می رود، از کار بیاندازد.

  غافلگیری سامسونگ 
بخش بزرگی از بازار تلفن همراه جهان در خدمت دو برند اپل و سامسونگ است و به 
ــتداران محصوالت اندرویدی و iOS تمامی ندارد. با اینکه  همین دلیل هم تقابل دوس
تاکنون طرفداران هریک از این محصوالت تالش داشتند تا با توجیه برتری محصوالت 
مورد عالقه خود، یارگیری کنند اما به نظر می رسد این طرفداران باید افقی هولناک 
برای برند مورد عالقه شان متصور شوند و آن هم جدال این کمپانی ها با ویروس کرونا 

است.
ــت اپل و سامسونگ، هیچ یک نتوانسته اند از دردسرهای ویروس   آنچه مسلم اس
کرونا فرار کنند.هرچند ابتدا گمان می رفت بسته شدن کارخانه های تولید قطعات 
محصوالت اپل در چین ضربه سنگینی به این کمپانی وارد کرده و سامسونگ می 
تواند از این فرصت برای افزایش بازار خود استفاده کند، اما شرایط آنطور که پیش 
بینی می شد پیش نرفت و این کمپانی غافلگیر شد و هدف حمالت اقتصادی کرونا 
قرار گرفت. با شیوع ویروس کرونا در کره جنوبی و بیمار شدن چند کارگر در یکی 
ــد که در چه  ــونگ الکترونیکس این کمپانی تازه متوجه ش از کارخانه های سامس
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ــد کارخانه هایش را تعطیل  ــت وخیمی قرار گرفته و همچون اپل مجبور ش وضعی
کند تا سالمت کارکنانش تضمین شود.

  تعطیلی خط تولید ایرپاد اپل
به اذعان کارشناسان، شرکت های تجاری جهان از جمله اپل و سامسونگ نیز در اثر شیوع 
بیماری کرونا، متحمل خسارات زیادی شده اند. هرچند هنوز هیچ یک از این غول های 
ــخص خسارات وارده را اعالم نکرده اند اما بسیاری از تحلیلگران  دنیای فناوری رقم مش
معتقدند اپل ضرر بیشتری متحمل شده است چراکه برای تولید محصوالت خود به چین 

اتکای زیادی دارد.

 پیامدهای ویروس کرونا میزان تولید اپل را تا حد چشمگیر و قابل مالحظه ای کاهش داد 
تا جایی که این کمپانی سازنده آیفون اعتراف کرد ضربه ای که از ویروس کرونا خورده بیش 
از حد انتظار این کمپانی بوده است. این کمپانی به سرمایه گذارانش هشدار داده است که 
پیش بینی درآمد این شرکت محقق نخواهد شد.وقتی پیش از این، فروش آیفون در جهان 
کاهش یافت، اپل به دنبال راهکاری مناسب بود و درنهایت ساخت و تولید هدفون های 
وایرلس )ایرپاد( را در دستور کار خود قرار داد؛ درحالی که همه این ایرپادها در چین تولید 
می شوند حاال ویروس کرونا عمال پا بر گلوی زنجیره تولید این محصول گذاشته و این 
خط تولید که یکی از سریع ترین رشدهای خط تولیدات اپل محسوب می شود را متوقف 
کرده است به همین دلیل این کمپانی نتوانسته به بازار تقاضا پاسخی مناسب بدهد. همین 

موضوع حتی باعث شد تا سهام این شرکت ریزش داشته باشد.

  اتکای تولیدات اپل به چین
یکی از دالیلی که عنوان می شود اپل عملکرد بدتری نسبت به سامسونگ داشته است، 
اجبار این کمپانی در تعطیل کردن همه فروشگاه ها و دفاترش در چین بوده است. اپل 
یکی از نخستین کمپانی های امریکایی به شمار می رود که کروناویروس بر عملکردش 
تاثیری منفی داشته است و حتی پیش از این تیم کوک گفته بود چین بزرگترین بازار آینده 
اپل خواهد بود. از آنجا که این کشور سرزمین اصلی تولید برای اپل به شمار می رود، این 
موضوع درمیانه بحران شیوع کروناویروس در چین، میزان زیان اپل را نسبت به رقبا بسیار 
بیشتر می کند. درواقع بیشتر مشکالت اپل به اتکای تولید این کمپانی به کارخانه های 
چینی برای تولید قطعات آیفون، مک و سایر محصوالت بازمی گردد. بیشتر این کارخانه ها 
بخش عمده کارگرانشان را به ماندن در خانه ترغیب کرده اند تا از این بیماری در امان بمانند 

بنابراین خط تولید عمال با کمترین ظرفیت ممکن کار می کند.
ــاب می آید ولی همه  ــور چین همچنین بازار بزرگی برای محصوالت اپل به حس کش

فروشگاه های این کمپانی در چین تعطیل شده اند یا تعداد ساعات کاری آنها بسیار کاهش 
یافته است و به دلیل تردد کم مردم چین، مشتری های زیادی هم برای خرید وجود ندارد 

که همه این موارد بر درآمدزایی اپل تاثیری منفی خواهد گذاشت.

تحلیلگران میزان زیان هوآوی از شرایط موجود را بسیار بیشتر از اپل یا سامسونگ می دانند 
و معتقدند این برند باالترین ضرر را از شیوع کرونا متحمل شده است. در بازار چین پس از 
هوآوی، برندVIVO قرار دارد و در رده بعدی نیز نام اپل و سپس شیائومی دیده می شود.
این در حالی است که سامسونگ در بازار چین سهم باالیی ندارد و حتی جزو 6 سازنده برتر 
تلفن همراه در بازار چین هم به حساب نمی آید که این موضوع یکی از دالیل زیان کمتر 

این کمپانی نسبت به اپل محسوب می شود.
مجموع این موارد تحلیلگران را متقاعد کرده است که سامسونگ کمتر از اپل تحت تاثیر 
ــت. در این میان هوآوی این کمپانی چینی  ــیوع کروناویروس در چین قرار گرفته اس ش

تولیدکننده تلفن همراه بیشترین زیان را داشته و اپل نیز وضعیت مطلوبی ندارد.

با وجود متکی بودن تولید آیفون به کارخانه های چین، سامسونگ سال گذشته به تولید 
قطعات مورد نیاز خود در چین پایان داد چراکه از سال 2009 تاکنون ویتنام را به دلیل 
ــت و پاگیر نبودن قوانین دولتی به عنوان قطب اصلی تولید خود  نیروی کار ارزان و دس
انتخاب کرده است. در حال حاضر نیمی از گوشی های اپل در ویتنام ساخته می شود که 
تاکنون تاثیر زیادی از کرونا نگرفته است. سامسونگ بر خالف اپل که به چین اتکای زیادی 
ــت و انتظار می رود عرضه سری سامسونگ  دارد، برای تولیدات خود به ویتنام متکی اس

گلکسی  S20 با مشکل چندانی مواجه نشود.

  زیان هوآوی بسیار بیشتر از اپل یا سامسونگ
 اگر بخواهیم نگاهی به بازار تلفن همراه چین داشته باشیم باید گفت اپل بخش مناسبی از 
بازار تلفن همراه این کشور را در اختیار دارد به همین دلیل اقتصاد آن در بحران کرونا از این 
بخش هم آسیب دیده است. در این کشور هوآوی بزرگترین بازنده در میان تولیدکنندگان 
تلفن همراه است چراکه بازار غالب فروش تلفن همراه چین را در اختیار دارد و از سوی 
دیگر سرمایه گذاری های زیادی برای تولید گوشی های 5G انجام داده اما به دلیل شرایط 
موجود خسارت زیادی متحمل شده است. در سه ماهه چهارم سال 2019 سهم هوآوی 
از بازار چین به 40 درصد رسیده بود ، ولی کروناویروس این تقاضا را کاهش داده و به نظر 

می رسد این روند ادامه دار خواهد بود.
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Central Bank of Iran to Support Tech Firms

Solar Power for Nomads in South Khorasan

31% Share of Children in Iran Videogame Market

CBI is willing to allocate financial support to help Iran’s tech and startup ecosystem 
flourish.
The development of technology ecosystem and realization of digital economy have 
been high on the Iranian government’s agenda, such that the Central Bank of Iran 
recently announced its full support for tech firms.
During a meeting with senior officials at the state-affiliated Iran National Innovation 
Fund, CBI Governor Abdolnasser Hemmati said the bank is willing to allocate financial 
support to help the tech ecosystem flourish. 
Pointing to INIF’s endeavors in the past several years, Hemmati said that in order 
to strengthen startups and knowledge-based companies, support centers will be 
established in all provinces. These centers will ease startups’ access to legal and 
financial support.

From every 100 Iranian children, 69 play videogames. Of 
this figure, 64% are boys and the average age of Iranian 
kids playing videogames is nine.
Children account for 31% of video-gamers living in Iran. 
The fact flies in the face of public belief that playing 
videogames is a pastime of youngsters.
Iran’s Digital Games Research Center has released results 
of a survey that indicates there are 8.7 million videogamers 
under the age of 12 in the country.
According to the report published on DIREC.ir, a regular 
gamer is defined as someone who plays videogames at 
least for an hour every week. The report indicates that 
47% of the kids play videogames every day.

South Khorasan governor says 10,000 solar panels will be 
distributed among nomads in the province.
“South Khorasan nomads are a productive and influential 
community in the provincial economy. We have to 
increase services and address shortages,” Mohammad 
Sadeq Motamedian said.
Promoting and expanding renewable energy by supplying 
nomads with cheap and light photovoltaic panels is on 
the Energy Ministry agenda.
Installing each panel in tents costs 500$, of which 425$ is 
paid by the Energy Ministry.
The panels generate enough power to help households 
meet their needs like watching TV, charging emergency 
lights and cell phones in the middle of a plain or a 
desert.
There are 2,200 nomadic families in the province without 
access to electricity. Nomads generally move from one 
place to another in search of pasture and water for cattle, 
set up tents and nurture livestock.
Technology provides the opportunity to help nomadic 
communities with facilities to ease their daily, often 
difficult, tasks without interfering in their way of life.
Rapid urbanization and expansion of cities have dwindled 
the population of nomads who mostly straddle regions 
in South Khorasan, Fars, Chaharmahal-Bakhtiari and 

Kohgilouyeh-Boyerahmad provinces.
Data show that nomads made up almost one-fourth of 
Iran’s population a century ago. The number has dwindled 
to below 2% of the population of 80 million.
Although new initiatives (providing solar power) will 
not raise the meager share of renewables in Iran in any 
considerable manner, it is seen as a step in the right 
direction.
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Initiative to Identify Tech Potentials

Mashhad Startups Get a Boost

Iranian Startups Set for Foreign Forays

An innovation center called Khayyam has been 
inaugurated in the holy city of Mashhad, Khorasan Razavi 
Province, to convert smart ideas into businesses and 

establish links between knowledge-based companies 
and industrial groups.
The center, which was already hosting several startups and 
knowledge-based firms, was officially launched by Sorena 
Sattari, vice president for science and technology.
Khayyam offers a wide range of services to startups, 
including consultation, acceleration and financial support. 
Startups can also get working spaces, the office’s website 
“Isti.ir” reported.
The innovation center is focused on developing natural 
perfumes and eco-friendly pesticides, as well as anti-narcotic 
and stem-cell technologies. 
According to officials, the center can house up to 250 
tech units and create 1,000 jobs.

The two state institutions will offer training to talented 
youths from less-well-off economic backgrounds and 
provide them with an opportunity to develop tech-based 
business models.
Iran’s Vice Presidential Office for Science and Technology 
and Imam Khomeini Relief Committee have launched an 
initiative to identify tech aficionados from less-well-off 
economic background.
The two state institutions will offer training to talents and 
help them develop tech-based business models.
During an event held in Tehran, Sorena Sattari, the vice 
president for science and technology, met Morteza 
Bakhtiari, the head of IKRC, to discuss the huge untapped 
entrepreneurship potentials of individuals financially 
supported by IKRC. 
«There are young, talented and hardworking people who 
are able to establish a business and flourish it with their 

fighting spirit,» Sattari said.
He added that with the help of IKRC, a monitoring 
algorithm will be devised to detect the promising 
talents.

With eyes set on foreign markets like Russia and 
Uzbekistan, the Iranian government is extending 
consultancy services along with legal support to startups 
and tech firms.
Iran’s Vice Presidential Office for Science and Technology 
is planning to help startups and knowledge-based 
companies tap the market potentials of regional countries 
like Russia and Uzbekistan.
The event, slated for February 23 in Tehran, can help 
startups and tech teams offer their innovative products 
and services in larger markets, Isti.ir reported.
Tech authorities at the vice presidential office are 
supposed to familiarize attendees with the services offered 
to knowledge-based companies for expanding exports, 
forging commercial and technological collaboration with 
Russia, holding an exhibition of innovative products in the 
fields of agriculture and strengthening the role of Iranian 
tech items in Uzbekistan’s market.
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Technology Ecosystem Flourishing

System to Help Rank ICT Operators

State Scheme to Finance 100 Startups Annually

ICT
 Progress

The Iranian government is committed to give maximum 
support to startups and tech firms to bypass US sanctions 
against Iran and curb the country’s dependency on oil 
revenues.
Iranian officials have been making efforts to develop 

the technology ecosystem by setting up tech parks and 
innovation factories, providing equipped working spaces 
to talented, young experts and tapping their potentials 
for realizing a knowledge-based economy.
These endeavors are in line with government 
policies on giving maximum support to startups and 
knowledge-based firms to bypass US sanctions against 
Iran and curb the country’s dependency on oil revenues.
Tehran, the Iranian capital city, leads other 
metropolises with two innovation factories and 
several knowledge-based tech parks.
The first innovation factory in the metropolis, dubbed 
Azadi Innovation Factory, was launched in August 2018 at 
an abandoned chemical factory near Azadi Square, west 
of Tehran. The center is backed by the Vice Presidential 
Office for Science and Technology and is managed by 
Sharif University of Technology.

Three state agencies, namely the Vice Presidential Office 
for Science and Technology and its affiliate Iran National 
Innovation Fund, along with Barkat Ventures, a subsidiary 
of the Executive Headquarters of Imam’s Directive, will 
finance the project.
A group of state institutions has launched an initiative to 
grant financial support to 100 startups per year to help 
them flourish.
Comprised of the Vice Presidential Office for Science and 
Technology and its affiliate Iran National Innovation Fund, 
along with Barkat Ventures, a subsidiary of the Executive 
Headquarters of Imam’s Directive, the team started work on 
the identification and evaluation of startups on Sept 2019.
Mohammad Yar-Ahmadi, the initiative’s public relations 
official, told reporters that the scheme is aimed at financing 
each eligible startup team with 5 billion rials (34,700$). 
«Since its inception in September 2019  ,280 startups 

have submitted applications for financial support. After 
assessment processes were conducted in December 2019, 
five startup teams were shortlisted to receive funds,» he 
said.

The newly-launched “Netsanj Plus” website presents a 
detailed analysis and ranking of internet service providers 

and their services shown based on the user’s location.
Information, communication & technologies Ministry to 
give subscribers the opportunity to assess operators.
Launched in end of February, the system called “Netsanj 
Plus” is available on “Netsanjplus.ir”. It presents a detailed 
analysis and ranking of internet service providers and 
their services based on the user’s location.
To use the system, subscribers are required to spot a 
certain location on the interactive map on the website’s 
homepage and then select the type of internet service 
(namely mobile data, ADSL and TD-LTE), the quality of 
which they intend to know.
As soon as the two factors are selected, a quick analysis 
will appear on the screen, showing the quality of internet 
connection offered by ISPs both on the map and 
comparative bar charts.










