
ماهنامه عمومي سازمان پدافند غيرعامل کشور
دوره جدید، شماره یازدهم، فروردین و اردیبهشت ماه1398

سال فرصت سازی از تهدیدات
سردار دکتر جاللی: در علم استراتژیک تهدید و فرصت به یکدیگر بسیار نزدیک هستند، در عمل به هیچ عنوان تهدیدی 
وجود ندارد و در واقع فرصت های خطرناک وجود دارد و اگر از فرصت ها خوب استفاده کنیم همه منافع آن برای ما حاصل 

خواهد شد و اگر از فرصت استفاده مناسبی نکنیم آن فرصت تبدیل به تهدید می شود و علیه ما بکارگیری می شود

در این شماره مي خوانید:
زیرساخت فرهنگی رونق تولید/دکتر محسن محبی

پدافند زیستی و امنیت ملی/ دکتر عیسی کالنتری
اصول پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی/ دکتر جهانبخش محبی نیا

انضباط مالی در جنگ اقتصادی/دکتر مهدی پازوکی
واقعیت هایی از اقتصاد دفاع/ محمد اسکندری

ملی سازی فضای سایبری چرا و چگونه؟/ دکتر اصغر مسعودی
اجماع ملی در پدافند سایبری/ مهندس محمد افشار

هلندی ها و مهار سیل/ دکتر سامان ولی نوری

kh
am

en
ei

.ir
ع: 

منب



مساله پدافند غیرعامل مساله بسیار مهمی است و هرروزی که می گذرد 
بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می شود، یعنی شیوه های تهاجم دشمنان 
به نحوی است که پدافند در مقابل آنها در قالب پدافند غیرعامل کامال 

پیچیده و مهم و علمی و همه جانبه است.
دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور 1397/08/06 

امام خامنه ای)مدظله العالی(:

پدافند غیرعامل مهم، علمی و همه جانبه  است



- حتی اگر نتوان در معادالت 
اقتصادی تحول چشم گیری 

ایجاد کرد، با تحول در حوزه 
فرهنگ می توان به دستاوردها 

و نتایج مثبتی در زمینه  اقتصاد 
ملی دست یافت

گزارش ویژه 40

مصاحبه

مصاحبه

گزارش راهربید

مصاحبه

مصاحبه

فهرست

ماهنامه خبري تحليلي سازمان پدافند غيرعامل کشور
دوره جدید، شماره یازدهم، فروردین و اردیبهشت ماه1398
مدیر مسئول: سردار دکتر غالمرضا جاللي
سردبير: دکتر محسن محبي
دبير تحریریه و مجري پروژه: محمد اسکندري
 اعضاي هيئت تحریریه: دکتر حميدرضا حسيني دانا،
 دکتر سامان ولي نوري، ،دکتر یعقوب نعمتی،
  حسين جمشيدیان، محمدرضا متانت
مهناز رضایي، فاطمه صيدي و...
طراح و صفحه بندي: عليرضا تدریسي
عکاس: پوریا شاه منصوري
ترجمه و پژوهش: سمانه قلي زاده
ناظر پروژه: دکتر محمد حسين اسماعيلي
کارشناس عمليات روانی:  حسين عسکري
Sianatepaydar@gmail.com :ارتباط با ما
@ sianatepaydar

سال فرصت سازی از تهدیدات
سردار دکتر جاللی

زیرساخت فرهنگی رونق تولید
دکتر محسن محبی

پدافند زیستی و امنیت ملی
دکتر عیسی کالنتری

انضباط مالی در جنگ اقتصادی 
دکتر مهدی پازوکی

اصول پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی 
 دکتر جهانبخش محبی نیا

واقعیت هایی از اقتصاد دفاع
محمد اسکندری

ملی سازی فضای سایبری چرا و چگونه؟
دکتر اصغر مسعودی

اجماع ملی در پدافند سایبری
مهندس محمد افشار

هلندی ها و مهار سیل
دکتر سامان ولی نوری

تيرت يک 

یادداشت سربری 5
مصاحبه ویژه 382314183034

7

دکتر محسن محبی
معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی سازمان 

پدافند غيرعامل کشور

رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( سال 
1398 را تحت عنوان »سال رونق توليد« نام گذاری 
کردند. این نام گذاری در همان مسيری است که 
سال های گذشته استمرار داشته و آن تقویت 
ساخت درونی اقتصاد ملی در برابر هجمه دشمنان 
و همچنين تحقق آرمان های انقالب اسالمی در 
زمينه عدالت اجتماعی، بهبود کيفيت زیست 

مردم و ... است.
بدون شک اگر بخواهيم این شعار را محقق کنيم 
مسير اصلی، مسير اصالح ساختارهای اقتصادی 
کشور است. اینکه چرا در کشور ما سود بنگاه داری 
بيش از توليد است، ساختار بانک ها چرا از الگوی 
اسالمی آن فاصله دارد، دليل حجم بزرگ فرار 
مالياتی چيست، سياست های پولی و مالی دولت 
چه تاثيری در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد 
و ... سواالتی است که جواب آن ها را باید در علم 

اقتصاد جست وجو کرد. 
با این حال نباید از اهميت فرهنگ به عنوان 
کنشگران  زیربناهای کنش  مهمترین  از  یکی 
در عرصه اقتصادی غافل شد. به واقع حتی اگر 
نتوان در معادالت اقتصادی تحول چشم گيری 
ایجاد کرد، با تحول در حوزه فرهنگ می توان 
به دستاوردها و نتایج مثبتی در زمينه  اقتصاد 

ملی دست یافت.
مرور مواضع و بيانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
نيز در سال های اخير نشان می دهد که ایشان حوزه 
فرهنگ و تحول فرهنگی را یکی از اصلی ترین 
کشور  سطح  در  اقتصادی  تحول  برای  مبانی 

قلمداد می کنند.
برای مثال ایشان در خصوص مصرف توليدات 
داخلی می فرمایند: »ما باید عادت کنيم، برای 
خودمان فرهنگ کنيم، برای خودمان یک فریضه 
بدانيم که هر کاالئی که مشابه داخلی آن وجود 
دارد و توليد داخلی متوجه به آن است، آن کاال را 
از توليد داخلی مصرف کنيم و از مصرف توليدات 
خارجی بجد پرهيز کنيم؛ در همه ی زمينه ها: 
زمينه های مصارف روزمّره و زمينه های عمده تر 

و مهمتر. 1391/01/01«
معظم له همچنين در خصوص بحث پرهيز از 
اسراف می فرمایند: » مصرف هم باید مدیریت 

شود. این قضيه  ی اسراف و زیاده  روی، قضيه  ی مهمی در کشور است. خب، حاال چگونه باید جلوی 
اسراف را گرفت؟ فرهنگ  سازی هم الزم است، اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ  سازیاش بيشتر به 
عهده  ی رسانه  هاست. واقعاً در این زمينه، هم صدا و سيما در درجه  ی اول و بيش از همه مسئوليت 
دارد، هم دستگاه  های دیگر مسئوليت دارند. باید فرهنگ  سازی کنيد. ما یک ملت مسلماِن عالقه  مند 
به مفاهيم اسالمی هستيم، اینقدر در اسالم اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگيمان اهل 

اسرافيم! بخش عملياتياش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود.1391/06/02«
با این حال نگارنده بر این عقيده است که ما در دو سطح مردم و مسئوالن نيازمند تحول فرهنگی 

در حوزه اقتصادی هستيم که به اجمال به اهم آنها خواهيم پرداخت.
در حوزه مسئوالن در گام نخست ما نيازمند یک تحول ذهنی هستيم که نگاه ها را از بيرون به 
سمت داخل بازگرداند. متاسفانه یک ضعف فرهنگی و قابل توجه در سطوح مدیریت کالن، وابستگی 
و ایجاد انگاره »ما نمی توانيم« است. هرچند با پيروزی انقالب اسالمی این انگاره تا حدود زیادی 
شکسته شده است اما هنوز هم مدیرانی حتی در سطوح کالن کشور هستند که فکر کنند کشور 
برای توسعه نياز به اتکای به بيرون دارد. اگرچه یکی از اصلی ترین نيازها در مسير توسعه و پيشرفت 

زیرساخت فرهنگی 
»رونق تولید«
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استفاده از ظرفيت های بيرونی است اما این ذهنيت 
که بدون اتکای به بيرون نمی توان قدمی از قدم 
برداشت یک ذهنيت خطرناک است. ما نيازمند 
مدیرانی هستيم که با روحيه 
انقالبی و جهادی نگاه خود را 
معطوف به درون کنند 
و با اتکا به منابع غنی 
داخلی مسير توسعه را 

رقم بزنند.
نکته دومی که در حوزه تحول 
فرهنگی در بخش مسئوالن نيازمند توجه است 
بحث خطر دور شدن از مردم است. تاریخ چهل 
سال گذشته نشان داده است که رمز پيروزی ایران 
اسالمی در اتکای به مردم و توان بسيج شوندگی 
آنهاست. چه در انقالب اسالمی، چه در دوران 
دفاع مقدس و چه در عرصه های علمی و ... هرجا 
مسئوالن به مردم اتکا کردند پيروزی نزدیک 
نيازمند  ما  نيز  اقتصادی  در حوزه  است.  بوده 
حضور مردم هستيم. متاسفانه برخی در کشور 
به دالیل واهی سعی در ایجاد انشقاق در صفوف 
یکپارچه مردم دارند و با ایجاد گسل های ذهنی 
مانع از بهره مندی از توان و ظرفيت های مردم 
می شوند. ملت ایران به معنای اتم آنها هميشه 
یار و یاور دین و ارزش های الهی بوده است و 
نباید با بهانه  گيری و نگاه های سطحی در این 
صف یکپارچه خللی ایجاد شود. ما اگر به مردم 
بازگردیم و از ظرفيت آنها استفاده کنيم بدون 
شک در عرصه اقتصادی بيش از دیگر عرصه ها 

موفقيت کسب خواهيم کرد. 
زندگی  نوع  و  به سطح  مربوط  نيز  نکته سوم 
است  واقعيت  این یک  است.  برخی مسئوالن 
که »الناس علی دین ملوکهم«. مردم بر دین و 
آئين حکمرانان خود هستند. چه طور می توان 
اسراف  و  از تجمل  به دور  زندگی  به  را  مردم 
دعوت کرد آن زمانی که برخی از مسئوالن و به 
ویژه نزدیکان آنها نه تنها این قواعد را رعایت 

نمی کنند بلکه الگوی زندگی غربی خود را در بوق و کرنا می کنند. اگر قرار است تحول فرهنگی در 
سبک زندگی مردم روی دهد بی شک گام اول آن در زندگی مسئوالن است. هرچند که بسياری از 
مسئوالن کشور ما و در صدر آن رهبر معظم انقالب اسالمی اسوه زندگی پاک، اسالمی و به دوری 

از هرگونه تجمل و خوی قدرت و ثروت است.
اما همانگونه که در حوزه مسئوالن ما نيازمند یک تحول فرهنگی هستيم این تحول در بخش مردمی 
نيز یک ضرورت تام و تمام است. به زعم راقم این سطور مردم حتی بدون اقدامات مسئوالن می توانند 

منویات مقام معظم رهبری را عملياتی کنند چرا که استعداد و ظرفيت های آنان بی شمار است.
در گام نخست ما نيازمند تحول در سبک زندگی جامعه هستيم. تقریبا همه ما به این مساله آگاه 
و واقفيم که متاسفانه در بسياری از موارد سبک زندگی ما از الگوی اسالمی دور افتاده است. برای 
مثال در همين حوزه خرید کاالی ایرانی شاهد ضعف جدی هستيم و حتی با وجود کاالی ایرانی 
مرغوب، خرید کاالی خارجی یک تفاخر و شأن اجتماعی است. سرمایه گذاری در توليد یک امر 
فراموش شده است و حداکثر کار اقتصادی برخی، داللی و یا سرازیر کردن سرمایه های کالن در 
بازارهای کاذب همچون ارز و طال و ... است.اسراف تبدیل به بخش الینفکی از زندگی شده است 

و سختی های بسياری را بر مردم تحميل می کند.
در گام دوم مساله رسانه های نوظهور و به ویژه تاثير آن بر رفتار اقتصادی مردم است. متاسفانه 
اغلب افرادی که از شبکه های اجتماعی غيربومی استفاده می کنند توجه ای به آثار سوء این رسانه ها 
بر رفتار اقتصادی خود ندارند. امروز جنگ ترکيبی رسانه محور یک واقعيت عينی در پيش روی 
ماست. دشمن در تالش است تا ذهن مردم را با استفاده از شبکه های اجتماعی به اصطالح آزاد در 
اختيار خود بگيرد و آنها فرمان دهد. در کنار مباحث اقتصادی، مباحث رسانه ای و تاثيرگذاری آن 
بر کنش اقتصادی مردم یک مساله بسيار مهم است. در سال گذشته به وضوح دیدیم که دشمن با 
همين رسانه ها برخی کمبودهای کاذب در جامعه را ایجاد کرد که ناشی از تحریک مردم به خرید 
بيش از مایحتاج بود. ميانگين مصرف روزانه کشور حد معين و مشخصی دارد و توزیع نيز در مرور 
زمان مطابق با همين نسبت تنظيم شده است. حال اگر در یک روز عموم مردم از یک کاال بيش 

از نياز خود خریداری کنند در آن بخش کمبود چشم گير خواهد بود.
نکته سوم نيز مربوط به رعایت اخالق اسالمی در حوزه اقتصادی است. انصاف یکی از مهمترین 
کليد واژه های بازار اسالمی بوده است اما امروزه این واژه معنای خود را بعضا از دست داده است و 
اصالت سود جای آن را گرفته است. به نظر می رسد بخشی از ریشه این فراموشی به ترسی است 
که مردم از آینده خود دارند و همين ترس باعث می شود تا اصول اخالقی رعایت نشود. در حالی 
که شاید این بی انصافی برای یک نفر دارای سود مقطعی باشد اما برایند آن در سطح جامعه جز 

افزایش قيمت ها و کاهش توان خرید مردم نتيجه ای در پی نخواهد داشت.
در نهایت باید گفت ما برای تحول اقتصادی و رونق توليد در گام اول نيازمند یک تحول فرهنگی 
هستيم و این تحول نيز هم در بخش مسئوالن و هم در بخش مردم باید روی دهد.در بخش 
مسئوالن تقویت خودباوری، پرهيز از اشرافی گری و ایمان به توانمندی مردمی باید در دستور کار 
باشد و در حوزه مردمی نيز اصالح سبک زندگی، افزایش سواد رسانه ای و رعایت اخالق اسالمی. 
بدون شک با چنين دستور کار بخش عمده ای از مشکالت ما حل خواهد شد و نصرت الهی نيز 

نصيب حال ملت بزرگ ایران خواهد گردید.

بر این اساس این رویکردها اگر مفروض بگيریم که تغييرات اقليمی ما طبيعی هستند، دو نظریه وجود دارد 
اول آن که دوره خشکسالی در کشور تمام شده و در سال 1398 دوره ترسالی شروع خواهد شده و نظریه 
دوم نيز می گوید، امثال استثناء بوده و ترسالی مختص به امسال خواهد بود و سال 1399 احتماال ادامه دوره 
خشک سالی خواهد بود. طبيعتا نتيجه دقيق و بررسی این موضوعات را باید سازمان هواشناسی بررسی کند 

و پيش بينی های خود را ارائه دهد.
برآورد اطالعاتی و پيش بينی ملی تغييرات اقليمی کشور یک ضرورت جدی  

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با تاکيد بر این که سازمان هواشناسی باید مطالعات علمی و دقيقی 
بر روی تغيير اقليمی که بوجود آمده است انجام دهد، عنوان کرد: سازمان هواشناسی با مطالعات علمی و 
دقيق خود باید بگوید کشور در دوره ترسالی قرار گرفته است و یا امسال فقط نحوه بارش ها اینگونه بوده تا 
برنامه ریزی های کالن در کشور انجام شود چرا که اگر در دوره ترسالی وارد شده باشيم بسياری از سياست های 
کلی کشور دستخوش تغييرات خواهد شد. لذا اگر ما آماده نباشيم بارندگی زیاد می تواند برای ما مشکالتی را 
همانند اتفاقات و حوادثی که امسال بوجود آمد، ایجاد کند، طبيعتا تدابير متناسب با دوران ترسالی و مقابله با 
پدیده سيالب ها می تواند حالل بحران ها ناشی از حوادث در دوره ترسالی باشد، ولی اگر پيش بينی ها حاکی 
از آن است که دوران خشک سالی ادامه خواهد داشت با توجه به بارش های اخير باید مدیریت منابع آب لحاظ 
شود. بنابراین برآورد اطالعاتی و پيش بينی ملی نسبت به تغييرات اقليمی برای کشور یک ضرورت جدی 
است و دستگاه های مرتبط و مسئول باید این برآورد را انجام دهند و نتایج این برآورد می تواند برای کشور 
بسيار ارزشمند باشد برای این که ما ادامه برنامه های جاری کشور را پيش ببریم و انجام این مطالعات می تواند 

بسيار برای کشور مفيد باشد.
وی با اشاره به وظایف سازمان پدافند غيرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: در مدیریت کالن 
بين ماموریت های سازمان پدافند غيرعامل وسازمان مدیریت بحران در حوزه منشاء تهدیدات انسان ساخت و 
تهدیدات طبيعی کشور تفکيک مسئوليت هایی انجام شده است، ولی در برخی از موارد اشتراکاتی نيز وجود 
دارد، اکنون تمام ظرفيت های کشور در وضعيت مقابله با حوادث قرار گرفته است لذا همه کشور تالش می کنند 
تا با استفاده از تمام ظرفيت های ملی کنترل و مدیریت سيالب را داشته باشند که خسارات و تلفات را صفر 
و یا به حداقل برسانند. ظرفيت های نيروهای مسلح، ظرفيت های دستگاه های اجرایی، ظرفيت های مردمی 
و بخش های غيردولتی، شهرداری ها و همه در قالب یک بسيج ملی شکل گرفته است تا اقدامات مقابله ای و 
پيشگيرانه را انجام دهند و طبيعتا االن زمان مناسبی برای پرداختن به ضعف ها و اشکالت نيست و بایستی 
این روحيه ملی و همت ملی تقویت شود تا بتوانيم این حادثه را با حداقل خسارت و تلفات مدیریت کنيم و از 

سردار دکرت جالیل در دیدار کارکنان سازمان پدافند غریعامل کشور عنوان کرد
سال 98، سال فرصت سازی 

از تهدیدات
تبینی رویکردهای جدید سازمان در سال جدید
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- در علم استراتژیک تهدید و 
فرصت به یکدیگر بسیار نزدیک 

هستند، به عنوان مثال در برخی از 
کشورها مثل چین معتقد هستند، 

به هیچ عنوان تهدیدی وجود ندارد 
و در واقع فرصت های خطرناک 

وجود دارد و اگر از فرصت ها 
خوب استفاده کنیم همه منافع آن 

برای ما حاصل خواهد شد و اگر از 
فرصت استفاده مناسبی نکنیم آن 
فرصت تبدیل به تهدید می شود و 

علیه ما بکارگیری می شود

سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل کشور در دیدار با کارکنان سازمان پدافند 
غيرعامل کشور در سالن شهيد طهرانی مقدم این 
سازمان پس از شروع سال 1398 با اشاره نام گذاری 
سال جدید توسط رهبر معظم انقالب و حادثه سيل 
در برخی استان های کشور و اتفاقات روز کشور، اظهار 
داشت: سيل اخير برای ما برکات و نعماتی را به همراه 
داشت و از طرفی و به نوعی خسارات و زیان هایی را 
ببار آورد که ما باید هر دوی آن را در نظر بگيرم و 

خداوند متعال را شاکر باشيم.
سردار جاللی یادآور شد: 23 استان کشور در ایام تعطيالت 
سال جدید با سيل درگير بودند، برابر پيش بينی ها 
و بررسی های سازمان هواشناسی کشور و همچنين 
سازمان های هواشناسی جهانی ما در یک دوره 10 و 
یا 20 ساله خشکسالی قرار داشتيم و به تبع آن همه 
تمهيدات کشور برای خشکسالی در امسال و سال های 
آینده آماده شده بود تا مقابل خشکسالی بتواند مقابله 
کند از این رو سياست هایی که اتخاذ شده بود، بيشتر 
متناسب با یک دوره خشکسالی بوده تا مقابله با ترسالی 
و بارش های عظيم امسال. در سال جدید دو رویکرد 
علمی و تخصصی از وضعيت اقليمی کشور وجود دارد، 



- ما برای هر مشکلی در کشور چند 
راهکار داریم و اگر تصمیم به موقع 

و دقیق بگیریم قطعا تهدیدات به 
فرصت ها تبدیل خواهند شد 
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منابع آب ایجاد شده نهایت بهره مندی را ببریم.
منشاء تغييرات اقليمی اخير باید مشخص شود 

ریيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره مجدد 
به پيش بينی های سازمان هواشناسی، اظهار داشت: 
بنا به لزوم مقابله با خشکسالی آب پشت سدها ذخيره 
شده بود تا در سال 1398 مشکلی در تامين آب شرب 
مردم نداشته باشيم، این پيش بينی ها نشان داد که 
ممکن است تا اندازه ای در حوزه تغييرات اقليمی ما 
دچار غافلگيری شده باشيم. البته این یک موضوع 
مهم است و در این خصوص بسياری از اساتيد حوزه 
اقليم شناسی و هواشناسی نيز در این باره ابهاماتی دارند 
که باید تحقيقات جدی را در این خصوص انجام دهند 
و ریشه این تغييرات را پيدا کنند، البته زیرساخت های 

تشخيص سازمان هواشناسی نيز باید تقویت شود.
تجربه ارزشمند قدرت بسيج شوندگی

در این حوادث نکات بسيار خوب و قابل توجهی پيش 
آمد، خاصيت این حوادث نيز مثل دفاع مقدس است 
ارزشمندی حاصل  ،تجارب  بحران ها  موجب  به  که 
می گردد، از این رو یکی از این تجارب ارزشمند این بود 
که   مردم از این حادثه عظيم یک »حس مشترک«در 
کمک و یاری هموطنان ایجاد کردند و تجربه ارزشمند 
دوم ایجاد »قدرت بسيج شوندگی در شرایط خاص بود. 
البته باید به این نکته نيز اشاره کنم که دستوری که 
فرماندهی معظم کل قوا به ستاد کل نيروهای مسلح 
دادند و در ادامه »حضور به موقع نيروهای مسلح در 

تمامی صحنه ها نشان داد که نيروهای مسلح کشوراعم از سپاه، ارتش، نيروی انتظامی و بسيج همه حامی 
ملت و کشور هستند و همين حضور موجب همبستگی و اعتماد به همراهی نظام با مردم و در نهایت تقویت 

بسيج شوندگی نيروهای مردمی و اجرایی و نظامی شد.
 زیرساخت ها  نقطه مشترک سازمان پدافند غيرعامل و سازمان مدیریت بحران

بودن  تاب آور  بحران  پدافند غيرعامل و سازمان مدیریت  یادآور شد: وجه مشترک سازمان  سردار جاللی 
زیرساخت ها است که هم از حوادث طبيعی و هم از حوادث غيرطبيعی می تواند متاثر باشند و در جریان 
حوادث اخير بخش زیادی از آسيب هایی که دیده شده متوجه به زیرساخت های کشور است، لذا برخی از این 
زیرساخت ها مثل پل ها و جاده ها، خطوط راه آهن، خطوط انتقال برق، آب، و ارتباطات در یک مانور جدی 
پایداری مورد آزمایش قرار گرفت، در این حادثه که به مثابه یک رزمایش بزرگ عملکرد برخی از زیرساخت ها 
مثبت و قابل قبول بود و برخی دیگر اشکاالتی داشت که باید بررسی و نواقص رفع شود. امروز همه دستگاه های 
اجرایی کشور تالش می کنند تا به نحوی این حادثه را مدیریت کنند. سازمان پدافند غيرعامل نيز باید هرگونه 
که می تواند در این موضوع کمک کند تا از مشکالت و آالم مردم کم شود تا در آینده زیرساخت ها نسبت 
به حوادث مشابه پایداری بيشتری داشته باشند. در این راستا سازمان پدافند غيرعامل می تواند با در اختيار 
گذاشتن تجارب و دانش متخصصان خود فعاليت هایی را انجام دهد تا زیرساخت ها از تهدیدات طبيعی و غير 

طبيعی مصون باشند.
وی با اشاره به قطع شبکه ارتباطی در برخی از استان ها یادآور شد: با قطع ارتباط برای پایداری شبکه ارتباطی 
با استفاده از ارتباطات رزرو توانستيم شبکه ارتباطی استان های حادثه دیده را دوباره به مدار برگردانيم و این 

نشان داد ایمنی در ارتباطات و پيش بينی رزرو می تواند بسيار مهم باشد.
وی با تشکر از حضور برخی از معاونت های سازمان در محل حادثه سيل و رصد وضعيت پایدار در این مناطق، 
گفت: بنده درخواستی که از معاونان سازمان پدافند غيرعامل دارم در حين حادثه و بعد از حادثه فعاليت های 
خود را انجام دهند تا بتوانند یک آسيب شناسی دقيق نسبت به این موضوع انجام دهيم، اميدوارم در آینده و 
پس از اعالم وضعيت عادی و رفع بحران در مناطق سيل زده و درگيرسيالب جلساتی با سازمان مدیریت بحران 
داشته باشيم تا بتوانيم یک برنامه مشترک برای موضوعات مشترک تعریف کنيم تا درمواقع اضطرار بتوانيم از 
این برنامه برای اقدام مشترک استفاده کنيم. اگر بخواهيم به مشترکات سازمان پدافند غيرعامل و سازمان و 

مدیریت بحران به صورت موردی و تيتروار اشاره کنم 5 سر فصل مهم ميتواند مشترکات ما باشد:
-استحکام بخشی به زیرساخت های حياتی
-ارتقاء تاب آوری ملی و استانی و شهری

-ایجاد حداکثر هماهنگی در مدیریت و فرماندهی اقدامات مقابله، امداد و نجات )این هماهنگی باید در نيروهای 
مسلح، دستگاه های اجرایی ، نيروهای مردمی و بخش خصوص ایجاد شود.(

-سامانه های رصد و پایش و هشدار تهدید
-آمادگی ها، رزمایش ها و تمرینات

اقدام متناسب و متقابل با اقدام امریکایی ها توسط مجلس و شورای عالی امنيت ملی اتخاذ شود
سرتيپ پاسدار دکتر غالم رضا جاللی با اشاره به اقدام اخير امریکایی ها در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب 
  )SDGT(  و )FTO(، )SDN( عنوان کرد: امریکایی ها سه ليست )FTO( اسالمی در ليست تروریستی
برای اعمال تحریم های خود دارند. هر یک از این ليست ها معنی و مفهوم خاص خود را دارد. قرار دادن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در ليست )FTO( پيامد ها و مفهوم های بسيار زیادی دارد که در این راستا باید 
کشور نيز مقابل این اقدام امریکایی ها اقدامی درهمين سطح و متناسب با آن را انجام دهد. دليل این که باید 
اقدام متقابل و متناسب صورت گيرد نيز این است که چون ما در کشور برخی زیرساخت ها را نداریم و بایستی 
سطوح تحریم و الیه های برخوردی توسط مجلس و شورای عالی امنيت ملی متناسب و متقابل با آنچه که 

امریکایی ها در برابر بکار گرفته اند تعریف کنيم.
سپاه بزرگترین و قوی ترین نيروی ضدتروریست جهان

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور عنوان کرد: امریکایی ها نيروی رسمی و نيروی نظامی یک کشور را 
در ليست تروریستی قرار دادند که در آن ليست داعش و القاعده وجود دارند! سپاه که امروز بزرگترین و 
قوی ترین مقابله کننده با تروریست ها است و وجه قالب آن مقابله با تهدیدات تروریستی در حوزه های داخلی، 
شهری، تهدیدات تروریستی هواپيما ربایی، تهدیدات تروریستی حوزه دفاعی و مبارزه با گروه های تروریستی 
منطقه ای مثل داعش و تکفيری ها است، این را هم باید گفت که سپاه پاسداران انقالب اسالمی تنها نيروی 
نظامی است که توانسته مستقيما با داعش مبارزه کند و آن را به صورت کامل شکست دهد. این اقدام نشان 
می دهد که امریکایی ها چه تعریفی از مفهوم تروریست دارند، سپاه پاسدارانی که در راس مبارزه با تروریسم 
منطقه ای است توسط امریکایی ها در ليست تروریست ها قرار می گيرد، این بدین معناست که مفاهيم نظام 

ليبرال دموکراسی دچار یک چالش جدی شده است.
دکتر جاللی هشدار داد: امریکایی ها حمله وحشيانه و تروریسيتی یک فرد حامی ترامپ را به صفوف نمازگزاران 
در نيوزیلند تروریستی نمی دانند و کسی که با امثال این تروریست ها و تکفيری هایی که جان، مال و امنيت 
مردم یک کشور را تهدید می کنند و از بين می برند مبارزه می کند را تروریست می دانند، اینها نشان می دهد 
9که معنی تروریست در نظام ليبرال دموکراسی و سردمداران امریکایی متناقض است با آن چه در همه جهان 
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به عنوان تروریست شناخته می شود. این اقدام می تواند پيام بسيار مهمی برای دیگر ارتش های جهان داشته 
باشد، اگر امریکایی ها به خودشان اجازه دهند که ارتش رسمی یک کشور را در ليست تروریستی قراردهند 
و دیگران نيز آن را بپذیرند، احتمال آن وجود دارد که ارتش کشورهای دیگر مثل روسيه، چين، سوریه، 
عراق و... نيز در ليست تروریستی قرار بگيرد و اگر این موضوع باعث شود که ارتش کشورهای مختلف در 
ليست تروریستی امریکا قرار بگيرند موجب ایجاد یک جنگ جدید در عرصه بين المللی می شود و قطعا نظام 
دیپلماسی و سياسی حاکم در جهان با این اقدام خدشه خواهد شد. وی ضمن قدردانی از اقدام سریع شورای 
عالی امنيت ملی در انتشار بيانيه ضدامریکایی خاطرنشان کرد: بيانيه رسمی شورای عالی امنيت ملی که 
در آن ستاد فرماندهی نيروهای آمریکایی مستقر در غرب آسيا موسوم به سنتکام و نيروهای وابسته به آن 
را به عنوان تروریست معرفی کرد، موجب می شود تا اگر آنها بخواهند عليه ما اقدامی کنند، تمام مناطق 
حوزه نفوذ جمهوری اسالمی ایران درغرب آسيا شکارگاه تروریست های امریکایی باشد و این تبعات حداقلی 
است که برای آن ها پيش بينی می کنيم. امریکایی ها بزرگترین توليدکننده و حامی تروریست ها هستند، آقای 
ترامپ فراموش کرده که چندی پيش در مناظرات انتخاباتی خود با خانم کليتون افشا کرد که تروریست های 
منطقه غرب آسيا در سوریه و عراق را خود دولت امریکا واوباما توليد کرده و حمایت می کند، اکنون نيز همين 
امریکایی ها هستند که عوامل انتحاری داعشی در سوریه را در آغوش خود پرورش و آموزش می دهند، همين 
امریکایی ها هستند که داعشی ها را با امکانات پروازی خود از سوریه به جنوب افغانستان انتقال دادند. همه 
این موضوعات باز هم نشان می دهد تعریف امریکایی ها از تروریسم با آن چه در جهان است چقدر متفاوت 

و البته متناقض است.
چهره واقعی دشمنان ملت در جریان حوادث اخير آشکار شد

سردارجاللی گفت: این اقدام امریکایی ها موجب شد تا اعتماد مردم به نيروهای مسلح عميق تر و بيشتر شود. 
البته در جریان حوادث سيل در کشور یکسری از خباثت ها در داخل و خارج از کشور نيز عيان شد و همه 
متوجه شدند که چه کسانی از آب گل آلود ماهی می گيرند و به دنبال منافع شخصی خود هستند و هيچ 
یک از درد و رنج های مردم برای آنها اهميتی ندارد، ضدانقالب در جریان حوادث سيل و رنج مردم نشان داد 
که دست از خباثت های خود برنداشته اند و هنوز در مسير غلط خود حرکت می کنند. حقيقتا اوج نامردی و 
خباثت نسبت به مردم این است که یک ملت را در این شرایط رنج و درد و وفور مشکالت تحریک و نااميد 
کنی و از آزار مردم با انتشار اخبار کذب، شایعات و القای نا اميدی و سلب اعتمادشان دست برنداری. وی در 
ادامه یادآور شد: ما در سال گذشته در همين ایام مواجه بودیم با طراحی دشمن برای این که نظام جمهوری 
اسالمی 40 سالگی خود را نبيند و افرادی در امریکا شعارهایی دادند که کار انقالب اسالمی در تابستان تمام 
است وقتی این اتفاق نيافتاد گفتند در زمستان و بعد هم گفتند در 22 بهمن نظام جمهوری اسالمی به پایان 
خود خواهد رسيد، همه ضدانقالب با تمام توان خود در برابر ایران ایستادند و همه تالش خود را کردند اما 
حضور حماسه ساز مردم در 22 بهمن نشان داد که تمام این صحبت ها کذب محض بوده است و به لطف 
خدا و زعامت رهبری معظم انقالب امام خامنه ای عزیز هر روز پایه های این انقالب استوارتر خواهد شد و 
صحبت های بی اساس دشمنان انقالب در واقع هياهوی برای هيچ بوده است. بنده در خاطر دارم که رهبری 
معظم در ابتدای سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بودند که دشمن نزدیک می شود ولی کاری از پيش 
نخواهد برد و سوره مبارکه الشعراء آیه 62 قاَل َکاّل إِنَّ َمِعَي َربّي َسَيهدیِن)62( )موسی( گفت: چنين نيست! 
یقيناً پروردگارم با من است، بزودی مرا هدایت خواهد کرد! تالوت کردند و فرمودند:«بنده به شما می گویم که 
مردم بدانيد که خدا با ماست و به ما کمک خواهد کرد. ما باید خدا را شاکر باشيم که یک رهبر بينا و هوشيار، 
هشدارها را به ما می دهند و در کنار آن راهنمایی های الزم را نيز می کنند و اميد می دهند که خداوند پشتيبان 
این ملت و کشور است، این در واقع نشان دهنده این است که کسانی که سال گذشته تعابيری همچون تابستان 

داغ و زمستان داغ را بکار می بردند بر باطل هستند و کاری نمی توانند از پيش ببرند.
سال 1397 یک جنگ تمام عيار اقتصادی بود

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور اظهار داشت: در واقع ما در سال 1397 یک جنگ تمام عيار در حوزه 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و امنيت روانی در بستر مردم را با موفقيت پشت سر گذاشتيم، در سال 1398 
نيزهمين تهدیدات وجود خواهد داشت و ما باید برای مقابله با این تهدید خودمان را آماده کنيم. در واقع 
در سال گذشته یکی از عمليات های پيچيده دشمن با موضوعيت کنار گذاشتن دولت توسط برخی گروهای 
داخلی و خارجی توسط رهبری معظم و با حمایت قاطع ایشان از دولت منتخب باعث شد تا جریان دوقطبی 
که دشمنان درصدد بودند، ایجاد نشود و این عمليات دشمن خنثی گردد. رهبری معظم در سال گذشته بارها 
توصيه کردند که دولت یک دولت مشروع، قانونی است و همه باید به دولت کمک کنند و به دولت هم گفتند 
اختياراتی که برای پيشبرد اهدافتان دارید را اعالم کنيد تا اقدامات الزم برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی انجام 
شود، دولت هم پيشنهاد ایجاد ستاد تدابير ویژه اقتصادی در شورای عالی امنيت ملی را داد که توسط رهبر 
معظم انقالب با آن موافقت شد تا تصميات این ستاد به دور از گره های قانونی اجرا شود، درخواست بعدی 
اختياراتی فراتر بود که رهبری معظم این اختياراتی را به سران سه قوا برای تصميم گيری بهتر تنفيذ کردند، 
این تنفيذ اختيار دو خاصيت داشت، خاصيت اول آن بود که به دولت کمک کرد تا از موانع اقتصادی پيش 
رو عبور کند و اشکاالتی که بعضا ممکن است در آن وجود داشته باشد را مرتفع سازد، خاصيت دوم این بود 
که کل پروژه دوقطبی سازی دشمنان را خنثی کرد و این یک تدبير بسيار استراتژیک بود که توسط رهبری 

معظم اتخاذ شد.
تبدیل  فرصت  به  را  تهدیدات  در سال جدید 

کنيم
وی در ادامه با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب در 
ابتدای سال جدید اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
فرمودند سال 1398 سال فرصت ها است، اینکه ما 
بفهميم که مفهوم فرصت و تهدید در بيان معظم له 
چيست نياز به تحليل دارد، اما در علم استراتژیک 
تهدید و فرصت به یکدیگر بسيار نزدیک هستند، به 
عنوان مثال در برخی از کشورها مثل چين معتقد 
هستند، به هيچ عنوان تهدیدی وجود ندارد و در واقع 
فرصت های خطرناک وجود دارد و اگر از فرصت ها خوب 
استفاده کنيم همه منافع آن برای ما حاصل خواهد 

شد و اگر از فرصت استفاده مناسبی نکنيم آن فرصت 
تبدیل به تهدید می شود و عليه ما بکارگيری می شود. 
ما برای هر مشکلی در کشور چند راهکار داریم و همه 
این راهکارها در داخل کشور هستند و اگر تصميم 
به موقع و دقيق بگيریم قطعا تهدیدات به فرصت ها 
تبدیل خواهند شد همانطور که رهبری فرمودند که اگر 
ما بتوانيم کار جهادی و کار علمی متقن انجام دهيم 

تهدیات را می توانيم به فرصت تبدیل کنيم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به فرازی 
دیگر از بيانات معظم له عنوان کرد: رهبری در دیگر 
بيانات خود فرمودند که »سال 1398 سال گشایش 
برای مردم است«بنابراین می توان بسياری از اموری 
که برای مردم اتفاق افتاده است را با رویکرد گشایش 
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فرمودند؛ »تحریم ها  ایشان  کرد.  فتق  و  رتق  امور 
عمدتا فرصت محور است بنظر بنده نگاه به یک پدیده 
می تواند بسيار مهم باشد، این که ما تحریم را تهدید 
فرض کنيم و جلوی آن غش کنيم و یا آن را فرصت 
فرض کنيم و بتوانی با آن مشکالت را حل کنيم 
بسيار متفاوت است. به عنوان مثال حذف خام فروشی 
نفت از چرخه اقتصاد بسيار مفيد است و این جز 
تصميمات نظام است، اما اگر در این مسير دشمن 
فروش نفت را تحریم کرد و اجازه فروش آن را از ما 
سلب کرد، این به این معناست که ما در مسير اهداف 
خود راه حل هایی را پيدا کنيم که بتوانيم نيازهای 
اقتصادی و مالی خودمان را تامين کنيم و به عبارتی 

تحریم ها را دور بزنيم.
نظام  پنهان  قابليت  بسيج شوندگی  قدرت   

جمهوری اسالمی  
سردار جاللی خاطرنشان کرد: کشور ما قابليت های 
آشکار و قابليت های پنهانی دارد. یک ازاین قابليت ها 
قدرت بسيج شوندگی است که در جریان حوادث سيل 
اخير خودش را بخوبی نشان داد، ظرفيت بسيج شوندگی 
می تواند بسياری از قابليت های پنهان ما را بروز دهد 
ضمن این که بسياری از ظرفيت های ما آشکار است 
یکی دیگر از ظرفيت های دیگر ما ظرفيت های علمی 
و دانشی است ما در مواجه با تمامی مشکالت داخلی 
این قابليت را داریم تا از ظرفيت علمی و دانشی کشور 
برای رفع همه مشکالت کشور استفاده کنيم. نيروهای 
مسلح ما در حوزه دفاعی مرزهای تحریم را جابه جا 
کردند، ما در حوزه موشکی درالیه تحریم بودیم و 
در این شرایط موشکی را توليد کردیم کامال ایرانی 
و بومی بود، لذا اگر ما از ظرفيت های آشکار و پنهان 
خود در زمينه های مختلف استفاده کنيم تحریم ها 

به فرصت تبدیل خواهند شد.
رونق توليد کليد حل مشکالت کشور

وی با اشاره به نام گذاری سال جدید توسط رهبر معظم 
انقالب، گفت: رهبری در نام گذاری سال 1398 بسيار 
هوشمندانه این انتخاب را انجام دادند. رونق توليد 
به حق که می تواند بسيار از مشکالت کشور را حل 
کند رونق توليد می تواند مشکالت اقتصادی وتحریم 
ها را رفع کند، بنظر بنده اساسی ترین راه مقابله با 
تحریم ها رونق توليد است با رونق توليد می توان 
مشکل معيشت و اشتغال را حل کرد، امروز داشتن 
شغل واجب حياتی برای هر بشراست، هيچ خانواده ای 
و هيچ جوانی نمی تواند بدون شغل زنده باشد، زندگی 
بسازد و زندگی کند ما با توليد داخلی بر همه مشکالت 
اینچنينی می توانيم فائق بيایم، اینکه صحبت از توليد 
داخلی می کنيم چيز تازه ای نيست ما قطعات فنی و 
پيچيده ای را در داخل کشور توليد کردیم و به مرز 
صادرات رسيدیم، در دفاع مقدس ما از سه کشور 
موشک را به التماس و با مشکالت فراوان می گرفتيم، 
بعد از جنگ تحميلی ما موشک های توليدی خودمان 
را فروختيم. بعبارتی نياز خودمان را به فرصت تبدیل 
کردیم و امروز می توانيم صادرات نيز داشته باشيم، 
باید توجه داشته باشيم ما یک بازار 80 ميليونی در 
داخل کشور داریم که می توانيم کليه نياز های داخلی 

کشور خودمان را تامين کنيم.

 الزامات تحقق رونق توليد
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، تصریح کرد: اولين الزام برای رونق توليد این است که مسئوالن ما 
جنگ اقتصادی را باور کنند و بپذیرند که ما درحال جنگ هستيم، باور به این معنا که بدانيم و یقين داشته 
باشيم که اگر یک جنسی که مشابه داخلی دارد را بخریم پول آن در جيب دشمن می رود و اگر در شرایط 
جنگ به دشمن کمک کنم یعنی به کشور خيانت کرده ایم، باور به این داشته باشيم که ما در جنگ اقتصادی 
هستيم، یعنی؛ اجازه اشراف اطالعاتی به سامانه های مالی و بانکی و اقتصادی ما از طریق FATF و پالرمو 
خيانت است، اگر جنگ اقتصادی را باور داشته باشيم این اجازه ها را به هيچ وجه به دشمن نخواهيم داد، 
کاری که ما باید انجام بدهيم این است که در شرایط جنگ اقتصادی بایستی کاالی خارجی را خودمان 
تحریم کنيم. اگر ما بخواهيم در جریان جنگ اقتصادی پيروز شویم باید با کاالی ایرانی زندگی کنيم، بنده 
می توانم با قاطعيت بگویم که فاصله محصوالت داخلی و محصوالت خارجی آن چنان نيست که نتوان آن را 

برای زندگی مطلوب انتخاب کرد.
سردار جاللی، اظهار داشت: ما باید جنگ اقتصادی را مقدس بدانيم. بنده از علمای قم سوال پرسيده ام که 
اگر در شرایطی که ما کاالی داخلی داشته باشيم اجازه استفاده از کاالی خارجی را داریم؟ حضرت آیت اهلل 
یزدی فرمودند: اگر استفاده کنيد قطعا حرام است، تفاوت استفاده از این حرام و حرام های دیگر چيست؟! 
در خرید و استفاده از ملزومات زندگی در شرایط کنونی نيز همين است استفاده از کاالی خارجی در صورت 
وجود مشابه داخلی حرام است. ما باید برای تحقق رونق توليد از زندگی های اشرافی و خوی اشرافی گری 
به شدت دوری کنيم، افتخار به اشرافی گری برای دوران قبل از اسالم است. در جامعه اسالمی اشرافی گری 
ممنوع است، حاال اگر کسی یک روزی انقالبی بوده و امروز تبدیل شده به یک شخصيت اشرافی و برای خود 
الزامات زیادی را تعریف کرده است باید در انقالبی گری آن فرد شخص شک کرد، در تعریف نيروی انقالبی 
وابستگی به مال، ثروت، پست و مقام نيست. الزام آخر هم قناعت و کم مصرف کردن است که متاسفانه 
بعضا برخی از ما آن را رعایت نمی کنيم، این نيازمند یک رویکرد فرهنگی در الزام پياده سازی موضوع رونق 

توليد هستيم.
 همکاری سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه ها  

وی تشریح کرد: رهبری فرمودند در پدافند غيرعامل باید یک جدیت در اعمال مالحظات پدافند غيرعامل اتخاذ 
شود، ایشان اصرار دارند که همکاری دو طرفه سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه ها و ارگان ها چه نظامی و 

غيرنظامی ایجاد شود، ما در بخش تعامل و همکاری با ارگان های نظامی طرحی را به ستادکل ارائه دادیم.
سردار جاللی عنوان کرد: بنا به تعبير رهبر معظم انقالب اهميت پدافند غيرعامل روز به روز بيشتر خواهد شد 
و باید بررسی کنيم که چرا هر چه از موضوع پدافند غيرعامل از می گذرد اهميت بيشتری برخوردار می شود، 
شاید بدليل پيچيده شدن تهدیدات و علوم و فناوری ها است و یا شاید به دليل نزدیک شدن تهدیدات و یا 
شاید موارد دیگر باشد که باید همه این موارد مورد بررسی دقيق کارشناسی قرار گيرد. رهبری عزیز فرمودند 
که حتما یک رویکرد علمی و پژوهشی در حوزه پدافند غيرعامل پيگيری شود، بنابراین بنده چند نکته که به 
عنوان رویکرد های پدافند غيرعامل در سال جدید خواهند بود را خدمت شما عرض می کنم، سازمان پدافند 

غيرعامل در سال 1398 یک تغيير رویه خواهد داشت. 
 رویکرد های پدافند غيرعامل در سال 1398

رئيس سازمان پدافند غيرعامل تشریح کرد: سازمان پدافند غيرعامل در مواجه با زیرساخت ها بر اساس 
طبقه بندی حياتی، حساس و مهم امورات را پيگيری می کند لذا بایستی در سال جدید ميزان جدیت خود 
را در هر یک از زیرساخت ها متناسب با طبقه بندی و در سطح خود پياده سازی و دنبال کنيم، در طبقه بندی 

حياتی پيگيری ما باید با باالترین جدیت دنبال شود تا جایی که حتی اگر مسئول و هرشخصی که مجری 
آن است کم کاری و یا آن امور را اجرا نکرد آن فرد را در تاحد پيگيری قضایی و یا تشکيل پرونده برای او 
در سيستم قضایی دنبال نمایيم، لذا اگر الزامی را در پدافند غيرعامل برای دستگاه و یا شخصی در راستای 
قانون ایجاد شود، باید آن را پيگيری کنيم تا حصول انجام کار برای ما محرز شود. در همين راستا برای 
زیرساخت های حساس تمام الزامات قانونی را برای انجام فعاليت های پدافند غيرعامل پيگيری و دنبال خواهيم 

کرد و برای حوزه های مهم با رویکرد ایجابی جلو خواهيم رفت.
در ذات سازمان پدافند غيرعامل خستگی، واماندگی و نااميدی وجود ندارد

وی در ادامه افزود: چون سازمان پدافند غيرعامل یک سازمان پيشران در علم و تکنولوژی است باید رویکرد 
خود را بيش از آنچه که در سال گذشته بوده نسبت به مسائل علمی و دانشی معطوف نمایيم، در مجموعه و 
سازمان پدافند غيرعامل نباید خستگی بوجود بياید در ذات سازمان پدافند غيرعامل خستگی و واماندگی و 
نااميدی مطلقا وجود ندارد و حتی باید با تالش مضاعف و انرژی بيشتر فعاليت ها درسال جدید دنبال شود، 
در سازمان پدافند غيرعامل کلمه نمی توانيم وجود ندارد، همانطور که امام عظيم الشان فرمودند: ما می توانيم 
بنده هم به تاسی از ایشان عرض می کنم: ما می توانيم به شرط آن که توکل، تالش، پشتکار و اميد و ایمان 
خودمان را تقویت کنيم. برخی از رویکردهای سازمان پدافند غيرعامل همانطور که در سال گذشته اعمال 
شد ادامه پيداخواهد کرد، سازمان پدافند غيرعامل در سال گذشته تا حدودی جوان شد و قطعا در سال 
جدید نيز این روند جوان شدن ادامه پيدا خواهد کرد منتها به صورت تدریجی و به صورت انتقال تجربه 

این کار انجام خواهد شد.
سازمان پدافند غيرعامل سازمان پيشرو و موفق در نيروهای مسلح ایران

رئيس سازمان پدافند غيرعامل ادامه داد: در سال گذشته سازمان پدافند غيرعامل در ستادکل نيروهای 
مسلح به عنوان سازمان پيشرو و موفق ارزیابی شد، در هيمن راستا سازمان پدافند غيرعامل توسط رئيس 
ستادکل نيروهای مسلح تشویق شد. به اعتبار این موضوع در روزهای پایانی سال مدیران ميانی سازمان را 
بر اساس ارزیابی طرح و برنامه سازمان پدافند غيرعامل و بازرسی تشویق کردیم. در سال جدید نيز برنامه ها 

محور فعاليت معاونت ها و قرارگاه ها هستند و طبق آن برنامه ها ارزیابی خواهند شد.
پدافند غيرعامل در سال جدید نباید دچار غافل گيری شود

وی خاطرنشان کرد: در سال جدید معاونت اطالعات و عمليات برآوردی از تهدیدات و حوادث پيش روی 
کشور در سال 1398 با همکاری همه معاونت ها و قرارگاه ها تهيه و تدوین کرده است، این برآرود اطالعاتی و 
عملياتی این پيام را به ما می دهد که سازمان پدافند غيرعامل در سال جدید نباید دچار غافل گيری شود این 
برآورد به همه معاونت ها و قرارگاه ها ابالغ شده است، اولين اولویت آن این است که هر آنچه در این برآورد 
اطالعاتی و عملياتی ارائه شده توسط قرارگاه های مربوطه مورد بررسی و تحقيق قرار گيرد و پيش بينی ها و 
آمادگی های الزم را کسب کنند. سازمان پدافند غيرعامل بنا به الزامی که دارد باید کليه امور در این سازمان 
را مبتنی بر انجام فعاليت ها به صورت کامال علمی و دانشی پيگيری کند لذا بایستی دانش خود را در حيطه 
کاری سازمانی خود به روزکرده و از دانش روزدنيا در پيش برد اهداف و شناسایی تهدیدات نهایت استفاده را 

کنيم. در این راستا کارشناسان این سازمان توسط 
معاونت آموزش دوره ها و کالس های آموزشی متناسب 
با دانش روز را سه ماهه نخست سال جدید خواهند 
در  همگانی  خدمت  ضمن  آموزش  یک  تا  گذراند 
بروز شدن در اطالعات و دانش علمی در  راستای 

سطح کارشناسان ایجاد شود.
راه اندازی شبکه ارتباطی سلمان    

ریيس سازمان پدافند غيرعامل همچنين گفت: در 
از همه ظرفيت های فناورانه که در  سال 1398 ما 
مرحله نخست 15 نرم افزار و سامانه پشتيبانی است 
رونمایی خواهيم کرد و مورد بهره برداری قرار خواهيم 
داد که مبنای برنامه های اجرایی سال جدید در سازمان 
پدافند غيرعامل خواهد بود. این نرم افزارها در چهار فاز 
پياده سازی، آموزش و بهره برداری آزمایشی و در نهایت 
بصورت کامل و عملياتی اجرایی خواهد شد، خبر بعدی 
که باید به همکاران و همرزمان گرامی بدهم این است 
که در سال جاری سازمان پدافند غيرعامل یک شبکه 
اجتماعی درون سازمانی با عنوان شبکه ارتباطی سلمان  
را طی دو الی سه ماه آینده طراحی و راه اندازی خواهد 
کرد که یک جمعيت 200-300 هزار نفری اعم از 
شرکت ها، دانشگاه ها، اساتيد، دانشجویان، کارکنان، 
مدیران، مسئولين در آن سازماندهی خواهند شد و 
می توانند از ظرفيت های آن در راستای ارتباطات درون 
سازمانی امن، فعاليت های پژوهشی، فرهنگ سازی، 
برگزاری همایش های مجازی، آموزش های مجازی و 
استفاده از اخبار، جراید الکترونيکی و دیگر خدمات 

آن بهره مند گردند.
سردار جاللی در پایان اولين جلسه دیدار با کارکنان 
سازمان پدافند غيرعامل در سال 1398 ضمن تبریک 
مجدد سال جدید و آرزوی توفيق روزافزون برای کشور 
و تمام زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

برای سالمتی فرماندهی کل قوا دعا کردند.



می کنيد. یعنی چه کار می کنيد: یک کارگر ایرانی را بيکار می کنيد و یک 
کارگر غير ایرانی را به کار وادار می کنيد. خوب، مگر بيکاری امروز، مشکل 
عمده ی جامعه ی ما نيست. وقتی شما این طور کردید، بنده این طور کردم، 
آن برادر دیگر، آن خواهر دیگر، و یکی یکی از این روش پيروی کردیم، 
نتيجه چه می شود؟ نتيجه، ورشکستگی کارخانه ی داخلی، بيکاری کارگر 
داخلی و در نهایت باعث نااميدی سرمایه گذار داخلی می شود. بيکاری 
اختالفات خانوادگی می آورد  و  فساد  اعتياد،  دنبال خودش  به  هم که 
می آید.  وجود  به  فراوان  اجتماعی  و  سياسی  حوادث  آن،  دنبال  به  و 
بنابراین، از یک چيز کوچکی شروع می شود؛ از یک اراده ی شخصی من 

و شما.«)1385/08/18(
یکی دیگر از رفتارهای غلطی که بعضا در ميان برخی از اقشار جامعه 
نهادینه شده است مساله تبعيت از مد است. در حالی که سرمایه داری 
در تالش برای افزایش بازارهای فروش خود است، مد می تواند یکی از 
بهترین راهکار برای گشایش در بازارهایی باشد که از کاال اشباع شده اند. 
به تعبير رهبر انقالب: »ما الگوی مصرفمان غلط است. چه جوری بخوریم؟ 
چه بخوریم؟ چه بپوشيم؟ تلفن همراه توی جيبمان گذاشته ایم؛ به مجرد 
اینکه یک مدل باالتر وارد بازار می شود، این را کأنّه دور می اندازیم و آن 
مدل جدید را باید بخریم؛ چرا؟! این چه هوس بازی ای است که ما به آن 

دچار هستيم.«)1388/01/01(
از سوی دیگر باید در نظر داشت که جامعه ایرانی در نوع رفتار مصرفی 
خود نيز گاهی درگير یک سری انحرافات می شود که بزرگترین آن اسراف 
است. این یک واقعيت است که جامعه ما تقریبا در تمامی منابع خود دچار 
اسراف شده است. چه در انژری، چه آب چه غذا و ... عمال   با اسراف ضربه 

دشمن در جنگ اقتصادی را تکميل می کنيم.
رهبری در هشداری در این خصوص می فرمایند: »ببينيد اسراف چه کار 
می کند! اسراف در نان، اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در مصالح 
ساختمانی، اسراف در انواع و اقسام کاالهای گوناگون، اسراف در اسباب 
بازی بچه و در وسایل تجمالتی! عزیزان من! این اسراف همان کاری را 
با کشور می کند که دشمن می خواهد! او از آن طرف به وسيله ی نفت، 

به وسيله ی تحریم اقتصادی و انواع و اقسام ضربه ها بر ملت ایران ضربه وارد 
می کند؛ از این طرف هم خود ما با اسراف و صرفه جویی نکردن، ضربه ی 

او را تکميل می کنيم! حرف من این است.« )1371/01/01(
ایشان در جای دیگری در خصوص آثار سوء اسراف بر زندگی مردم می فرمایند: 
» ما متأّسفانه گرفتار اسراف و زیاده روی شده ایم... اسراف در لباس، در 
خوراک، در تجّمالت زندگی، در زینت ها و آویزه های گوناگون... همينها 
است که زندگی را خراب می کند و در جامعه بی عدالتی به وجود می آورد، 

و در نهایت همينها است که اقتصادرا نابود می کند.« )1395/06/30(
 از دیگر چالش ها در حوزه رفتار اقتصادی جامعه می تواند به بی اعتمادی 
و نوعی رفتار احساساتی اشاره کرد. کشور ما به دليل موقعيت جغرافيایی 
و دسترسی به آب های آزاد عمال هيچ گاه در محاصره و تحریم غذایی قرار 
نمی گيرد اما در طول سال های اخير دیده شده است که گاهی یک شایعه 
سبب می شود تا مردم نسبت به خرید یک کاالی خاص اقدام کنند که 

همين امر سبب افزایش قيمت آن خواهد شد.
به تعبير رهبری »تا یک شایعه ای درست می شود که فالن چيز کم است، 
مردم هجوم می آورند برای اینکه بيشتر آن را جمع کنند، که نبادا دچار 
کمبود آن شوند؛ در حالی که آن شی ء ممکن است جزو چيزهای الزم 
زندگی هم نباشد. خب، اگر آن جنس کم هم نيست، همين هجوم مردم 
آن را کم می کند. ما به این مسئله توجه نمی کنيم. این یکی از ضعفهای 

ماست؛ ما این ضعف را باید برطرف کنيم.« )1390/11/14(
یکی دیگر از مباحثی که می تواند به عنوان یکی از ضرورت های تحول 
در حوزه اقتصاد خانوار مطرح شود، بحث ترغيب مردم برای سوق دادن 
اندوخته هایشان به سمت توليد و بازارهای سالم است. متاسفانه بخش های 
و  بوده اند  ناتوان  عمال  خانوارها  اقتصادی  سواد  ارتقای  در  ما  آموزشی 
همين عامل باعث شده تا اغلب خانوارها برنامه مشخصی برای پس انداز و 
سرمایه گذاری   آنها در بخش های مولد نداشته باشند. در حالی که اساس 
پس انداز و سرمایه گذاری کليد واژه های اساسی توسعه اقتصادی در دنيای 
امروز به حساب می  آیند.رهبر انقالب در این خصوص می فرمایند: » در 
مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی، اسراِف فردی صورت می گيرد. 
تجمل گرائی ها، چشم و هم چشمی ها، هوسرانی افراد خانواده، مرد خانواده، 
زن خانواده، جوان خانواده، چيزهای غير الزم خریدن؛ اینها از موارد اسراف 
است. وسائل تجمالت، وسائل آرایش، مبلمان خانه، تزئينات داخل خانه؛ 
اینها چيزهائی است که ما برای آنها پول صرف می کنيم. پولی که می 
تواند در توليد مصرف شود، سرمایه گذاری شود، کشور را پيش ببرد، به 
فقرا کمک کند، ثروت عمومی کشور را زیاد کند، این را ما صرف ميکنيم 
به این چيزهای ناشی شده ی از هوس، چشم و هم چشمی، آبروداری های 
خيالی. مسافرت می روند، می آیند، ميهمانی درست می کنند -گاهی 
خرج آن ميهمانی، از مسافرت مکه ای که رفته اند، بيشتر است!- عروسی 
می گيرند، عزا می گيرند؛ هزینه ای که برای این ميهمانی ها مصرف می 
کنند، هزینه های گزافی است؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر است؟ در کشور 
ما هنوز هستند کسانی که از اّوليات هم محرومند. باید کمک کنيم کشور 
پيش برود. نمی گوئيم پول را بردارید بروید حتماً انفاق کنيد -البته اگر 
انسان انفاق بکند، بهترین کار است- اما حّتی اگر انفاق هم نکنند، همين 
پولی که صرف این تجمالت می شود، در توليد برای خودشان به کار بی 
ندازند، در کارخانجات سهيم شوند و توليد کنند، باز برای کشور مفيد 

است.«)1388/01/01(
در نهایت باید گفت که ما برای دست یابی به یک تحول واقعی در حوزه 
اقتصادی  رفتار  حوزه  در  تحول  یک  به  نياز  نخست  گام  در  اقتصادی 
مصرف کنندگان داریم و این هدف نيز جز با تغيير نگرش و دیدگاه های 
مردم حاصل نخواهد شد. مساله که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
طی سال های اخير تالش داشته اند تا آن را اصالح کرده و ریل جدیدی 
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توصیه ها و تذکرات اقتصاید رهرب انقالب خطاب به مردم و خانواده های ایراین
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نام گذاری شعارهای سال بر مبنای رویکردهای اقتصادی، مسيری است 
که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( طی چند سال گذشته بر آن اصرار 
و پافشاری داشته اند. ایشان تالش دارند تا سو و گرایش کلی کشور به 
سمت بهبود وضعيت اقتصادی کشور باشد. تجربه سال 97 و 98 نيز 
نشان می دهد که عمده تالش دشمن برای مقابله با انقالب اسالمی متکی 

بر ابزار اقتصادی است و اگر کشور بتواند در حوزه اقتصادی، تاب آوری 
خود را افزایش دهد آنگاه عمال تير دشمنی ها به سنگ خواهد خورد. 

با این حال باید مدنظر داشت که اگر قرار است اتفاتی در عرصه اقتصادی 
کشور بيفتد، در گام نخست رفتار اقتصادی مردم باید تغيير کند. در 
واقع یکی از ابعاد اصلی زندگی، مسئله ی »اقتصاد و معيشت« است. این 
موضوع در چارچوب مناسبات و مسائل حوزه ی »خانواده« نيز از اهميت 
خاصی برخوردار است. رهبر انقالب اسالمی همواره توصيه ها و تذکراتی 
در زمينه ی موضوعات و مسائلی چون مدیریت مصرف، خرید کاالی 

ایرانی، پرهيز از ریخت و پاش مالی، مبارزه با اسراف و... داشته اند. 
برای مثال یکی از دغدغه های ایشان در خصوص مساله غلط تفاخر 
به به مارک خارجی است.ایشان در این خصوص می فرمایند: »این 
تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاکمان، در وسائل 
امور روزمره مان، در  منزلمان، در مبلمانمان، در 
خوراکی هامان ترجيح بدهيم به مارکهای داخلی؛ 
در حالی که توليد داخلی در خيلی از موارد بسيار 
را که در  بهتر است. من شنيدم پوشاک داخلی 
برند  توليد می شود، می  از شهرستان ها  بعضی 
مارک خارجی می زنند، برمی گردانند! اگر همين 
جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ 
اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان 
را  دوخت  همان  را،  شلوار  و  کت  همان  را،  لباس 
انتخاب می کند؛ این غلط است. توليد داخلی مهم 

است.« )1391/01/01(
در  توفيق  عدم  دالیل  اصلی ترین  از  یکی  واقع  در 
تقویت توليد ملی، نوعی نگاه فرهنگی غالب در بين 
مصرف کنندگان است که الزاما کيفيت جنس خارجی 
را برتر از جنس داخلی می داند در حالی که شاید در 
برخی موارد عکس آن صادق باشد. بر این مبنا رهبری 
همواره در توصيه هایشان هست که »  وسایل زندگی تان 

را ایرانی بخرید«
ایشان در این خصوص می فرمایند: »شما می روید یک 
جنسی را از بازار تهيه کنيد- یک لباس، یا فرض بفرمایيد 
یک وسيله ی خانه؛ یک ظرف- نوع داخلی اش هست، نوع 
خارجی اش هم هست؛ یک مقداری به خاطر تبليغات 
خارجی، یک مقدار به خاطر پُز دادن به اینکه این جنس 
خارجی است، یک مقدار به خاطر رسوبات فرهنگی قبلی 
که جنس داخلی فایده ای ندارد و یک مقدار هم شاید به 
خاطر مرغوبتر بودن جنس خارجی- این مرغوبتر 
بودن هم ممکن است یکی از عوامل باشد، ليکن 
به هر حال تعيين کننده نيست- شما آن را انتخاب 



اقتصاد را که تشریح شد به عنوان یک اقتصاد »درون زای برون نگر«  قلمداد کرد.
به نظرشما در شرایط کنونی چقدر پدافند اقتصادی می تواند موثر باشد و آیا 
مسئوالن اقتصادی کشور ما امروزه به ماهيت جنگ اقتصادی اشراف دارند 

وبرای مقابله با آن برنامه ریزی می کنند؟
پدافند غيرعامل بسيار موضوع مهم و جدی است، همه مسئوالن و آحاد جامعه باید 
به آن توجه کنند، این موضوع مختص به زمان جنگ نيست، درست است ما در زمان 
جنگ بيشتر با مباحث پدافندغيرعامل سروکار داریم ولی این موضوع در زمان صلح 
نيز کاربردهای فراوانی دارد که می توان از آن برای زندگی بهتر استفاده کرد، پدافند 
غير عامل می تواند، آسيب ها، تهدیدات و بحران هایی که در زمنيه های گوناگون برای ما 
ایجاد می شود را دفع، کنترل و یا خنثی نماید، لذا نباید اجازه دهيم پدافند غيرعامل 
ملعبه ای برای امتيازدهی و امتيازگيری در بين مناطق جغرافيایی، نخبگان، نمایندگان 
ملت، اعضای دولت و... شود، این واضح و ضروریست که تمامی زیرساخت های اقتصادی 
و تاسيسات مهم صنعتِی تامينِی اقتصادی خود را باید در برابر هرگونه تهدید با اصول 
پدافند غيرعامل صيانت کنيم چرا که اگر این امر حاصل نشود، دچار شکست خواهيم 
شد و خدای ناکرده در صورت جنگ بخش اعظمی از دارایی ها و ثروت ملی ما از بين 

خواهد رفت.
در پایان اگر صحبتی دارید برفرمایيد:

باید در پایان به این نکته مهم اشاره کنم که اگر مسئله پدافند غيرعامل به شرطی 
که به عنوان فنی کلمه از آن استفاده شود، مورد نياز تمامی زیرساخت ها، تاسيسات، و 

پروژه ها و به عبارتی یکی از استراتژی های ما در برابر تهدیدات است.
ممنون که وقتتان را در اختيار ما قرار دادید.

من هم سپاسگزارم

 

گفت وگو از زهرا رضایی
تهدیدات اقتصادی پيش روی کشورها بر اثر وقوع بحران ها، 
موجب شده است تا سياست مداران به بحث افزایش مقاومت، 
انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصاد در برابر تکانه ها عالقه مند 
شوند و مطالعات گسترده ای در سال های اخير به ویژه بعد از 
بحران های مالی 2008 در محافل علمی مطرح شود. اقتصاد 
ایران نيز بعد از تحریم های بين المللی، دنبال افزایش مقاومت 
اقتصادی بوده و در این راستا سياست های اقتصاد مقاومتی را با 
هدف تأمين رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و 
دستيابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله با رویکردی جهادی، 
مولد، درون زا و پيشرو در بهمن سال 92 ابالغ کرده است، از 
این رو »صيانت پایدار« با دکتر جهانبخش محبی نيا عضو هيئت 
رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی و عضو هيئت علمی دانشگاه گفت وگویی را ترتيب 
داده است، مشروح این گفت وگو و نظر این استاد دانشگاه را 

در ادامه می خوانيم:
دربرابر  تاب آور  اقتصاد  یک  مختصات  محبی نيا  دکتر 

بحران هایی با منشا داخلی و خارجی چيست؟!
اساسا اقتصاد تاب آور به معنای اقتصادی است که بر پایه دو 
بُعد یعنی پایداری منابع و مدیریت هزینه ها مطرح می شود، 
لذا بررسی دقيق و علمی منابع  اقتصادی و مدیریت هزینه ها 
می تواند برای ارزیابی یک نظام اقتصادی تاب آور مورد توجه 
در  هزینه  مدیریت  البته  گيرد،  قرار  اقتصاددانان  و  محققان 
اقتصاد تاب آور باید با اطمينان، بينش و آگاهی انجام و نباید 

دچار آنارشيسم هزینه ها شود، از سویی دیگر ستون های تامين درآمدی و یا همان منابع 
اقتصادی آن اقتصاد مذکور نباید لرزان باشد، در واقع به روز شدن اقتصاد با این دو مولفه 

می تواند در دستورکار قرار گيرد. 
معنای به روز کردن اقتصاد آن است که متناسب با وضعيت اقتصادی که در جهان، 
منطقه و کشور حاکم است، مدل و نمای اقتصادی خود را تعریف و ارائه دهيم، اکنون در 
فضایی که همه صحبت از جهانی شدن می کنند، در امر اقتصاد نيز جهانی شدن اقتضائاتی 
می خواهد، مهمترین آن اقتضائات هم دانش بنيان بودن آن است، لذا اقتصادی که دانش 
بنيان باشد شاکله خود را بدست می آورد. در حوزه اقتصاد کالن نيز بایستی نقاط قوت، 
ضعف، اولویت ها، مزیت های رقابتی و نقاطی را که باید در آن حالت دفاعی اتخاذ شود، 
مورد ارزیابی قرار گيرد تا شاخص های دقيقی در حوزه اقتصاد کالن استحصال گردد، 
وجود شاخص های دقيق و مواردی از قبيل تورم، اشتغال، جذب سرمایه های داخلی و 
خارجی و... تناسب امور را در بودجه بندی ایجاد و موجب تمرکز در بودجه بندی و در 

نهایت دقت در تعيين صحيح بودجه می شود.
رهبرمعظم انقالب اقتصاد مقاومتی را با عبارت »درون زای برون نگر« تبيين 

کرده اند. چه کاری بایدکرد تا به این مدل اقتصادی، دست پيداکنيم؟
ببينيد به نظر من اقتصاد وابسته به خارج که عدم استقالل شاخص عينی آن است 
نمی تواند یک ملت را به سعادت برساند. اقتصادی که از درون ستون های خود را محکم 
و استوار کند و با رعایت حقوق متقابل و قوانين بتواند با اقتصاد جهانی پيوند برقرار کند، 
در حقيقيت مبانی نظری یک اقتصاد مستقل و ملی را داراست، لذا برای تحقق اقتصاد 
مستقل و ملی باید منابع تامينی اقتصاد کشور که شامل بخش هایی است که در اقتصاد 
کشور ارزش افزوده آفرین هستند مثل حوزه های صنعت، کشاورزی، آی تی، مخابرات و 
... را در نظر بگيریم و تقویت کنيم، تا بتوانيم بازار های منطقه ای و جهانی را به تصرف 
خود دربياوریم در صورت احقاق این امور در تقویت صنایع ارزش افزوده آفرین در کشور 
و ایجاد یک رابطه کامال منطقی و مبتنی بر قوانين شفاف در این حوزه می توان این نوع 
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در  گفت وگیو عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  با »صیانت پایدار« عنوان شد

 توصیه به مسئوالن برای رعایت
اصول پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی

- پدافند غیر عامل می تواند، آسیب ها، 
تهدیدات و بحران هایی که در 
زمنیه های گوناگون برای ما ایجاد 
می شود را دفع، کنترل و یا خنثی 
نماید،  این واضح و ضروریست که 
تمامی زیرساخت های اقتصادی و 
تاسیسات مهم صنعتی خود را باید در 
برابر هرگونه تهدید با اصول پدافند 
غیرعامل صیانت کنیم چرا که اگر 
این امر حاصل نشود، دچار شکست 
خواهیم شد و خدای ناکرده در صورت 
جنگ بخش اعظمی از دارایی ها و 
ثروت ملی ما از بین خواهد رفت
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ظرفيت های اقتصادی کشور هستيم. اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم GDP نزدیک 
به 500 ميليارد دالری، در رتبه 27 جهان قرار دارد و اگر توليد ناخالص داخلی را بر 
مبنای برابری قدرت خرید )ppp( محاسبه کنيم، ایران با اقتصاد حدود 1.5 تریليون 
دالری در رتبه 18 جهان قرار دارد. کشور ما دارای منابع سرشار نفت و گاز است و 
در بين پنج کشور برتر دنيا در این زمينه قرار دارد. ایران با 158 ميليارد بشکه ذخایر 
نفتی کشف شده، نزدیک به 10درصد از کل منابع کشف شده نفتی جهان را دارا است. 
در واقع از لحاظ جایگاه انرژی، ایران دومين کشور دارای ذخایر ثابت شده نفت )بعد 
از عربستان( در جهان، چهارمين کشور بزرگ توليدکننده نفت خام )بعد از عربستان، 
روسيه و ایاالت متحده( و دومين کشور بزرگ توليدکننده و صادرکننده نفت اوپک بعد 
از عربستان است. شاخص های گاز طبيعی نيز به همين نحو چشمگير هستند. ذخایر 
گاز اثبات شده ایران 1201 تریليون فوت مکعب می باشد. ایران دومين کشور بزرگ 
دارای ذخایر ثابت شده گاز )بعد از روسيه( و چهارمين کشور بزرگ توليدکننده گاز 
جهان )بعد از روسيه، ایاالت متحده و کانادا( می باشد. اهميت بخش انرژی زمانی بيشتر 
می شود که بدانيم قدرت های درحال رشد در منطقه آسيا؛ یعنی چين، هند و ژاپن از 
یک سو و قدرت های آتالنتيک؛ یعنی اروپا و آمریکا نيز به طور هم زمان به همين منابع 
انرژی برای رشد و توسعه خود نيازمند می باشند. مصرف انرژی جهانی بين سال های 
2015 تا 2040، 28درصد رشد خواهد داشت. بيشتر تقاضای افزایش مصرف انرژی 
 )OECD( مربوط به کشورهای غيرعضو در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
خواهد بود که رشد مصرف انرژی 41درصدی را تجربه خواهند کرد. چين و هند به 
تنهایی مسئول 50 درصد افزایش مصرف انرژی جهان تا سال 2040 خواهند بود. 
از منظر نيروی انسانی 36 ميليون نفر در سنين ميانه ی 15 و 40 سالگی، نزدیک به 
14 ميليون نفر دارای تحصيالت عالی، رتبه ی دّوم جهان در دانش آموختگان علوم و 
مهندسی را دارا می باشيم. همچنين کشور ایران با یک درصد جمعّيت جهان، دارای 7 
درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظيم زیرزمينی، موقعيت استثنائی جغرافيایی 
ميان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 
15 همسایه با 600 ميليون جمعّيت، سواحل دریایی طوالنی، حاصل خيزی زمين با 
محصوالت متنّوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنّوع، بخش هایی از ظرفّيتهای 
کشور است. در زمينه صنعت خودرو ایران بزرگترین صنعت خودروسازی را در خاورميانه 

حميد اسدی- کارشناس اقتصادی
شرایط و مشکالت چند ماهه اخير اقتصاد کشور دشمنان را به 
گونه ای  هيجان زده و البته خوشبين کرده بود که آشکار بيان 
می کردند که انقالب اسالمی ایران جشن چهل سالگی خو را 
برگزار نخواهد کرد و در سرآشيبی انحطاط قرار دارد. در ميانه 
این فضاسازی کينه توزانه و عنادورزی صریح و درست در نقطه 
عکس این اظهارنظرها، انقالب اسالمی چهل سالگی خود را با 
غرور پشت سر گذاشت و عالوه بر این جشن باشکوه بيانيه گام 
دوم انقالب توسط رهبر فرزانه انقالب ارائه شد که به کابوس 
دشمنان تبدیل شد و به عبارتی بيان کرد که انقالب نه تنها 
چهل ساله شد بلکه تازه وارد دوران نشاط و اعتال شده است 
و در مسير فتح قله های جدید اعتال پيشرفت و سربلندی قرار 
دارد. این بيانيه محورهای متعددی دارد که از جمله اصلی ترین 
و شاید مهمترین توصيه آن راجع به مسائل اقتصادی است. در 
این بيانيه رهبر معظم انقالب خاطرنشان می کنند که »اقتصاد 
یک نقطه ی کليدِی تعيين کننده است. اقتصاد قوی، نقطه ی 
قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است 
و اقتصاد ضعيف، نقطه ی ضعف و زمينه  ساز نفوذ و سلطه و 
دخالت دشمنان است. فقر و غنا در ماّدیّات و معنویّات بشر، 
اثر می گذارد. اقتصاد البّته هدف جامعه ی اسالمی نيست، اّما 
وسيله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسيد. تأکيد 
بر تقویت اقتصاد مستقّل کشور که مبتنی  بر توليد انبوه و 
باکيفّيت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، 

و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سال های اخير از سوی اینجانب بارها تکرار 
و بر آن تأکيد شده، به خاطر همين تأثير شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی 
امروز و فردای جامعه بگذارد. مهم ترین عيوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن 
بخشهایی از اقتصاد که در حيطه ی وظایف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان و 
ظرفّيت داخلی، استفاده ی اندک از ظرفّيت نيروی انسانی کشور، بودجه بندی معيوب 
و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سياستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و 
وجود هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه های حکومتی است. 
نتيجه ی اینها مشکالت زندگی مردم از قبيل بيکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ی 
ضعيف و امثال آن است. راه حّل این مشکالت، سياست های اقتصاد مقاومتی است که 
باید برنامه های اجرائی برای همه ی بخش های آن تهّيه و با قدرت و نشاط کاری و 
احساس مسئولّيت، در دولتها پيگيری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن 
و دانش بنيان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت، برون گرایی 
با استفاده از ظرفّيتهایی که قباًل به آن اشاره شد، بخشهای مهّم این راه حل ها است. 
بی گمان یک مجموعه ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته های اقتصادی در 
درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پيِش رو باید ميدان فّعالّيت 

چنين مجموعه ای باشد«.
این بيانات حکيمانه و راهگشا از چندین منظر قابل بحث و واکاوی است نخست آنکه 
اقتصاد قوی مانع  سلطه و نفوذ دشمنان می شود و اقتصاد ضعيف راه را برای نفوذ و 
دخالت دشمنان باز می کند. در تشریح این موضوع همانطور که در جای جای بيانيه 
راهبردی گام دوم مشاهده می شود ظرفيت های اقتصادی کشور است. وقتی از ظرفيت 
اقتصادی صحبت به ميان می آید منظور حداکثر ميزان توليدی است که یک اقتصاد با 
استفاده از امکانات سرمایه ها، زیرساخت ها، منابع انسانی و سایر منابع فعلی می تواند 
داشته باشد. برای برداشت گام دوم به نظر می رسد بيش از هرچيز ما نيازمند شناخت 

دارد و این صنعت، با سهم حدود 10  درصد از توليد ناخالص گام دوم و انقالب اقتصادی
داخلی، دومين بخش بزرگ اقتصادی کشور است که در صورت 
شکوفایی می تواند رونق اقتصادی را برای کشور به همراه داشته 
باشد. از نظر صنعت گردشگری ایران از لحاظ اماکن و آثار 
ثبت شده ميراث فرهنگی در رتبه 9 جهان قرار دارد و طبق 
آمار سازمان جهانی گردشگری و سفر به لحاظ رقابت پذیری 
قيمت ها که با استفاده از شاخص هایی مانند ماليات بر بليط 
و هزینه فرودگاه ها، شاخص قيمت هتل، برابری قدرت خرید 
و قيمت سوخت مورد سنجش قرار گرفته است در رتبه اول 
این رده بندی قرار دارد و این نشان می دهد که ایران مقصدی 
ارزان و اقتصادی برای گردشگران است. اشاره به موارد یاد 
شده تنها ذکر بخشی از توان های اقتصادی کشور ایران است 
و می توان ظرفيت های متعدد دیگری در حوزه صنعت خدمات 
و کشاورزی را ذکر کرد. شکوفایی این بخش ها و باالبردن توان 
توليدی این بخش ها می تواند اقتصاد کشور را در وضعيتی 
ایمن و آسيب ناپذیر قرار دهد. ذکر این ظرفيت ها نه اميد واهی 
بلکه یادآوری توان های واقعی سرزمينی کشور است. البته در 
کنار یادآوری ظرفيت های بالقوه و بالفعل اقتصادی نباید از 
پيشرفت های چشمگير اقتصادی کشور در طی 4دهه انقالب 
اسالمی غافل شد. در برخی از حوزه ها پيشرفتها متحير کننده 
بوده است و بسياری از نهادها و سازمان های جهانی به سرعت 
پيشرفت کشور اذعان کرده اند. در حقيقت در کنار پتانسيل های 
خداداد کشور بخشی قابل توجهی از این ظرفيت ها ساخته و 
پرداخته تالش های دوران انقالب است. به هر حال چنانچه 
اقتصاد  و گفتمان  بيفتد  راه  به  اقتصادی در کشور  پویایی 
مقاومتی تمام و کمال اجرا شود می توان با قطعيت گفت که 
خواب دشمنان برای به زانو درآوردن کشور در ميدان جنگ 

اقتصادی تعبير نخواهد شد. 
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یادداشت تخصیص

- اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم 
GDP نزدیک به 500 میلیارد دالری، 

در رتبه 27 جهان قرار دارد و اگر تولید 
ناخالص داخلی را بر مبنای برابری 

قدرت خرید )ppp( محاسبه کنیم، ایران 
با اقتصاد حدود 1.5 تریلیون دالری در 

رتبه 18 جهان قرار دارد
- صنعت گردشگری ایران از لحاظ 

اماکن و آثار ثبت شده میراث فرهنگی 
در رتبه 9 جهان قرار دارد و طبق آمار 

سازمان جهانی گردشگری و سفر 
به لحاظ رقابت پذیری قیمت ها که با 

استفاده از شاخص هایی مانند مالیات 
بر بلیط و هزینه فرودگاه ها، شاخص 

قیمت هتل، برابری قدرت خرید و قیمت 
سوخت مورد سنجش قرار گرفته است 

در رتبه اول این رده بندی قرار دارد
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محمد اسکندری
برخی مواقع وقتی پای صحبت از مشکالت و 
نارسایی های اقتصادی در کشور به ميان می آید 
برخی افراد و گروه ها که ممکن است بيان آنها 
عامدانه و با سوء نيت و یا سهوا و از روی ساده لوحی 
باشد هزینه های دفاعی کشور را عاملی برای 
کندی رشد اقتصاد کشور و بندی بر پای آن 
می دانند و به هزاران دليل متوسل می شوند که 
اگر این هزینه های دفاعی صرف اموری دیگر 
شود اقتصاد کشور به یکباره متحول می شود. 
این گزاره از چندین جهت جای بحث و بررسی 
دارد و می توانيم از طریق تجزیه و تحليل به 
صحت و سقم این ادعا پی بریم. ابتدا باید بدانيم 
که به لحاظ هزینه دفاعی و به طور کلی بودجه 
نظامی کشور ما در چه وضعيتی به سر می برد و 
سایر کشورهای بزرگ و کوچک چه مسيری را 

در زمينه مذکور طی کرده و می کنند.
بر مبنای گزارش موسسه SIPRI برآورد شده 
که هزینه های نظامی جهان در سال 2017 
به 1739 ميليارد دالر رسيده است که باالترین 

سطح بعد از پایان جنگ سرد است. بعد از یک 
دوره نسبتا ثابت و کم نوسان در هزینه های نظامی 
جهان یعنی بين سال های 2010 تا 2016 در 
سال 2017 این هزینه ها به طور چشمگيری 
افزایش یافته است.  هزینه های نظامی حدود 
2.2 درصد از توليد ناخالص جهانی را شامل 
می شود. یعنی ساالنه به ازای هر نفر 230 دالر 
هزینه نظامی وجود دارد. بار نظامی جهانی یعنی 
ميزان منابع اختصاص یافته به فعاليتهای نظامی 
از کل GDP از پایان جنگ سرد از 3.3 درصد 
در سال 1992 تا 2.1 درصد در سال 2014 
بار  شاخص  این  در  و  است.  بوده  نوسان  در 
نظامی کشورهای خاورميانه از جمله عربستان، 
عمان، کویت و اردن پيشتاز هستند. جالب است 
بدانيم 15 کشور با باالترین ميزان هزینه های 
نظامی در سال 2017 شامل کشورهای ایاالت 
متحده آمریکا، چين، عربستان سعودی، روسيه، 
هندوستان ، فرانسه، بریتانيا، ژاپن، آلمان، کره 
جنوبی ، برزیل، ایتاليا، استراليا، کانادا و ترکيه 
می باشند که جمعا 1396 ميليارد دالر هزینه 

نظامی داشته اند. یعنی بيش از 80 درصد هزینه 
نظامی جهان مربوط به این 15 کشور بوده است. 
همچنين پنج کشور اول 60 درصد هزینه های 
نظامی جهان را شامل می شده اند. عربستان با 
اختصاص 10 درصد از کل GDP کشورش به 
هزینه های نظامی در این زمينه رکورددار است و 
ایاالت متحده نيز 4.2 درصد از کل توليد ناخالص 
داخلی خود را به هزینه های نظامی تخصيص 
داده است. ایاالت متحده با هزینه نظامی 610 
ميليارد دالری در سال 2017 )700 ميليارد 
دالر در سال 2018( به تنهایی 35 درصد کل 
هزینه نظامی جهان را شامل و بيش از تمامی 
دارد.  نظامی  هزینه  از خود  بعد  هفت کشور 
نکته قابل توجه عدم حضور جمهوری اسالمی 
در بين 15 کشور اول جهان از نظر هزینه های 
نظامی است. طبق گزارش موسسه مذکور هزینه 
نظامی ایران در سال 2017 حدود 14.5  ميليارد 
دالر بوده است که تنها 83 صدم درصد از کل 
هزینه های نظامی جهان می باشد و اگر توليد 
ناخالص داخلی کشور را 500 ميليارد دالر در 
 GDP از ایران تنها 2.9 درصد  نظر بگيریم 

صیانت پایدار برریس یم کند
واقعیت هایی از »اقتصاد دفاع« 

ایران و جهان

کشور را به مسائل نظامی اختصاص داده است. 
در حالی که کشوری مانند عربستان سعودی که 
هزینه نظامی آن بين سالهای 2008 تا 2017 
حدود 35درصد رشد داشته است، با 69 ميليارد 
دالر هزینه به تنهایی 4 درصد از کل هزینه نظامی 
جهان را شامل شده است. مالحظه می شود 
که در بين این 15 کشور بيشترین آمار مربوط 
به مناطق آمریکا و اروپاست و کشورهای که 
مدام دولت های دیگر را به هزینه های هنگفت 
نظامی و مداخله محکوم می کنند خود باالترین 
هزینه های نظامی را داشته اند. در بسياری از 
دیگر کشورها نيز وضع به همين منوال است 
سال  از  چين  دفاعی  بودجه  مثال  عنوان  به 
2008 تاکنون 110درصد افزایش یافته و این 
افزایش برای دولت هند 45 درصد بوده است. 
قضاوت در مورد باال رفتن هزینه های نظامی 
جهان محل مناقشه است برخی آن را مطلوب و 
 SIPRI برخی مانند جان اليسون مدیر موسسه
بر این باور است که باالرفتن هزینه های نظامی 
یک نگرانی جدی است و راه را برای راه حل های 
مسالمت آميز درگيری ها تضعيف می کند. این 
آمار و ارقام پيام های مختلفی را صادر می کند 
اول اینکه افزایش بودجه نظامی کشورها امروزه 
یک اصل پذیرفته شده است کشورهایی که در 
نگاه عموم در آرامش و ثبات قرار دارند بيشترین 
هزینه ها را در زمينه نظامی می کنند چرا که 
به هيچ وجه نمی خواهند از موازنه قدرت عقب 
از  با فاصله زیاد  از آمریکا که  بيفتند. جدای 
دیگر کشورها قرار دارد و صد البته هزینه باالی 
نظامی این کشور نه برای تقویت بنيه دفاعی  

این کشور و مقابله با تهدیدات واقعی بلکه برای 
اقدامات مداخله جویانه و سلطه طلبانه در اقصی 
نقاط دنياست، رقابت کشورهای مانند چين، 
هند، روسيه، برزیل ، کره جنوبی و عربستان 
سعودی در این خصوص چشمگير و قابل اشاره 
است. شاید حقارت بارترین وضعيت در این زمينه 
مربوط به کشور عربستان باشد که فقط خریدار 
دست به نقد سالح های جنگی است و به لحاظ 
تکنولوژیکی و توليد در جهان جایگاهی ندارد 
بی رویه  واردات  از طریق  بلکه تالش می کند 
تسليحات امنيت خود را تامين کند و ایاالت 
متحده آمریکا با زیرکی و سوء استفاده از حماقت 
آنها و با دميدن در شيپور ناامنی در منطقه این 
کشور را به خرید تسليحات فوق مدرن حریص و 
حریص تر می کند. پيام دوم اینکه نه تنها هزینه 
دفاعی در کشور جمهوری اسالمی باال نيست 
بلکه بسيار پایين است و با توجه به شرایط واقعی 
کشور و واقع شدن در ميانه تهدیدات روز افزون 
باید بسيار بيشتر شده و مورد توجه جدی تر 
قرار بگيرد. سرمایه گذاری فعلی کشور در صنعت 
بومی موشکی و هوافضا که آوازه جهان شده 
است اگرچه غرور آفرین بوده اما به هيچ وجه 
کافی نمی باشد. نکته مهمتر و بسيار قابل توجه 
در این خصوص بررسی رابطه بين هزینه های 
نظامی و مسئله تهدید و امنيت است. پاسخ به 
این سوال که آیا هزینه باالی نظامی ریسک را 
پایين می رود و تامين کننده امنيت بيشتر است 
اغلب با جواب منفی همراه است و شواهد زیادی 
موید این امر است که گاه نتيجه معکوس است. 
در حقيقت بودجه های باالی نظامی تامين کننده 

امنيت یک کشور چه در برابر حمالت نظامی 
خارجی و چه در برابر امنيت داخلی نبوده و یک 
بازدارنده موثر در این زمينه به شمار نمی روند. 
آنچه که یک کشور را در برابر تهدیدات داخلی 
و  اجتماعی  ایمن می کند پشتوانه  و خارجی 
اعتماد عمومی مردم است. جمهوری اسالمی 
ایران با نگاه دفاعی و بازدارندگی تمام توان خود 
را برای خودکفایی و مدرنيزاسيون صنعت نظامی 
به کار خواهد گرفت و در این خصوص از کسی 
اجازه نخواهد گرفت. رویکرد ما در این باره نه 
برای واردات چشم بسته تسليحات و بر هم زدن 
امنيت منطقه، بلکه توليد و بومی سازی صنعت 
دفاعی برای تقویت بنيان دفاعی کشور و منطقه 
است. همچنين جمهوری اسالمی ایران صنایع 
دفاعی خود را برای رقابت در بازار جهانی اسلحه 
و تجارت کثيف جنگ افزار که 80 درصد بازار آن 
در اختيار آمریکا است اقدام به تقویت و نوآوری 
در صنایع دفاعی خود نکرده بلکه توليد تحقيق 
و توسعه و نوآوری و خالقيت در این حوزه صرفا 
با نگاه دفاعی است و اگر کشورهای دیگر ایران را 
جزیره ثبات در دریای طوفانی خاورميانه می نامند 
به خاطر همين نگاه است و کسانی که سهوا یا 
عمدا سرمایه گذاری در صنعت دفاعی را مانعی 
باشند  آگاه  باید  توسعه کشور می دانند  برای 
که تقویت بنيه دفاعی کشور نه تنها منافاتی با 
توسعه کشور ندارد بلکه خود بخش مهمی از 
آن به شمار می رود و اگر تاکنون کشور ما از 
گزندهای بسياری مصون مانده بخاطر داشتن 
و دارای پشتوانه  یک بخش دفاعی قدرتمند 

عظيم اجتماعی بوده است. 

-  بر مبنای گزارش موسسه SIPRI هزینه های نظامی جهان در سال 2017 به 1739 
میلیارد دالر رسیده است که باالترین سطح بعد از پایان جنگ سرد است

- 15 کشور با باالترین میزان هزینه های نظامی در سال 2017 شامل کشورهای آمریکا، 
چین، عربستان سعودی، روسیه، هندوستان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، 
ایتالیا، استرالیا، کانادا و ترکیه می باشند که جمعا 1396 میلیارد دالر هزینه  برزیل، 

نظامی داشته اند
- تقویت بنیه دفاعی کشور نه تنها منافاتی با توسعه کشور ندارد بلکه خود بخش مهمی 

از آن به شمار می رود



مرتضی احمدوند- مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد

رونق توليد که امسال به عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری 
انتخاب شد یک مفهوم کلی است که باید در درون آن به کنکاش و 
می توان  چگونه  اینکه  تحليل  و  تجزیه  و  جستجو  پرداخت.  تحليل 
رونق توليد را ایجاد کرد و از کجا می توان متوجه شد که توليد در 
مسير رونق و اعتال قرار دارد نياز به واکاوی بيشتری دارد. رونق توليد 
نيازمند  واقع  در  اما  بنماید  سهل الوصول  و  ساده  ابتدا  است  ممکن 
یک تحول بنيادین است. مختصر و مفيد باید گفت برای رونق توليد 
باید برنامه ریزی راهبردی کرد. یکی از گام های اساسی در این زمينه 
توافق  توليد موضوعی است که مورد  نوسازی  توليد است.  نوسازی 
است. جوزف شومپيتر  داشته  قرار  توسعه  و متخصصان  اقتصادانان 
در سال 1939 عنوان کرده است که پيشرفت و تعالی همراه با تغيير 
و تحوالت ساختاری ميسر است. جين جاکوبز  در 1969 گفته است 
که اجداد ما از طریق نوسازی ابزار کار اقتصاد خود را متحول کرده اند 
ما نيز باید همين کار را انجام دهيم. نياز به توضيح ندارد که پيشرفت 
و رونق مادی غرب و جایگاهی که اکنون در آن ایستاده است مرهون 
توليد و بازسازی و نوسازی مداوم آن است. در کشور ما توليد اعم از 
توليد کاال، خدمات، توليدات صنعتی و کارخانه ای تا توليدات کشاورزی 
اکثراً همچنان به شيوه ای سنتی و با تکنولوژی های کهنه پيش می روند 
و این یکی از دالیل اصلی ضعف توليد در کشور است. این نوسازی 
صرفا به ماشين آالت محدود نمی شود بلکه باید در کليت ساختار توليد 
اعم از منابع انسانی، تحقيق و توسعه، سازوکارهای مالی، شيوه های 
در حقيقت  انجام شود.  توامان  به طور   ... و  توزیع  مدیریتی، شبکه 
با تخصيص اعتبار به بخش توليد  نباید تنها مترادف  رونق توليد را 
باید نگاهی کلی به آن داشت. در راستای بسترسازی  دانست بلکه 
قانونی جهت نوسازی فرایند توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
اجرای بند "ح" ماده )46( قانون برنامه پنج ساله ششم کشور مصوب 
1395 )وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان 
سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به 
نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش 
بازدهی و ارتقای کيفيت توليدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، 
تدوین و پس از تصویب هيأت وزیران اجرائی نماید مالحظه می شود 
که به لحاظ قانونگذاری هم ضرورت این کار کامال احساس شده است 
و ظرفيت های قانونی برای آن تدارک دیده شده است اما در عرصه 
عمل باید شتاب بيشتری در این زمينه رخ دهد. نوسازی توليد چه 
توليدات صنعتی و چه خدمات در همه جای دنيا امری است که بسيار 
مورد توجه است و آنچه که آنها را در کوران رقابت جهانی نگه می دارد 
نوسازی است. ذکر مثال هایی از غفلت از نوسازی فرایند توليد و نادیده 
انگاشتن نوآوری شاید خالی از لطف نباشد. شرکت نوکيا غول اقتصاد 
فنالند که به ضرب دشنه استيو جابز از پا درآمد مثالی جالب توجه 
است. از اوایل سال 199۰ تا سال ۲۰1۲، نوکيا یکی از قدرتمندترین 
کمپانی های دنيا و  بزرگترین توليدکننده گوشی های تلفن همراه در 
جهان با در اختيار داشتن 8۰ درصد سهم بازار بود. رهبران نوکيا، به 
دنبال یادگيری مداوم و تغيير و نوآوری سریع نبودند. آنها نتوانستند 
تغييرات مداوم و سریع صنعت تلفن همراه را که به واسطه شرکت های 
سامسونگ و اپل آورده شدند را پيش بينی کنند به همين دليل از سال 
۲۰11 تا ۲۰13 نوکيا از رتبه اول بازار به رتبه دهم سقوط کرد. سهم 
بازار 8۰ درصدی نوکيا به 3 درصد رسيد. هزاران کارمند سخت کوش 
نوکيا از کار برکنار شدند. ارزش شرکت نوکيا با کاهشی 99 درصدی 
از ۲5۰ ميليارد یورو به 3.79 ميليارد یورو رسيد. صنعت خودروسازی 
شهر دیترویت آمریکا که به مدت یک قرن قلب خودروسازی جهان 
بود و در قرن ۲1 رو به افول نهاد مثال دیگری در همين زمينه است. 
دیترویت در قرن بيستم یک شهر پرجمعيت بود کارخانه فورد تنها 
بود.  آن شهر  کارخانه خودروسازی   1۲5 بين  در  کارخانه  بزرگترین 

از 8۰ هزار نفر به یک و نيم ميليون نفر در سال  جمعيت این شهر 
193۰ رسيد. صنعت خودرو و غول هایی مانند فورد، جنرال موتورز 
و کرایسلر دیترویت را تحت سلطه قرار داده بودند اما این شهر به 
دليل عدم همراهی با تحوالت در سال ۲۰13 بزرگترین ورشکستگی 
شهری آمریکا را رقم زد و بسياری از کارخانه ها و جمعيت خود را از 
البته که این افول یک شبه رخ نداد بلکه به مرور زمان  دست داد. 
صنعت خودرو در این شهر دچار رکود و خمود شد و رقابت را بيرحمانه 
واگذار کرد. نوسازی فرایند توليد به کارگران ماهر خبره و آموزش 
دیده که توانایی انطباق بيشتری با تغييرات تکنولوژیکی دارند مجال 
بيشتری می دهد تغييرات تکنولوژیکی منجر به تغيير مهارت و تغيير 
اکوسيستم منابع انسانی شده است. موضوع مهم دیگر در برنامه ریزی 
رونق توليد افزایش بهره وری است. سطح بهره وری در توليد ميزان 
سودآوری کارایی و عملکرد یک سازمان یا مجموعه را تعيين می کند 
اگر توليد بر مبنای ميزان و حجم و تعداد خروجی ها قضاوت می شود 
محاسبه  را  به خروجی  ورودی  نسبت  و  اوليه  مواد  ميزان  بهره وری 
می کند. در حقيقت بهره وری شاخصی برای سنجش کارایی در توليد 
است که استفاده بهينه از منابع را نشان می دهد. صد البته تغييرات 
بهره وری فقط به تالش کارگر بستگی نداشته بلکه حاصل برهم کنش 
تعدادی از عوامل جداگانه اما مرتبط با یکدیگر است که می توان به 
پيشرفت تکنولوژیکی کارایی مدیریت بهبود جریان مواد و مصالح و 
نيز مهارت و مجاهدت کارگران اشاره کرد. بنابراین ارتقای بهره وری 
نيز به نوعی از همان مجرای نوسازی توليد عبور می کند. کشورهایی 
مانند لوکزامبورگ، نروژ، سویيس دانمارک و ایسلند در صدر باالترین 
ميزان بهره وری در جهان قرار دارند اما متاسفانه عليرغم تاکيدات مکرر 
اسناد فرادست در خصوص ارتقای بهره وری، در کشور ما بهره وری هنوز 
بسيار پایين است. در برنامه پنجم و ششم توسعه سهم 3۰ درصدی 
بهره وری در رشد اقتصادی پيش بينی شده و در بند 3 سياست های 
کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفتن رشد بهره وری در اقتصاد مورد 
تاکيد قرار گرفته است اما عمال بهره وری در اقتصاد ما نزدیک به صفر 
و حتی منفی است. با این تفاسير یکی از مهمترین راهکارهای رونق 
توليد و جامه عمل پوشاندن به شعار سال همانا افزایش بهره وری است. 
عامل مهم دیگری که در رابطه با رونق توليد باید اساسا مورد تحول 
قرار بگيرد نظام بانکی کشور است چراکه توليد در کشور بانک محور 
و وابسته به تسهيالت بانکی است. امروزه بسياری بر این باورند که 
روند هدایت نقدینگی به سمت توليد به خوبی انجام نمی شود و بانک ها 
بنگاه داری  از  بانک ها  فعاليت های غير مولد روی آورده اند. پرهيز  به 
در  اساسی  گامی  تردید  بی  توليد  به سمت  مردم  و هدایت سرمایه 
با کمبود  رونق توليد خواهد بود. در شرایطی که بنگاه های توليدی 
نقدینگی و سرمایه مواجه هستند ارائه تسهيالت هدفمند و کم سود 
می تواند بسيار راهگشا باشد. فاز مهم دیگری از برنامه ریزی برای رونق 
توليد در حقيقت برنامه ریزی فروش است. پيدا کردن بازارهای هدف 
متناسب با قيمت و کيفيت محصوالت توليدی تالش برای به دست 
گرفتن بازارها و پيروزی در رقابت برای فروش می تواند رونق توليد را 
به دنبال داشته باشد. به هر تقدیر زمانی که پای صحبت رونق توليد 
به ميان می آید باید بدانيم با یک سيستم ظریف و پيچيده سروکار 
داریم. سيستمی که فرایند تصميم گيری و برنامه ریزی در آن بسيار 
مهم است. باید شرایط متغيير این سيستم به خوبی مورد سنجش قرار 
گيرد. موانع و محدودیت ها شناسایی شوند. سيستم توليد همانطور که 
گفته شد دارای روابط متقابل با فرایندهای مختلفی از جمله فرایند 
تامين، فرایند پشتيبانی، فرایند توزیع و فرایند مدیریتی است و در 
انگيزش  و  هدایت  کنترل  سازماندهی  برنامه ریزی  شامل  کالم  یک 
نيروی انسانی می باشد. به نظر می رسد رونق توليد که سر مطلع آن 
توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بيان شد یک ضرورت حياتی 
برای عبور از شرایط خطير فعلی کشور است و نگاهی جامع دقيق و 

واقع بينانه را می طلبد.
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»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

هزار راه نرفته برای 
»رونق تولید«

- یکی از مهمترین راهکارهای رونق تولید 
و جامه عمل پوشاندن به شعار سال همانا 

افزایش بهره وری است

- عام�ل مهم دیگری که در رابطه با رونق 
تولید باید اساس�ا مورد تحول قرار بگیرد 
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گفت وگو از مهسا احمدی
دکتر مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت 
پایدار« با اشاره به نام گذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان »رونق توليد«، 

اظهارداشت: رونق توليد، بایستی به نفع بخش توليد باشد. 
برای  آن  اقتصاد  که  فضایی  یعنی  وکار  کسب  مناسب  فضای  از  منظور  افزود:  ادامه  در  وی 
توليدکنندگان شفاف باشد، تا توليدکنندگان و بنگاه های اقتصادی بتوانند در یک فضای شفاف 

به یک رقابت سالم در عرصه توليد بپردازند.
کارشناس ارشد برنامه ریزی کشوری در ادامه، گفت: باید جلوی انحصار گرفته شود، انحصار و 
انحصار طلبی در اقتصاد موجب بروز مشکالتی می شود که امروزه در برخی از مناطق کشور شاهد 
آن هستيم، ما نباید توليدکنندگان را با ایجاد موانع توليد اذیت کنيم و بایستی فضا را برای 

توليدکنندگان برای انجام فعاليت تجاری و توليدی امن بسازیم. 
این مدرس دانشگاه در ادامه با بيان اینکه کشور ما در سال 97 درگير یک جنگ اقتصادی تمام 
عيار بود، متذکر شد: انضباط اقتصادی باید در کشور حاکم شود و به تبع آن باید جلوی بی انضباطی 
اقتصادی گرفته شود و اگر مجموعه حکومت بتواند، یک انضباط پولی را در سيستم بانکی کشور 
ایجاد کند، همچنين انضباط مالی را در سند بودجه برقرار کند قطعا گام های بزرگی در این رابطه 
برداشته است، البته انضباط اداری، جذب نخبگان و فارغ التحصيالن دانشگاهی در دستگاه های 
دولتی در راستای شایسته ساالری و جوان سازی بدنه مدیریتی و اجرایی کشور می تواند نتایج 

بسيار خوبی را در اقتصاد کشور رقم بزند و بسياری از آفت های اقتصادی را از بين ببرد.
دکتر مهدی پازوکی با اشاره به راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی در سال 98، موثرترین اقدام 
در ایجاد گشایش اقتصادی در سال جاری را، برخورد علمی و کارشناسی با مشکالت اقتصادی 
دانست و افزود: اگر با مشکالت اقتصادی جاری برخورد علمی صورت گيرد، قطعا راه حل هایی 
برای آن یافت خواهد شد، لذا راهکارهای علمی رفع موانع اقتصادی بایستی در چهارچوب منافع 

ملی کشور باشد، نباید برای رفع معضالت اقتصادی با نگاه غير ملی توقع حل آنان را داشت.

وی در پایان با تاکيد بر لزوم مبارزه همه جانبه 
با تهدیدات اقتصادی، گفت: همه مسئولين و 
مردم باید با وحدت در چهارچوب منافع ملی 
تصميم گيری نمایند، و جلوی زیاده خواهی دشمنان 
را بگيرند و با درایت در جهت منافع ملی کشور 
قدم برداریم و سعی کنيم در واقع منطقی و علمی 
با مشکالت برخورد داشته باشيم، اگر برخورد ما 

اینگونه باشد قطعا موفق خواهيم بود.

- همه مسئولین و مردم باید 
با وحدت در چهارچوب منافع 

ملی تصمیم گیری نمایند و 
جلوی زیاده خواهی دشمنان 

را بگیرند و با درایت در جهت 
منافع ملی کشور قدم برداریم 
و سعی کنیم در واقع منطقی 
و علمی با مشکالت برخورد 

داشته باشیم، اگر برخورد 
ما اینگونه باشد قطعا موفق 

خواهیم بود
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گفت وگو از سميرا جهان بخش
رهبر معظم انقالب اسالمی در پيام نوروزی خود به 
ملت ایران سال 1398 را »سال رونق توليد« نام گذاری 
کردند ایشان در بيانات نوروزی خود فرمودند: »سال 
97 را ما سال »حمایت از کاالی ایرانی« اعالم کردیم. 
نمی توانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، 
اّما می توانم بگویم این شعار به صورت وسيعی مورد 
توّجه قرار گرفت و در بسياری از موارد، این شعار 
از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد 
و همين قطعاً تأثير خواهد داشت. امسال مسئله ی 
»توليد« مطرح است. می خواهم مسئله ی توليد را به 
عنوان محور فّعالّيت قرار بدهم. مقصود خود از توليد 
را ان شاءاهلل در سخنرانی روز اّول سال توضيح خواهم 
داد که منظور از توليد چيست. توليد اگر چنانچه به 
راه بيفتد، هم می تواند مشکالت معيشتی را حل کند، 
هم می تواند استغناء کشور از بيگانگان و دشمنان را 
تأمين کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف 
کند، هم حّتی می تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا 
حدود زیادی برطرف کند«، با توجه به بيانات معظم له 
گفت وگویی را با محمد آرام بنيار کارشناس ارشد بازار 
سرمایه انجام داده ایم، در ادامه گفت وگوی »صيانت 

پایدار« را با ایشان می خوانيم: 
رهبر معظم انقالب اسالمی سال 98 را به عنوان رونق 
توليد ملی نام گذاری کردند.  به نظر شما مهمترین 

راهکار برای عملياتی سازی این راهبرد چيست؟!
قطعا نام گذاری  سال جدید توسط رهبر معظم انقالب 
به عنوان »رونق توليد« می تواند  نقطه عطفی در 

اقتصاد کشور باشد، به نظر بنده برای رونق توليد بایستی تمامی امکانات تامين مالی  کشور در خدمت این 
بخش از اقتصاد قرار گيرد یا سازوکاری را ایجاد کنيم تا توليد بتواند به راحتی تامين مالی شود و نقدینگی 
خود را تامين نماید.دولت باید تمهيداتی را برای هر دو طرف یعنی مصرف کننده و توليد کننده ایجاد کند تا 
توليد کننده بتواند شيوه های مختلف فروش اعم از نقد و اقساط را در خدمات خود بگنجاند و دچار کمبود 
نقدینگی نشود از این رو مصرف کننده نيز باید به سمت مصرف کاالی داخلی تشویق گردد و با روش های 

خرید مطلوب خود بتواند از محصوالت توليد داخل بهرمند شود.
کشور ما در سال 97 درگير یک جنگ اقتصادی تمام عيار بود. نقاط قوت و ضعف مسووالن در 

برخورد با این جنگ چه بود؟!
بله درست است ما در کشوردرگير یک جنگ اقتصادی تمام عيار هستيم، لذا بایستی ابعاد این جنگ 
شناسایی و ارزیابی شود چرا که با ارزیابی دقيق و شناسایی نوع جنگ و استراتژی دشمن می توان نقاط 
ضعف را شناسایی و برطرف نمود و نقاط قوت را تقویت کرد  و در نقطه مقابل اگر شناخت درستی از نحوه 
جنگ دشمن نداشته باشيم نمی توانيم عکس العمل متناسب را با استراتژی دشمن داشته باشيم پس پيروزی 
در این جنگ تمام عيار منوط به شناخت استراتژی دشمن است که به حمداهلل این تهدیدات شناخته و 
ارزیابی شده است، کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور توانسته اند تهدیدات اقتصادی را رمزگشایی کنند 

و اميدوار هستم راهکارهای متناسب برای تقابل با آن اتخاذ شود.
تحليل و ارزیابی شما از وضعيت اقتصادی کشور در سال 98 چيست؟! چگونه می توان این سال 

را سال گشایش اقتصادی قرار داد؟!

اساسا هر فاکتور اقتصادی یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد، وجه منفی اقتصاد کشور نيز اکنون 
ممکن است تحریم های ظالمانه باشد، که به موجب آن کاهش ارزش پول ملی نسبت به دالر ایجاد شده 
است، البته این به صورت مقطعی است ولی اگر بدرستی مدیریت نشود می تواند آثار بلند مدتی را نيز 
داشته باشد، به عبارتی این یک پيامد منفی است که امروز کشور با آن درگير شده است، اما نقطه مقابل 
پيامدهای منفی، فرصت های اقتصادی است که ایجاد می شود، که باید توجه ویژه ای به این فرصت ها شود و 
این فرصت ها بخوبی شناخته شوند، ما برای تامين ارز مورد نياز داخلی کشور باید صادرات را افزایش دهيم 
این فرصتی است که می توان از آن استفاده کرد، با رونق توليد و افزایش کيفيت محصوالت داخلی می توان 
افزایش صادرات و به تبع آن افزایش ارز آوری را شاهد باشيم. وجه دیگری که رونق توليد می تواند داشته 
باشد ایجاد اشتغال است، اگر بدرستی فرصت های پيش آماده را ارزیابی و استفاده کنيم سال 98 همانطور 
که رهبری معظم انقالب فرمودند سال فرصت ها خواهد بود و آثار خوبی در اقتصاد کشور پدید می آید، کما 

اینکه این آثار در بورس قابل مشاهده است.
به نظر شما مهمترین تهدید اقتصادی برای کشور ما چيست و چه تمهيداتی باید در برابر آن اتخاذ شود؟!

بنظر من یک تهدید به تنهایی متوجه ما نيست و چند تهدید بصورت همزمان در برهه کنونی ما را تحت 
تاثير اثرات و پيامدهای منفی خود قرار می دهد، من معتقدم اگر درک درستی از تهدیدات و زیان های آنان 
نداشته باشيم خسارات جدی را متحمل خواهيم شد. اولویت ما بایستی شناخت تهدیدات و ارزیابی زیان 
آنها باشد، اثرات و زیانهای هر پيامد منفی در اقتصاد می تواند با مدیریت صحيح به حداقل برسد، اگر فرض 
کنيم تحریم ها 100 واحد بر اقتصاد کشور اثر منفی گذاشته است، می توانيم با مدیریت درست و راهکارهای 
مقابله ای صحيح اثرات این پيامد های منفی تحریم را به 20 واحد کاهش دهيم، برای به حداقل رساندن 

اثرات تحریم باید مدیریت بهينه، جهادی و عزم جدی داشته باشيم. 
به عنوان سوال اخر. ما چگونه وی توانيم یک اقتصاد مقاومتی و دفاعی و تاب آور را محقق کنيم؟!

تحقق اقتصاد مقاومتی نيازمند باور ملی است، این که ما بدانيم و باور داشته باشيم که می توانيم نياز اول 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، کشور ما از لحاظ ظرفيت نيروی انسانی متخصص بسيار غنی است، 
فضای کسب و کار باید با بکارگيری نيروهای متخصص تغذیه و تقویت شود، هر چقدر این مواردی که 
عرض کردم سيستماتيک تر جلو رود قطعا به تحقق اقتصاد مقاومتی نزدیک تر خواهيم شد، آفت اقتصاد 
مقاومتی که باید مراقب آن باشيم نيز وابستگی است هرچقدر این وابستگی به بيرون از کشور بيشتر باشد، 

از مسير اقتصاد مقاومتی دور خواهيم شد.
با تشکر از شما

من هم سپاسگزارم.
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گفت وگیو »صیانت پایدار« با محمد آرام بنیار  کارشناس ارشد اقتصاد بازار سرمایه

چگونه در میانه تحریم ها »گشایش اقتصادی« ایجاد کنیم؟!
گفت وگیو »صیانت پایدار« با دکرت مهید پازویک استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

سال 97 سال شروع جنگ اقتصادی تمام عیار بود
در شرایط جنیگ نیازمند انضباط مایل هستیم
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سعيد غالم حسينی- کارشناس اقتصادی
به مانند سال های اخير رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب شعار سال را به 
مفهومی کامال اقتصادی اختصاص دادند، رونق توليد شاید عبارتی 
تشکيل شده از دو کلمه باشد اما همه کاستی ها و گرفتاری ها و تنگناهای 
کشور بخصوص در برهه کنونی را نمایان و متجلی می سازد. اگر تحریم 
اقتصادی را به مانند یک بليه طبيعی مانند سيل یا زلزله در نظر بگيریم 
بدون کمترین تردیدی، توليد نقش استحکامات سازه و رعایت اصول 
فنی ساختمان را دارد. توليد شاه کليد پيشرفت و آسيب ناپذیری در 
اقتصاد جهانی و موج شکنی محکم در برابر سيل تهدیدات دشمن 
است. هيچ کدام از کليدواژه های اقتصادی چنين جایگاهی را ندارند 
اگر نگاهی به بزرگی اقتصاد ایران بيندازیم انتظار داریم که چنين 
اقتصادی کمتر در برابر تکانه های خارجی متالطم شود. به لحاظ ذخائر 
هيدروکربوری ایران با 158 ميليارد بشکه ذخایر نفتی کشف شده، 
نزدیک به 1۰درصد از کل منابع کشف شده نفتی جهان را دارا است. 
همچنين دومين کشور بزرگ دارای ذخایر ثابت شده گاز و چهارمين 
کشور بزرگ توليدکننده گاز جهان می باشد. به مزیت های فوق باید 
قابليت های  انسانی جوان و متخصص،  نيروی  انسانی،  ظرفيت های 
جغرافيایی و ژئوپلتيکی از جمله داشتن 15 همسایه با 6۰۰ ميليون 
نفر جمعيت و بسياری پتانسيل های دیگر را اضافه کرد. این مزیت ها 
با  اما چرا  ندارند  پيشرفته  از کشورها حتی کشورهای  را بسياری 
داشتن چنين مزیت های اقتصادی کشور ما هنوز هم در شرایط خاص 
اقتصادی دچار تالطم می شود؟ پاسخ بی شک در یک گزاره نهفته 
است و آن ضعف توليد است. در کشور ما سهم بخش صنعت از کل 
توليد ناخالص داخلی کشور بسيار پایين است. رشد متوسط ساالنه 
سرمایه گذاری در این بخش کمتر از 1.5 درصد طی ساليان اخير بوده 
 GDP است و سهم این بخش کمتر از 15 درصد و حدود 1۲ درصد کل
کشور بوده است این در حاليست که در کشورهای شرق آسيا سهم 
توليدات صنعتی از توليد ناخالص داخلی نزدیک به ۲5درصد است. 
ضعف توليد در کشور ما آشکارتر از آن است که نياز به توضيح داشته 
باشد اما در برهه هایی مانند اوج گرفتن تحریم های دشمن عليه اقتصاد 
کشور نمایانتر می شود. باید اشاره کرد تحریم سالحی نخ نما است که 
آمریکا در مورد کشورهای مختلفی به کار می گيرد. روسيه و چين از 
جمله این کشورها هستند. در این زمينه در سال ۲۰18 اعمال تعرفه 
بر روی 5۰ ميليارد دالر کاالی وارداتی از چين که تقریبا معادل ده 
درصد کل واردات این کشور از چين بود قابل ذکر است اما چرا اقتصاد 
چين و روسيه در اثر تحریم نه تنها آشفته نمی شوند بلکه به مقابله با 
مثل می پردازند؟ بستن تعرفه ۲5درصدی کشور چين بر روی برخی 
کاالها از جمله محصوالت کشاورزی آمریکا بخشی از این پاسخ بود و 
یا در پاسخ به دستگيری یکی از مدیران هوآوی در ماه دسامبر سال 
گذشته در کانادا توسط آمریکا،  کشور چين  نيز برای مقابله مثل 
خرید گوشی اپل را بایکوت کردند و در نتيجه سهام این شرکت 8 
درصد کاهش یافت و حتی شرکت ها به کارکنان و مدیران خود برای 
استفاده از گوشی های تلفن همراه هوآوی یارانه دادند تا از این طریق 
در مناقشه اقتصادی با آمریکا موضع قدرت خود را نشان داده باشند. 
شواهد نشان می دهد که تحریم های آمریکا در کشورهای فوق بی اثر و 
یا کم اثر است. بخاطر اینکه توليد در این کشورها پر رونق و پيشرفته 
است. رونق توليد که در افزایش صادرات تبلور می یابد باعث می شود 
که کشور به جای قرار گرفتن در حاشيه اقتصاد همبسته جهانی در 
متن و مرکز آن قرار بگيرد. امروزه در کشور ما بخصوص در یک سال 
اخير بخش توليد متحمل فشارها و آسيب های جدی قرار گرفت که این 

آسيب ها بالفاصله در قالب کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، پایين 
آمدن بهره وری، گسترش فقر، کاهش اشتغال و ... خود را نشان می دهد. 
بخش توليد در کشور ما بخاطر تحوالت اخير بازار ارز و کاهش ارزش 
پول ملی قسمتی از توان و رمق خود را از دست داده است. بخشی 
از نيروی کار خود را تعدیل کرده است و در فروش محصوالت خود و 
واردکردن مواد اوليه دچار مشکل شده است. همين امر باعث شده 
است که در بعد داخلی نيز با موانعی چون مسائل مالياتی، عوارض 
گمرکی، بدهی به دیگر بخش ها و دستگاه ها، عدم توان بازپرداخت 
تسهيالت، نبود و کمبود سرمایه بخصوص سرمایه درگردش و مانند 
اینها مواجه باشد. در چنين اوضاعی حمایت از بخش توليد باید بسيار 
هدفمند و حساب شده و واقع بينانه باشد چرا که به نظر می رسد 
سناریوی پيش روی اقتصاد کشور در سال جاری ادامه تحریم های 
ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی و غيرنفتی کشور باشد و بر مبنای 
پيش بينی های صندوق بين المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال 
1398 منفی 3.6 درصد و تورم بالغ بر 34 درصد خواهد بود و شاهد 
یک رکود تورمی نسبتا عميق خواهيم بود. بنابراین جای هيچ گونه 
لغزش و آزمون و خطا وجود ندارد. صيانت و نگهداشت بنگاه های 
توليدی کوچک و متوسط، امهال وام ها و اقساط عقب افتاده آنها، 
بخشودگی جرائم و بدهی های مالياتی و ... می تواند در رونق توليد 
بخصوص در جلوگيری از بيکاری گسترده موثر باشد. تسهيل جریان 
سرمایه به سمت پروژه های با درصد پيشرفت فيزیکی باالتر و زودبازده 
و تشویق حرکت بخش خصوصی به سمت توليد با اهرم هایی همچون 
جمله  از  کم بهره  وام های  و  توليد  یارانه های  مالياتی،  معافيت های 

اولویت ها و راهکارهای موثر رونق توليد خواهد بود.
رونق توليد مورد نظر مقام معظم رهبری در طول شعار سال قبل یعنی 
حمایت از توليد داخل و در درون گفتمان اقتصاد مقاومتی قرار دارد 
چنانچه حمایت همه جانبه از کاالی ایرانی مدنظر قرار بگيرد توليد 
اقتضای  به  باید  نيز شکوفا خواهد شد. مدیریت مصرف در کشور 
شرایط فعلی کشور تحول یابد اصالح الگوی مصرف، صرفه جویی و 
جلوگيری از هدر رفت منابع و مصارف گام مهمی در رونق توليد است. 
بخش مهم دیگری از رونق توليد به سرمایه گذاری گسترده در این 
بخش توسط دولت و بخش خصوصی بر می گردد. اگر بنابر وضعيت 
فعلی دولت توان باالیی برای شکوفایی بخش توليد نداشته باشد 
بخش خصوصی می تواند مددکار دولت باشد. بخش خصوصی چنانچه 
به رونق توليد همت گمارد بسياری از مشکالت کشور حل خواهد 
شد البته موانع پيش روی سرمایه گذاری این بخش از جمله مقررات 
دست و پاگير می بایست حذف یا اصالح شوند. امروز باید تالش کرد 
سرمایه ها به جای حرکت به سمت بخش های کم تحرک و کم اثر به 
سوی توليد گسيل داشته شوند. نظام بانکی کشور باید بيش از پيش 
عرصه را بر سوداگری و داللی ببنند و نقدینگی افسار گسيخته را 
مهار کند. بخش دیگری از ماموریت رونق توليد به عهده مراکز علمی و 
تحقيقاتی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنيان است که رهبری معظم 
انقالب نيز بارها به اهميت و نقش آنها اشاره فرموده اند. این نهادها 
باید به لحاظ تئوریک مسير رونق توليد را به خوبی کندوکاو کرده 
و راه را به درستی نشان دهند. پيدا کردن مزیت های نسبی، نشان 
دادن فرصت ها و تنگناها و ترسيم سناریوها و تعيين استراتژی های 
بهتر و کارآمدتر بخشی از ماموریت های آنهاست. مردم، همبستگی، 
مشارکت و اتحاد آنها در رونق توليد و حمایت از توليد پایان بخش 
چرخهای است که در پایان می تواند اعتال و توسعه کشور را به همراه 

داشته باشد.  
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»صیانت پایدار« گزارش یم دهدم

 »رونق تولید« اسم رمز 
عبور از جنگ اقتصادی

- صیانت و نگهداشت بنگاه های تولیدی 
کوچک و متوسط، امهال وام ها و اقساط 
عقب افتاده آنها، بخشودگی جرائم و 
بدهی های مالیاتی و ... می تواند در رونق 
تولید بخصوص در جلوگیری از بیکاری 
گسترده موثر باشد  ی
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تص

د اق
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- تسهیل جریان سرمایه به سمت پروژه های با درصد 
پیشرفت فیزیکی باالتر و زودبازده و تشویق حرکت بخش 
خصوصی به سمت تولید با اهرم هایی همچون معافیت های 

مالیاتی، یارانه های تولید و وام های کم بهره از جمله 
اولویت ها و راهکارهای موثر رونق تولید خواهد بود
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صیانت پایدار« گزارش یم دهد

 سوی تاریک فضای سایبری
برای فعاالن اقتصادی

ICT پوریا شاه منصوری- کارشناس
امروزه بسياری از کاربران اینترنت به طور مداوم از شمار زیادی از شبکه های 
اجتماعی دیدن می کنند و افکار، تصاویر، مطالب، نقطه نظرات و مباحث 
شبکه های  سابقه  می گذارند.  اشتراک  به  هم  با  را  خود  روزمره  زندگی 
اجتماعی به اولين ایميلی می رسد که از یک رایانه شخصی در سال 1971 
فرستاده شد. اگرچه اولين شبکه ای که به افراد قابليت برقراری ارتباط با 
دیگران را از طریق اینترنت می داد در سال 1995 و مربوط به راه اندازی 
theglobe.com بود اما بعد از سال 2000 و با ورود به هزاره جدید است 
که شبکه های اجتماعی همچون فيسبوک و یوتيوب گسترشی خيره کننده 
پيدا می کنند. هم اکنون شبکههای اجتماعی واقعيتی مسلم و بخش بزرگی 
از زندگی روزمره ما هستند و به نظر می رسد این سيطره همچنان ادامه 
داشته باشد. در حال حاضر شبکه فيسبوک با بيش از 2 ميليارد و 200 
ميليون کاربر پرکاربردترین شبکه اجتماعی است. به دنبال آن شبکه یوتيوب 
با یک ميليارد و 900 ميليون نفر، واتساپ با یک ميليارد و 500 ميليون 
نفر فيسبوک مسنجر با یک ميليارد و 300 ميليون نفر وی چت با یک 
ميليارد و 83 ميليون نفر و اینستاگرام با یک ميليارد نفر پرمشتری ترین 
شبکه های اجتماعی جهان هستند، کيوکيو، کيوزون، تيک توک، ردیت، 
توئيتر، دوبان، لينکدین، بایدوتيبا، اسکایپ، اسنپ چت و ... در رده های 
بعدی قرار دارند. مالحظه می شود که اینک با یک فضای گسترده و پر نفوذ 
به نام شبکه های اجتماعی مواجه هستيم. رسانه های اجتماعی امروز جای 
پای خود را در بسياری از عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی 
و سياسی مستحکم کرده اند. شرکت های تجاری خدماتی و بازاریابی در 
این شبکه  ها جوالن می دهند اما در این مسير فقط کسب سود و شهرت 
نيست بلکه قضيه پيچيدهتر و بغرنج تر است و گاهی زیان های هنگفتی نيز 
در مسير وجود دارد. در حقيقت شبکه های اجتماعی بخصوص در عرصه 
اقتصادی همانند یک تيغ دولبه است. همچنانکه یک پيام تبليغاتی مفيد 
می تواند سودی هنگفت را به بار آورد یک اشتباه یا شایعه ریسک های 
فراوانی را به همراه دارد که گاه تا مرز فاجعه و بحران پيش می روند. در 
تحقيقات انجام گرفته نشان داده شده است که بسياری از سازمان  ها و 
شرکت  ها از کنترل های امنيتی الزم و سياست های قابل اجرا در زمينه 
کنترل ریسک برخوردار نيستند. می توان گفت بحران امروزه به جزء 
جدایی ناپذیر استفاده از رسانه های اجتماعی به شمار می رود برخی از 
این بحران ها می تواند به حيات اقتصادی یک برند یا شرکت پایان دهد 

و آن را نابود سازد. در دنيای حرفه ای هر چيزی که بتواند تاثير منفی بر 
روی شهرت کسب و کار شما داشته باشد یک بحران است. از رده خارج 
شدن محصوالت و خدمات، سرقت اطالعات، اتهامات دروغين می تواند 
برای یک شرکت یا فرد فاجعه بار باشد براین اساس مردم و مشتریان انتظار 
دارند که مدیران توان پاسخگویی سریع و تبادل صادقانه اطالعات را داشته 
باشند. شبکه های اجتماعی هم می توانند عامل بحران باشند و هم در مواقع 
بحران کمک کار مدیران باشند. گاه بحران می تواند ناشی از یک اشتباه 
باشد. ارسال یک ایميل اشتباه به ليست کاربران پرشمار یک مجموعه، 
زدن یک برچسب اشتباه در یک توئييت، فراموش کردن به اشتراک گذاری 
یک پيام مهم و .. می تواند وقوع حتمی  یک بحران را به دنبال داشته باشد. 
به عنوان نمونه در تابستان 2016 و در فصل اوج سفر ها ایر الین ساوت 
وست به طور ناگهانی دچار یک خطای تکنولوژیکی شد و وب سایت آن 
به مدت 12ساعت مختل شد و موجب شد این ایرالین هزاران پرواز را 
کنسل کند. در طول 4 روز این شرکت به طور مستمر و موثر با استفاده 
از رسانه های اجتماعی به شکایات و اعتراضات مشتریان پاسخ داد و به 

کمک این رسانه  ها بحران را جمع و جور کرد.
در گزارشی که با عنوان نظرسنجی جهانی امنيت اطالعات در سال 2018 و 
در بين 1400 شرکت انجام گرفته است عنوان شده است که حدود 77درصد 
از سازمان ها هنوز در زمينه امنيت سایبری خود در سطحی محدود عمل 
می کنند و امنيت داده  ها و اطالعات خود را به عنوان مهمترین دارایی به 
خوبی تامين نمی کنند یکی از مشکالت عمده در این مسير کمبود نيروی 
ماهر و متخصص است برآورد می شود که 1.8 ميليون نفر نيروی متخصص 

امنيت سایبری در سطح جهان برای پاسخگویی به ریسک های سایبری 
نياز است و در این زمينه رقابت بسيار باالیی بين شرکت ها و سازمان ها 
در زمينه استخدام متخصصان سایبری وجود دارد و 53 درصد شرکت ها 
و سازمان ها ساالنه بودجه حفاظت از داده های خود را افزایش داده اند در 
استراتژیک  برنامه  و  مالی  اطالعات  اطالعات مشتریان،  نظرسنجی  این 
مهمترین و ارزشمندترین داده های شرکت ها قلمداد شده اند و در زمينه 
تهدید ها نيز فيشينگ )روشی که تبهکاران، اطالعاتی نظير کلمه کاربری، 
رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق 
ارتباطات به سرقت می برند( ویروس ها و حمالت  الکترونيکی  ابزارهای 

سایبری اصلی ترین دلمشغولی و ترس صاحبان شرکت ها بوده اند. 
تامين امنيت سایبری امروزه یک دلمشغولی بزرگ به شمار می رود که 
هزینه ساالنه نقض امنيت سایبری تا سال 2021 به 6 تریليون دالر خواهد 
رسيد.  تهدیدات سایبری روز به روز در حال تکامل هستند و مجموعه ای 
که خود را در امنيت کامل سایبری تصور کند احتماال مستعد یک خسارت 
بزرگ سایبری و در آستانه یک شوک سایبری قرار دارد. در زمينه علل 

دخيل هستند که و زمينه های تهدیدات سایبری عوامل مختلفی 
یکی از مهمترین آن ها خطاهای 

انسانی است. در دنيای 
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امروزی کارمندان یک شرکت ممکن است یک اشتباه را مرتکب شوند که 
همين یک اشتباه می تواند زمينه ساز یک تهدید سایبری باشد و 77درصد 
از شرکت کنندگان در نظرسنجی تایيد کرده اند که بی مباالتی و بی دقتی 
یک کارمند یا رئيس اصلی ترین ریسک سایبری است. در گزارش مذکور به 
عنوان نمونه ذکر شده است که  بيش از 1400 نفر از مدیران و روسای ادارت 
و شرکت ها در تنها یک ایالت آمریکا از رمز یک، دو، سه برای حساب های 
خود استفاده کرده اند. این درحاليست که هکر ها پيچيده ترین رمز ها را نيز 
باز می کنند و هک کردن حساب توئيتر مجله فوربس و یا سازمان عفو 
بين الملل نمونه ای از مهارت هکر ها در این زمينه می باشد. عامل دیگر 
بدون تردید ضعف و نقص تکنولوژی می باشد. فناور ی های ارتباطات و 
اطالعات قدیمی  و آسيب پذیر متاسفانه توسط بسياری از شرکت ها و 
سازمان ها مورد استفاده قرار می گيرد و تعداد کمی از سازمان ها به دنبال 
به روز ترین و امن ترین تکنولوژی های دنيای IT هستند. به گفته یکی از 
معاونان موسسه گارتنر تا سال 2020 تقریبا همه تهدیدات شناخته شده 
همچنان به عنوان تهدید به شمار می روند و شرکت ها راه بستن درب به 
روی آن ها را نياموخته اند. بی شک راه مقابله با تهدیدات سایبری که امروز 

پرشمار و پيچيده هستند در وهله نخست شناخت ماهيت تهدیدات است 
چيزی که بسياری از مدیران و مسئوالن شرکت ها و سازمان ها کامال از آن 
بی خبر هستند. مادامی که شناختی دقيق از سرشت این تهدیدات وجود 
ندارد نمی توان انتظار سياست و استراتژی مدون در این زمينه داشت. 
باید اذعان داشت که در کشور ما نيز عدم آشنایی با تهدیدات سایبری و 
نداشتن راهکارهای به روز و استراتژی های حساب شده یکی از آسيب های 
جدی نه تنها پيش روی کاربران شبکه های اجتماعی بلکه پيش روی 
شرکت ها و سازمان ها و مدیران و تصميم گيران آن ها به شمار می رود و 
برای رفع آن بایستی به چاره اندیشی پرداخت. تدوین دستورالعمل های 
دقيق استفاده از شبکه های اجتماعی، داشتن سياست رسانه ای، تدوین 
سازوکار مسئوليت پذیری سایبری ، رعایت قوانين محرمانگی اطالعات و 
داده ها، دستور العمل های مربوط به تعيين رمز عبور و تغيير آن، استفاده از 
نرم افزارهای به روز  آموزش مردم و کارکنان شرکت ها و سازمان در ارتباط با 
شيوه  ها و شگردهای مختلف سرقت و  کالهبرداری های سایبری، آموزش 
مدیریت شایعات سایبری و نحوه جمع کردن آنها و ... همگی می توانند در 

قالب طرح های کالن استفاده از فضای سایبری به کار گرفته شوند.

- در گزارشی که با عنوان نظرسنجی جهانی امنیت اطالعات در سال 2018 و در بین 1400 شرکت 
انجام گرفته عنوان شده است که حدود 77درصد از سازمان ها هنوز در زمینه امنیت سایبری 
خود در سطحی محدود عمل می کنند و امنیت داده  ها و اطالعات خود را به عنوان مهمترین دارایی 

به خوبی تامین نمی کنند
- تدوین دستورالعمل های دقیق استفاده از شبکه های اجتماعی، داشتن سیاست رسانه ای، تدوین 
سازوکار مسئولیت پذیری سایبری ، رعایت قوانین محرمانگی اطالعات و داده ها، دستور العمل های 
مربوط به تعیین رمز عبور و تغییر آن، استفاده از نرم افزارهای به روز  آموزش مردم و کارکنان 
شرکت ها و سازمان در ارتباط با شیوه  ها و شگردهای مختلف سرقت و  کالهبرداری های سایبری، 
آموزش مدیریت شایعات سایبری و نحوه جمع کردن آنها و ... همگی می توانند در قالب طرح های 

کالن استفاده از فضای سایبری به کار گرفته شوند



گفت وگو از سميه نيک خواه
اصغر مسعودی نماینده مردم نی ریز و استهبان 
در مجلس شورای اسالمی اسالمی است. او نایب 
رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
است، وی تحصيالت عالی خود را در مقطع دکتری 
و در رشته مدرسی معارف اسالمی با گرایش 
قرآن و متون اسالمی در دانشگاه قرآن و علوم 
حدیث ارتقا داده است و ریاست دانشگاه بين 
المللی المصطفی)ص( واحد کابل را در کارنامه 
خود دارد، با توجه به اثرات روزافزون شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی بر فرهنگ جامعه با وی 
به گفتگو نشسته ایم. آنچه در ادامه می خوانيد 
گفتگوی تفصيلی خبرنگار )صيانت پایدار( با اصغر 

مسعودی در مورد این موضوع است:
 فرهنگ کشور در برهه کنونی تا چه ميزان 

متاثر از شبکه های اجتماعی است؟
متاسفانه در برهه کنونی شبکه های اجتماعی خود 
به جزئی از فرهنگ عمومی جامعه مبدل شده 
است، در واقع باید این نکته را متذکر شد که 
رابطه تندی بين فرهنگ و شبکه های اجتماعی 

به وجود آمده است، که شبکه های اجتماعی مستقيما بر روی فرهنگ  ما اثرگذار هستند.
 به نظر شما شبکه های اجتماعی چه آسيب هایی را می توانند بر سالمت روانی مردم 

ایجاد کنند؟
مباحث مختلفی وجود دارد گاهی اوقات مطالبی که در شبکه های مجازی مطرح می شود کامال 
مشخص نيست با واقعيت چقدر فاصله دارند. گاهی اوقات این مطالب منتشر شده در فضای 
مجازی قسمت هایی از واقعيت هستند، گاهی اوقات قلب واقعيت هستند و همچنين گاهی 
اوقات مشاهده می کنيم که یک سری مطالب واقعيت را نمایش می دهند، ولی انتشارآنها باعث 

آسيب های روانی جدی بر جامعه می شود.
لذا باتوجه داشته باشيم که فرهنگ استفاده از فضای مجازی  بایستی در بين آحاد جامعه نهادینه 
شود، از این رو فراگيری سواد رسانه های در همه سطوح در جامعه الزم و ضروری است، ما باید 
تشخيص دهيم هرپيامی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی  دریافت می کنيم، دارای 

وجوه مختلفی است، که باید آن را بررسی کنيم و صحت این پيام ها را تشخيص دهيم.
البته کاربرانی که برخی از این پيام ها را در این فضا با دیگران به اشتراک می گذارند 
باید این قدرت تشخيص را با استفاده از سواد رسانه ای بدست بياورند که آیا مصلحت 
است این پيام ها به اشتراک گذاشته شود یا خير؟ تبعات انتشار این گونه پيام ها چيست 

و آیا ضرری را متحمل می شود؟
چيزی که اکنون با آن مواجه هستيم این است که به دليل عدم و یا ناکافی بودن سواد رسانه ای 
برخی کاربران با مشکالتی مواجه می شویم که موجب تخریب سالمت روانی جامعه می شود. از 
این رو با فرهنگ سازی در استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می توان از بسياری از 

این ناهنجاری ها جلوگيری کرد. 
 ما اگر فرهنگ استفاده از مطالب مفيد وعلمی در این فضا را بدانيم می تواند مثبت باشد ولی 
بسياری از کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند خيلی از مطالب را بدون تحقيق منتشر 
می کنند که موجب فساد اخالقی می شود. همچنين رده بندی سنی در این خصوص وجود ندارد، 
فضایی که االن یک فرد بزرگ سال از آن استفاده می کند دقيقا همان فضایی است که کودکان ما 

از آن استفاده می کنند. یکی از مشکالت این است که اینترنت کودکان شکل نگرفته است.
نبود اینترنت مختص به هر یک از گروه های سنی موجب شده تا بيگانگان بهره بيشتری از این فضا 
ببرند که کنترل این موضوع هم می تواند توسط آموزش و پرورش انجام شود و این نهاد آموزشی 

قطعا می تواند نقش بسزایی را در این ایجاد فرهنگ صحيح استفاده از آن را اشاعه دهد .
 آیا شبکه های اجتماعی موجب بحران های هویتی و دینی دربين کاربران می شود؟ 

قطعا این بحران ها می تواند شکل بگيرد، لذا ما نياز به آموزش های متفاوتی داریم ولی آموزش به 
تنهایی کافی نيست و بایستی نظارت نيز با آموزش توامان باشد، یکی دیگر از الزامات این است 
که نياز نيست همه به یک ميزان دسترسی در اینترنت داشته باشند، به عنوان مثال دانش آموز 
عزیز ما که هنوز به سن بلوغ نرسيده است نباید دسترسی ای که یک فرد بالغ به اینترنت دارد را 
داشته باشد، اگر دسترسی ها برای همه افراد به یک ميزان باشد و محدودیت هایی که دیگر کشورها 

برای استفاده گروه های مختلف سنی در اینترنت برای مردم 
خود در نظر گرفته اند اعمال نشود، قطعا برخی از کاربران این 

فضا دچار بحران های هویتی و دینی خواهند شد.
 شما چه ميزان از ناهنجاری های سطح جامعه را متاثر 

از عملکرد این شبکه ها می دانيد؟
بسياری از روابطی که در این فضا شکل می گيرد، بسياری 
از مشکالت اخالقی که امروزه ما با آن مواجه هستيم، ناشی 
از این مسائل است. من فکر می کنم که امروزه در جامعه ما 
فضای مجازی یک حقيقت تبدیل شده است که راه گریزی 
از آن نيست و باید آن را به عنوان یک پدیده جدید بپذیریم، 
البته این به آن معنای رها کردن این فضا نيست و باید با 
امکانات و توانایی های خود از این فضا استفاده کنيم، راه 
اندازی شبکه ملی اطالعات، همانطور که قبال عرض کردم 
اینترنت کودکان و ایجاد چنين بستر هایی می تواند متقاضيان 

این فضا را اقناع نماید.
 در این حوزه چند پيام رسان داخلی نيز معرفی شده اند که 
نسبت به پيام رسان های خارجی کمبود هایی دارند، لذا باید با 
تقویت پيام رسان های داخلی فضایی را ایجاد کنيم تا بتوانند 

با نمونه های خارجی رقابت کنند.
 چه فرصت هایی در بستر شبکه های اجتماعی برای 

نشر فرهنگ اسالمی-ایرانی وجود دارد؟
در واقع نمی توان گفت که این فضا بطور قطعی خوب و یا بد 
است، فضای مجازی مثل یک چاقو است که می تواند ميوه ای 
را پوست بکند و یا انسانی را بکشد، از این رو شيوه استفاده 
از این فضا نيز بسيار مهم است، نهادهای فرهنگی و افرادی 
که دغدغه فرهنگی دارند می توانند کمک های بسيار زیادی 
در اشاعه فرهنگ اسالمی ایرانی در این فضا داشته باشند، 
صدا و سيما، آموزش پرورش همگی می توانند در این فضا 
نقش آفرینی کنند، توليد محتوای سالم و با ارزش یکی از 
راهکارهایی است که می توان با استفاده از آن از فضای ایجاد 
شده استفاده کرد و آسيب های آن را کاهش و به نشر فرهنگ 

اسالمی-ایرانی کمک بسزایی کرد.
با تشکر از شما که در این مصاحبه حضور داشتيد.

من هم از شما تشکر می کنم.

در گفتگیو تفصییل »صیانت پایدار« با نایب رئیس 
کمیسیون فرهنیگ مجلس شورای اسالیم عنوان شد

 ملی سازی
فضای مجازی 
چرا و چگونه؟!

- فراگیری سواد رسانه ای در همه 
سطوح در جامعه  ضروری است
- اینترنت کودکان شکل نگرفته است

- آموزش و نظارت هر دو باید در 
فضای مجازی وجود داشته باشد

 -  پیام رسان های داخلی را
تقویت کنیم
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در گفت وگو با فعال حوزه سایربی عنوان شد

ظرفیت های سایبری برای 
»رونق تولید«

یک فعال حوزه IT  و تجارت الکترونيک مهمترین چالش برای رونق توليد در 
سال 98 را توسعه بازار برای بخش های توليدی می داند که با وجود شرایط کنونی، 
بدون استفاده از فضای مجازی و ظرفيت شبکه های اجتماعی عبور از آن ممکن 
نيست. عليرضا بزرگمهری در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه صيانت پایدار با اشاره به 

اهميت جایگاه فضای مجازی در رونق 
توليد اظهار کرد: یکی از مزیت های 
شبکه های اجتماعی، ایجاد فضای مناسب 
برای چرخه  اقتصادی و رقابت در بين 
کسب و کارهاست. شبکه های اجتماعی 
افراد و  از  محيطی مجازی متشکل 

کاربران پرشمار است.
وی ادامه داد: امروز در شرایطی زندگی 
می کنيم که افراد جامعه برای انجام 

کارهای روزمره از ظرفيت تلفن های همراه استفاده می کنند که نشان دهنده تحول 
جدی و ایجاد زیرساخت های الزم است.بزرگمهری بيان کرد: خوشبختانه در حال 
حاضر کسب و کارها، خدمات و محصوالت را در محل به مشتری ارائه می کنند 

که نشان  از تغيير سليقه مشتریان و استفاده از امکانات رقابتی دارد.
این مدیرعامل و فعال در حوزه IT خاطرنشان کرد: در بخش زیادی از صنایع 
توليدی، ایجاد بسترهای فروش الکترونيکی و استفاده از ظرفيت فضای مجازی 
مغفول مانده و تعداد معدودی از شرکت ها به درستی از این ظرفيت استفاده 
می کنند.بزرگمهری ضمن تأکيد بر اهميت نوآوری و خالقيت در کسب و کارها 
عنوان کرد: فناوری اطالعات در حال حاضر برای رشد و رونق کاالی ایرانی، 
بستری پرقدرت در شبکه های اجتماعی مختلف را به وجود آورده است. شبکه های 
اجتماعی مختلف از بومی گرفته تا غيربومی در سال های اخير توانسته اند در 

خدمت معرفی کاال ها و خدمات مختلف نقش اساسی داشته باشند.
وی ادامه داد: بستر و ظرفيت انواع شبکه های مجازی متفاوت بوده و این مهم 
باید به درستی اطالع رسانی شود؛ متاسفانه به علت عدم آگاهی از ظرفيت  هر 
یک از شبکه های اجتماعی، در مواقعی تبليغات واحد توليدی با بستر شبکه 
هماهنگی ندارد که این امر باید مورد توجه قرار گيرد.این فعال حوزه IT گفت: 
هنگامی که شبکه فروش ارتقاء یابد؛ توليد، اشتغال، ثبات مالی و اشتغال نيز 
بهبود می یابد و امروز تمام دنيا به این ظرفيت ها روی آوردند.وی عنوان کرد: 
در شرایط کنونی، مردم کشور جدا از شخصيت حقيقی خود دارای شخصيت 
مجازی هستند اقتصاد دانش بنيان می توانند راهکاری برای تسریع دستيابی به 
این هدف باشد. اقتصاد دانش بنيان اقتصادی است که براساس »توليد و توزیع و 
کاربرد دانش و اطالعات« شکل گرفته و سطح باالیی از سرمایه گذاری در آن به 
»ابداع« و »نوآوری« اختصاص می یابد و فناوری های کسب شده با شدت باالیی 
از تحصيالت عالی برخوردار است.xبزرگمهری  مصرف می شوند و نيروی کار 
تصریح کرد: در سال هایی که از لحاظ اقتصادی، شرایط سختی حاکم است، 
واحد هایی موفق می شوند که بتوانند از فرصت ها به درستی و حداکثر استفاده 
را داشته و تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.وی افزود: مهمترین چالش سال 
98، توسعه بازار برای بخش های توليدی بوده که بدون استفاده از فضای مجازی 
و ظرفيت شبکه های اجتماعی ممکن نيست و مسئوالن مربوط در این زمينه 
باید اقدامات الزم را انجام دهند.این فعال حوزه IT  و تجارت الکترونيک با بيان 
اینکه فضای مجازی می تواند در بخش توليد و اشتغال تحرک ایجاد کرده و در 
رونق توليد ملی تاثيرگذاری مثبتی داشته باشد، گفت: باید در راستای تدوین 
برنامه های موثر برای رفع موانع و مشکالت از مسير توسعه کسب و کار و توليد 

توسط شرکت های دانش بنيان، تالش کنيم.
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سعيد مظفری- کارشناس امنيت سایبری

نقش آفرینی بنيادین تکنولوژی در عرصه زندگی روزمره ما چند دهه ای است 
که آغاز شده و در تمام ارکان و زیرساخت های زندگی ما اعم از انرژی، حمل 
و نقل، آموزش، بهداشت،کسب و کار، تجارت، مدیریت و امنيت رسوخ کرده 
است. جوالنگاه فناوری ها عمدتا شهرها هستند. فناوری های شهر هوشمند 
شيوه های غيرحرفهای مدیریت عمليات و خدمات روزمره را در بسياری از 
شهرهای جهان تغيير داده و یا در حال تغيير آن است. گسترش IOT موجب 
شده است که صدها هزار سيستم متصل به هم در درون زیر ساخت های شهری 
جاسازی شده و از طریق این سيستم ها مدیران و برنامهریزان شهری بتوانند 
مسائل روزمره زندگی شهروندان را به طور واقعی حل کرده و شرایط را بهبود 
بخشند. بر مبنای گزارشها و اظهارات شرکت IDC ، سرمایه گذاری جهان 
در زمينه فناوری های هوشمند شهری در سال 2018 بيش از 80 ميليارد 
دالر بوده و در سال 2021 به 135 ميليارد دالر خواهد رسيد. اهميت شهر 
هوشمند و مواهبی که پروژه هوشمند سازی شهری برای شهروندان مدیران و 
محيط زیست به دنبال دارد بر کسی پوشيده نيست و در ارتباط با آن بسيار 
گفته و نوشته شده است اما موضوعی که کمتر محل بحث بوده است مسئله 
امنيت در شهرهای هوشمند است. در واقع این فناوری ها اگرچه بهره وری را 

باال می برند و کيفيت زندگی را ارتقاء می بخشند اما از نظر امنيتی راه را برای 
حمله نيز باز می کنند. می توان گفت شهرهای هوشمند عرصه یک نمایش 
دیجيتال توسط داده ها و اطالعات و حسگرها هستند اما این نمایش خيلی 
زود می تواند به تراژدی تبدیل شود. در ابتدای سال 2018 شرکت IBM  از 
طریق برنامه تست امنيتی ایکی فورس در بيش از 17مورد آسيب پذیری را 
در سنسورهای شهرهای هوشمند گزارش کرد. به گفته یکی از کارشناسان 
IBM هرگونه آسيب پذیری حسگرها اجازه ورود و دستکاری داده ها را هکرها 
خواهد داد و مهم است که بخاطر بسپاریم که حتی یک هشدار اشتباه توسط 
یک سنسور چگونه می تواند وحشت عمومی را در پی داشته باشد. به عنوان 
نمونه هکرها می توانند با ورود به مرکز داده های کنترل ترافيک و زیرساخت ها 
و اطالعات آن و دستکاری این داده ها و دادن اطالعات اشتباه همزمان تمام 
شهر را به ترافيکی گسترده دچار کنند و مسيرهای اصلی و کليدی شهر 
را مسدود کنند. ارسال گزارش های نادرست برای شهروندان مبنی بر قطع 
شدن آب، در پيش بودن طوفان، محتمل بودن زلزله و دستکاری دیگر عالئم 
هشدار دهنده مخاطرات، می تواند باعث اخالل در نظم عمومی شهر شده و 
خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. همين طور و به عنوان مثالی دیگر، 
کشاورزی هوشمند نيز محل دیگری برای وقوع این ناامنی ها است. کشاورزان 
33از حسگرهای هوشمند برای اندازه گيری رطوبت، بارش درجه حرارت آب  شور32
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»صیانت پایدار« برریس یم کند

 شهرهای هوشمند
 قلعه هایی ناامن

 ، IDC بر مبنای گزارش ها و اظهارات شرکت  -
سرمایه گذاری جهان در زمینه فناوری های هوشمند 
ش�هری در س�ال 2018 بیش از 80 میلیارد دالر 
بوده و در سال 2021 به 135 میلیارد دالر خواهد 

رسید

-   به همان میزانی که ش�هرهای هوشمند تالش 
می کنند که هوشمندتر شوند و ارتباطات دیجیتالی 
و اینترنتی درون ساختارها و بین ساختارها را بیشتر 
کنند  دشمنان و تبهکاران سایبری نیز فعالیت های 
بدافزاری خود را به همان شدت پیگیری می کنند

برای آبياری تعيين زمان بهينه کاشت و برداشت و ... استفاده 
می کنند. دستکاری داده های این سنسورها می تواند آسيب های 
برگشت ناپذیری را متوجه محصوالت کشاورزی و کشاورزان 
نموده و نا امنی غذایی را در پی داشته باشد. به هر صورت 
زمانی که از شهر هوشمند و مزایای آن صحبت می کنيم 
نباید خالقيت و پافشاری بازیگران بد این عرصه را دستکم 
بگيریم. شکل دفاع سنتی در چنين محيطی کارساز نخواهد 

بود.  مجرمان و تبهکاران سایبری شبانه روزی بر روی تکنيک های جدید 
کار می کنند و تهدیدات دیجيتال و سایبری روز به روز پيچيده تر می شوند 
و شکست دادن آنها به مراتب سخت تر می شود وقتی داده ها و اطالعات به 
مانند رودی جاری و مداوم به فضاهای عمومی روانه می شوند و بالفاصله 
توسط گوشی های هوشمند قابل دریافت هستند فایروال ها کارایی چندانی 
نخواهند داشت. تهدیدات پيشرفته سيستم دفاعی پيشرفته را می طلبند. 
واضح است که ما اصال نمی توانيم پيش بينی کنيم چه تهدیدهای در راه 
خواهند بود و یک عدم قطعيت در این زمينه وجود دارد بنابراین کنترل های 

امنيت سایبری باید روز به روز سختگيرانه تر شوند.
 ایميل های تجاری، حساب های شبکه های تجاری و کسب و کار یکی از 
نقاط آسيب پذیر می باشد. امروزه اکثر شهرهای هوشمند شهروندان خود را 
به آنالین بودن ترغيب می کنند. بسياری از مراکز و سازمان ها و شرکت ها 
کارمندان خود را به داشتن حساب در شبکه های اجتماعی تشویق و حتی 
اجبار می کنند اما کمتر چيزی در مورد امنيت این فضاها به آنها آموزش داده 
می شود. خطر اینکه کاربران تنظيمات مربوط به حریم خصوصی و امنيت 
اطالعات را نادیده بگيرند ضریب توفيق کالهبرداران و هکرها و سارقان 

سایبری را افزایش می دهد.
در این خصوص باید گفت اگرچه ممکن است راه حل منحصر بفردی برای 
حفاظت از شهرهای هوشمند وجود نداشته باشد اما روش ها و فنون اثبات 
شده ای وجود دارد که می تواند در زمينه پيشگيری شناسایی و جلوگيری 

از تهدیدات پيچيده سایبری کمک کند. استفاده از شيوه های بيومتریک 
امنيتی برای احراز هویت در محيط های اداری و سازمانی می تواند اعتبار 
آنها را باال ببرد. همچنين به روز رسانی نرم افزارها و سيستم های حساس برای 
ادارات بخصوص ادارات مهم دولتی و پيروی از چارچوب ها و پروتکل های 
امنيتی باید یک الزام بوده و عدم رعایت آنها با جرائم شدید و سنگين همراه 
باشد. بسيار حياتی است که متخصصان فناوری اطالعات تمام ذینفعان را در 
مورد خطرات سایبری آموزش دهند و بهداشت سایبری را برای آنها تشریح 
کنند و آنها را از مسئوليت خود آگاه سازند. همه ارگان ها و سازمان ها باید 
به عنوان قسمتی از یک ارکستر امنيتی و در چارچوب یک سيستم جامع 
امنيتی وظيفه و نقش خود را ایفاء کنند. به عنوان یک تشبيه همانطور 
که وقتی هر عضوی از بدن تحت حمله و تهدیدی قرار می گيرد بالفاصله 
پيام عصبی به سيستم عصبی مرکزی می رسد و سپس سيستم آنتی بادی 
برای گردآوری سایر اطالعات در مورد آن مسئله خاص فعال می شود و 
سپس به اولویت بندی و درمان می پردازد. سيستم امنيت سایبری نيز در 
یک کشور باید بسان بدن انسان عمل کند و حافظان شبکه بالفاصله متوجه 
وجود تهدید و نقص شده راهکار رفع آن را طراحی کنند و تهدید را حذف 
نمایند. در حقيقت به همان ميزانی که شهرهای هوشمند تالش می کنند 
که هوشمندتر شوند و ارتباطات دیجيتالی و اینترنتی درون ساختارها و 

بين ساختارها را بيشتر کنند متاسفانه دشمنان و تبهکاران سایبری نيز 
فعاليت های بدافزاری خود را به همان شدت پيگيری می کنند. بنابراین 
دولت های ملی و محلی باید کنترل دقيقتری بر روی این موضوع داشته و 
سيستم یکپارچه و هماهنگ امنيتی را پياده کنند. برای مدیریت ریسک 
کارامد در شهرهای هوشمند نياز است که تعریف و شناخت روشنی از این 
اکوسيستم و محدودیت های آن داشته باشيم. همچنين نياز است که ما 
تصميم بگيریم آیا فقط می خواهيم محدودیت ها را در چارچوب شهری خاص 
و شهروندان آن مدیریت کنيم و یا افراد دیگری خارج از قلمرو ما نيز از 
مدیریت ما بهر  مند شوند. ناامنی سخت افزاری و سنسورها و سيگنال هایی که 
در معرض هک شدن هستند، شبکه فوق العاده گسترده در شهرهای هوشمند 
که به دالیل مختلف آسيب پذیری را افزایش می دهد، مصرف پهنای باند و 
هزاران سنسوری که به یک سرور واحد متصل هستند، ریسک نرم افزارها 
و اپليکيشن ها از جمله چالش های امنيتی شهرهای هوشمند هستند. باید 
بدانيم که ما در شهر هوشمند با اشکاالت و نقائص ساده و دارای دامنه 
تاثير بزرگ مواجه هستيم. صدها  سيستم و دستگاه مدیریت بحران با یک 
اشکال نرم افزاری ساده می تواند مختل شده و مشکل آفرین و گمراه کننده 
 BRT شوند. به عنوان مثال یک مشکل نرم افزاری در سيستم های مترو یا
می تواند ده ها دستگاه قطار و مترو و اتوبوس و هزاران مسافر را تحت تاثير 
قرار دهد. بر این اساس مدیریت ریسک در چنين محيط هایی بسيار پر 
اهميت است و از راه حل های مختلفی باید برای غلبه بر این چالش ها بهره 
گرفت. در این راستا نياز است نگاه ما به تامين امنيت به عنوان یک هزینه 

تغيير کرده و از آن به عنوان ارزش اضافی تعبير کنيم.
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الزامات جهاد سایبری
احسان کيان خواه 

موضوع علم سایبرپليتيک،  قدرت در جغرافيای سایبر است. در تعریف قدرت آمده است، توانایی اِعمال 
اراده،  اِعمال اراده، برای دستيابی به نقطه مطلوبی است که فاعِل قدرت در پی دستيابی به آن بوده و 
حيات و بقاء خود را در وادار کردن دیگران به منظور دستيابی به منافع خود می بيند. در تعریف فلسفی، 
قدرت مفهومی  ذومراتب دارد، یعنی قدرت بر اساس توان فاعل، غایت مورد انتظار و ساحت های اِعمال 
آن، دارای شدت و ضعف است. قدرت در هر فضایی چه زمين باشد چه دریا، هوا یا فضا و چه در مفهوم 
نوپدید و چندساحتی همانند سایبر،  همين معنا را دارد. بنابراین ساده نگری به قدرت و گذر با تسامح 
از کنار آن دو حالت بيشتر نمی تواند داشته باشد، یا هم سوی این قدرت باشی و خویشتن را در پناه آن 
انگاری و یا حداقل به هر دليل این فضا را عليه خود نپنداری . اگرچه شق سومی هم باید به آن افزود و آن 
ساده نگری در نداشت بصيرت در تحليل این قدرت با موضع خود است که این هم آفت بزرگی است که 
درمانش زمان بر و خطرش گاه ویران کننده است.همان گونه که جغرافيا دارای قله، قعر و فالت است، سایبر 
نيز دارای مفاهيم مشابه بوده و بر اساس منافع، منابع و گستره ی انسانی، علوم متنوعی نظير جغرافيای 
انسانی و سياسی و... بری آن قابل شکل گيری است. در نگاه سطحی در سایبر، پلتفرم ها عوارض طبيعی 
سایبر، زمين شناسی دربردارنده ی زیرساخت فناورانه و انسان ها بر اساس موقعيت های منفعت خيِز زميِن 
سایبر، در عوارض )پلتفرم  ها( آن به مسکن گزینی و پذیرش قواعد و بازی بر اساس قواعد می پردازند. حال 
در این عرصه ی سایبری برخی به شهرنشينی روی  می آورند و برخی طبيعت بکر سایبری را آباد می کنند 
و برخی تنها گزین هستند.اینکه قدرت در این مصنوع چندساحتی بشر چيست ، سؤالی است که می توان 
این گونه به آن پاسخ داد . در یک نگاه ماهوی به این فضا،  سایبر سه ساحتی است،  ساحتی از آن کالَبد و 
فناورانه است، ساحتی مناسباتی و انسانی-اجتماعی است و باالخره ساحتی حاکميتی و جهت دهنده است. 
ساحت کالبد از زیرساخت ارتباطی، رایانش و محتوا تشکيل شده و ساحت مناسباتی از تعامالت ، زیست و 
هویت شکل یافته و ساحت حاکميت از استانداردسازی کالَبد،  هنجار سازی مناسبات و کنترل و جهت دهی 
ک بر اساس غایات مورد  شکل گرفته است. با این نگاه چندساحتی می توان قدرت سایبری را به صورت ُمَشکَّ
انتظار از سایبر ترسيم نمود. با این نگاه ماهوی و مقول به تشکيک دانستن قدرت سایبری می توان غایُت 
االَاْعلی قدرت سایبر را تحقق عوالم سایبر دانست و غایت دانی آن را ابزار گونگی تعریف نمود.  حال اگر 
بپذیریم اعلی مرتبه قدرت سایبر تحقق عوالم سایبری است، کسی در سایبر اعلی مراتب قدرت را دارد که 
بتواند عالم سایبری و همه ملزومات دانی آن را خلق کند. در غير این صورت بازیگر دست گردانی خواهی 
بود که حول محور قدرت مدار به چرخش درآمده و خواسته و یا ناخواسته برای تحقق آرمان های او تالش 
می کند. کسی اعلی مراتب قدرت سایبری را دارد که بتواند عالم سایبری و همه ملزومات دانی آن را خلق 
کند، از زیرساخت ارتباطی،  سيستم عامل و پلتفرم تا فرهنگ و سبک زندگی.مسئله اصلی در کشور ما فهم 
قدرت سایبری است. که متأسفانه درست به آن توجه نمی شود . و هرچه زمان می گذرد کار را مشکل تر 
می سازد، ساده اندیشی است که تصور شود در زمين سایبری دشمن،  در عين مصرف کننده بودن می توان 

با قواعد عالم سایبری او مخالفت ورزیده و  در عين حال توليدکننده هم بود.
برای تحول سایبری کشور نياز به »جهاد همه جانبه« است. ذهن سياست گذاران و مجریان کشور باید از 
وابستگی سایبری خالی شود. پذیرش مدل های به ظاهر خالی از اندیشه و فرهنگ همانند مدل »آمادگی 
برای جهان شبکه شده« یا مدل »توسعه پایدار سازمان ملل موسوم به 2030« که با الفاظ زیبا آراسته شده 
یا بيانيه ای که وزارت دفاع آمریکا در سال 2015 منتشر کرده و ضمن آن وظيفه ی خود را حفظ آزادی 
بيان، حریم خصوصی، خالقيت و.. در فضای سایبر عنوان کرده، بی کم وکاست ساده انگاری است. دشمن، 
دشمن است، چه با دست مخملين نمود کند و چه با گذر زمان چه واقعی دست چدنی خود را از زیر 
دستکش مخملين بی محابا هویدا سازد. فهم این مسئله از طرف  سياست گذار فوق العاده  مهم است. متأسفانه 
برخی از  سياست گذاران ما چه در  نسل جدید و چه در  نسل قدیم کشور مجذوب و یا حتی مرعوب 
تکنولوژی هستند )دهه شصتی و غير دهه شصتی هم نمی شناسد( و با این نگرش خود را درحال توسعه 
و رسيدن به کشورهای توسعه یافته می دانند، و خواسته و ناخواسته هم در مسير و هم در هدف غرب زده 
بوده )تقی زاده های سایبری( و فقط از اسالم، ظواهر را می نگرند )البته در دیانتِ شان شکی نيست ولی البته 
این گروه برای تصميم سازی و تصميم گيری در این مورد مناسب به نظر نمی رسند (. ابتناء  سياست گذاری 
در فضای سایبر باید بر قاعده فقهی نفی سبيل باشد. فهم این قاعده فقهی برای سياست گذار سایبر هم به 
لحاظ مفهوم فقهی و هم انطباق با موضوع بسيار مهم است )شاید فقيهی قاعده را دقيق بداند ولی قدرت 
تطبيق نداشته باشد(.  از طرفی ممکن است مدیر در اجرا بسيار قوی و توانمند باشد اما در سياست گذاری  
با انگاره، مقدمات و منطق نادرست کشور و سرمایه های آن را به بی راهه برد.کشور به یک جهاد همه جانبه 
برای تحقق فضای سایبر مطلوب انقالب اسالمی نياز دارد. این جهاد همه جانبه باید مبتنی بر نقشه ی 
راهی باشد تا قدرت سایبری انقالب اسالمی که همان تمدن سازی جهانی است را تضمين کند. توانمندی  
سایبری کشور در ابعاد مختلف زیرساخت، پلتفرم،  سبک زندگی، مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی 
مستلزم احصاء  هم جهت سازی است )به طور مثال فرماندهان می تواند محور شبکه ی اجتماعی جهانی انقالبی 
باشند، این ظرفيت ها را در برند سازی سایبری نباید دست کم گرفت(. در قدم اول باید به خودباوری رسيد 
و مرعوب فناوری های به هم پيچيده ی جوامع مدرن نشد. کالَبد فضای سایبر از فناوری موشکی پيچيده تر 
نيست . انقالب اسالمی، این فناوری را باروحيه ی انقالبی و جهاد همه جانبه به دست آورد، مهم این است 
که نقشه ی راه چندساحتی برای ترسيم عالم نوپدید مبتنی بر اسالم ناب شکل گيرد و در پدیدآوران آن 

دامن همت به کمر زد . آری به طور حتمی »ما می توانيم« . باید جهاد گونه تالش کرد.

گفت وگو از اعظم رمضان پور
در جوامع امروزی، سامانه های رایانه ای هرچند باعث گستردگی 
ارتباطات و تسریع در فرآیند عمليات های درون سازمان ها 
شده اند، اما تهدیدات گسترده ای را نيز به همراه دارند. با 
توجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای و قابليت 
و  این شبکه ها در سطوح مختلف، آسيب پذیری   اتصال 
تهدیدات این حوزه نيز گسترش یافته و جلوه بين المللی 
پيدا کرده اند لذا پرداختن به پدافند غيرعامل و امنيت 
شبکه های رایانه ای از ضرورت های این حوزه بوده و پيش 
از راه اندازی هرگونه خدماتی در بستر فن آوری اطالعات 
باید امنيت آن مد نظر قرار گيرد. محمد افشار مدیرکل 
پدافند غيرعامل استان قزوین به عنوان یکی از مدیران 
ميدانی حوزه پدافند غيرعامل در گفت وگو با خبرنگار ما 
بر توجه ویژه به موضوع پدافند سایبری تاکيد داشته و 
این مهم را جزو ضروریات جوامع کنونی عنوان می کند.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانيد:
به نظر شما پدافند سایبری در جوامع امروزی چه اهميتی 

داشته و تهدیدات در این زمينه چگونه هستند؟

 حمالت پيشرفته  سایبری، خطرهای جدی را برای اقتصاد و امنيت ملی کشورها پدید آورده 
است. امروزه کشورها، استفاده از پدافند غيرعامل را به تنهایی برای مقابله با حمالت سایبری 
کافی نمی دانند. پدافند سایبری، شامل اقداماتی در جریان حمله یا قبل از حمله  دشمن است که 
می تواند موجب بهبود تشخيص، جلوگيری و پاسخگویی به حمالت سایبری دشمن می شود.

در طبقه بندی جدید سازمان پدافند غيرعامل، 8 رویکرد تعریف شده که یکی از مهمترین 
رویکردها پدافند سایبری است و باید در مواجهه با اینگونه تهدیدات و جنگ های سایبری 

اقدامات دفاعی الزم انجام شود.
تهدیدات سایبری را می توان در چند بخش  مختلف تقسيم بندی کرد؛ تهدیدات صنعتی یکی از 
این موارد است و در گذشته بخش زیادی از حمالت سایبری متوجه این بخش بوده که حمله 
به تاسيسات هسته ای، مالی و پولی و همچنين تاسيسات حوزه نفتی از جمله این تهدیدات 
است. خوشبختانه پس از چند حمله ابتدایی، هوشياری و زیرساخت های الزم فراهم و در مقابل 

این تهدیدات مقاومت و پایداری الزم ایجاده شده است.
بخش دیگری از تهدیدات سایبری مربوط به دستگاه های اجرایی بوده که دارای گستردگی زیاد 
اما عمق کمتری هستند و معموال شبکه های اداری، اتوماسيون ها، وب سایت ها و شبکه های 

محلی را تحت تاثير تهدیدات قرار می گيرند.
بخش سوم و مهمترین بخش از تهدیدات سایبری در حوزه فضای مجازی بوده که تهدیدات 
فرهنگی و نرم با استفاده از شبکه های اجتماعی در بستر اینترنت و یا تلفن همراه گسترش 

می یابد.
چه اقداماتی در حوزه پدافند سایبری و مقابله با تهدیدات باید انجام شود؟ 

در حوزه تهدیدات سایبری که امروز در سطح جوامع فراگير شده است به نظر می رسد باید 
اقدامات زیادی از جمله اقدامات فرادستگاهی انجام شود؛ این اقدامات باید با همکاری دستگاه های 

فرهنگی و اجتماعی و همچنين دستگاه های حوزه فضای مجازی انجام شود.
فعاليت ترکيبی در حوزه تهدیدات سایبری باید صورت گيرد چراکه این امر از اهميت ویژه ای 
اتفاق  هوشمند  تلفن های  بستر  در  تهدیدات  این  از  عمده ای  بخش  امروز  و  بوده  برخوردار 

می افتد.
در گذشته تلفن به عنوان تهدید نبوده چراکه بستر الزم برای اعمال حمالت سایبری وجود 
نداشت اما از زمانی که بستر هوشمندسازی و این ظرفيت در تلفن ها ایجاد شده، تلفن های 

همراه به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تهدید قابل شناسایی هستند.
امروزه حمالت سایبری، فقط یک حادثه مجزا و تک مرحله ای نيستند. به همين دليل دفاع در 

برابر آن ها، احتياج به مهارت های سایبری دارد. 
 آیا بومی سازی در پيشرفت حوزه پدافند سایبری موثر است؟

تهدیدات سایبری در چند حوزه زیرساخت های نرم افزار، سخت افزار، شبکه افزار شامل شبکه، 
ساختار و سازمان و همچنين حوزه مغزافزار از جمله کاربران و نيروی انسانی تقسيم می شوند 
که در این 4 حوزه باید اقدامات بومی سازی صورت گيرد. یکی از مهمترین راهکارها و راهبردهای 
حوزه پدافند سایبری، بومی سازی بوده تا از این طریق بتوان بخش عمده ای از تهدیدات را 

مدیریت و کاهش دهيم.
برخی تحليل گران معتقدند اگر در یک حمله  سایبری چند فاکتور به کار گرفته شود، دفاع نيز 
باید متناسب با آن باشد. به عنوان مثال اگر در یک حمله، هم از عامل انسانی و هم از روبات 

استفاده شود، دفاع نيز باید متناسب با عوامل این حمله باشد.
در تمام حوزه های نام برده شده پدافند سایبری نياز به بهبود وجود دارد. در مباحث قوانين 
داخلی و بين المللی مشکالتی وجود دارد که نيازمند اصالح است به طور مثال در حوزه بين الملل 
هيچ گونه قوانين حقوقی وجود ندارد که اگر کشوری مورد حمالت سایبری از سوی کشوری 

دیگر قرار گرفت به چه صورت باید دفاع شود و یا چگونه اقامه دعوا صورت گيرد.
در طول روز هزاران حمله سایبری بين کشورهای مختلف اتفاق می افتد و کشور ما نيز در این 
حوزه مستثنی نيست؛ حمله ای که از طریق سالح سایبری ویروس استاکس نت )Stuxnet( به 

تاسيسات هسته ای کشور اتفاق افتاد جنگ سایبری عليه کشور بود 
که با دستور مستقيم رئيس جمهور وقت آمریکا انجام شد.

این جنگ سایبری شناسایی شده، مبدا و مقصد حمله مشخص شد 
اما به لحاظ حقوقی قابليت پيگيری نداشت.

به نظر شما قوانين کشور در بخش امنيت شبکه های اطالعات 
تا چه حد کارآمد است؟ 

قوانين داخلی حوزه پدافند سایبری نقص هایی دارد که باید برطرف 
در  سایبری  جرائم  پيگيری  و  کنترل  برای  قوانينی  اگرچه  شود. 
سطح کشور وجود دارد اما در موضوع دفاع سایبری باید قوانين و 
سياست های کلی در این زمينه بهبود یابد و مسئوالن مربوط در 

این حوزه باید اقدامات جدی انجام دهند.
الزمه یک دفاع موفق در جنگ سایبری باال بردن سطح امنيتی 
عناصر درگير است و این مهم جز با افزایش دانش در حوزه سایبر 

ميسر نخواهد بود.
 از نگاه شما آیا زیرساخت های الزم برای تامين امنيت در 

سطح کشور وجود دارد؟
 در زمينه زیرساخت های پدافند سایبری خوشبختانه زیرساخت کالن 
انتقال اطالعات در کشور فعال بوده و مشکلی در این حوزه وجود 
ندارد. در بخشی از زیرساخت های نرم افزاری استفاده از نرم افزارهای 
بومی، آنتی ویروس  های بومی و ابزارهای دفاعی مانند فایروال ها باید 
مدنظر قرار گيرد تا بتوان در مقابل تهدیدات سایبری دفاع کرد.با 
توجه به گسترش روز افزون کاربری و کاربران فضای سایبری در 
ایران، نياز به افزایش توانمندیهای امنيتی بومی کشورمان بسيار 

محسوس است.
 آیا در سطح کشور اقدامات الزم برای توسعه دفاع در مقابل 

تهدیدات سایبری انجام شده است؟ 
خوشبختانه در زمينه پدافند سایبری برخی شرکت های دانش بنيان 
با حمایت سازمان پدافند غيرعامل به موضوع فضای مجازی ورود 
زمينه  این  در  فعاليت  فضای  اما  داشته اند  نيز  توليداتی  و  کرده 
گسترده است و باید مورد توجه جدی قرار گيرد. اقدامات الزم در 
حوزه بومی سازی و زیرساخت های الزم برای مقابله با تهدیدات باید 
انجام شود و مدیران و مسئوالن مربوط باید بستر الزم برای توسعه 

این امور را فراهم کنند.
در  اولویت جدی  به  غيرعامل  پدافند  باید  اساسا چگونه   

جوامع تبدیل شود؟
 برخالف هراس هایی که در دنيا ایجاد شده جنگ نظامی در اولویت 
نيست حتی بين جمهوری اسالمی و سایر کشورهایی که ایران را 
تهدید می کنند این جنگ از اهميت چندانی برخوردار نيست اما 
اولویت امروز دنيا به ویژه تهدیدکنندگان کشور ایران جنگ اقتصادی 
و سایبری است. این 2 حوزه جنگ عنوان می شوند چرا که تمام 
ملزومات و قواعد قوانين جنگ را دارند. امروز کشور ایران درگير 
جنگی ترکيبی بوده که دشمن از ابزارها، بسترها و سالح های مختلف 

استفاده می کند تا در بستر سایبر، تهدیدات الزم را اعمال کند.
امروز بخش عمده ای از جنگ اقتصادی که در حال رخ دادن بوده 
با استفاده از فناوری اطالعات و فضای IT صورت می گيرد. جنگ 
اقتصادی و سایبری در اولویت تهدیدات است که دشمنان، امروز 

کشور را مورد فشار همه جانبه قرار داده اند.
اميدوارم با شناخت این تهدیدات و باور داشتن به اینکه امروز درگير 
جنگ مهم اقتصادی و سایبری هستيم بتوانيم سياست ها و برنامه های 
مناسبی را به عنوان کشوری که باید برنامه های دفاع اقتصادی و 

سایبری داشته باشد، به کارگيری کنيم.

35 شور34
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

گفت وگیو »صیانت پایدار« با محمد افشار مدیرکل پدافند غریعامل استان قزوین:

برای نهادینه سازی پدافند سایبری 
نیاز به اجماع ملی داریم 

قوانین داخلی 
حوزه پدافند سایبری 

نقص هایی دارد که باید برطرف 
شود. اگرچه قوانینی برای کنترل 
و پیگیری جرائم سایبری در سطح 
کشور وجود دارد اما در موضوع 
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حسين جمشيدیان- کارشناس محيط زیست
در عصر نوین اقدامات خشونت آميز عليه کشورها و دولت ها شکلهاي 
اقدامات است.  این  از  بيوتروریسـم یکي  متفاوتي پيدا کرده است که 
منابع  نامحسوس  مخرب هاي  به وسيله  که  است  بيوتروریسم شگردي 
طبيعي کشوري را مـورد تهدید قرار مي دهند تا از طریق آلوده کردن 
منابع طبيعي جامعه ملتهب و آشـفته شـود. بيوتروریسم به عملياتي 
گفته مي شود که در آن از ابزار یا مواد کشنده بيولوژیک براي اهداف 
غيرنظامي استفاده مي شود و خطرات زیادي براي عموم مردم دارد. این 
ایـن عوامـل،  اسـت.  بيولوژیـک  انتشار عمدي عوامل  عمليات شامل 
باکتري ها، ویروس ها، فلزات سنگين، عناصر رادیواکتيو یا سموم اند که 
ممکن اسـت بـه شـکل طبيعيشـان یـا بـه فـرم دستکاري شده انسان 
باشند. از جمله هدف هاي مهم بيوتروریسم، منابع آبي هستند که توسط 

آالینده هاي ذکر شده در معرض آلوده شدن قرار دارند.
آب از مهمتـرین منـابع مـورد استفاده مردم است که با آلوده کردن و 
ترور منابع آن، ضررهاي جبران ناپذیري به کشورها مـي رسـد.  زیرساخت 
های آبی که برای رفاه انسان و توسعه اقتصادی ضروری هستند مدتهاست 

به هدفی برای تروریست ها تبدیل شده اند. 
تاریخچه حمله به آب و منابع آن به 4500 سال پيش برمي گردد. اما در 
دنيای معاصر، در 1970 ميالدي گروهـي مخـالف بـا امپریاليسم آمریکا و 
جنگ ویتنام تالش هایي براي دستيابي به مواد ميکروبي و آلـوده سـاختن 

شـبکه هـاي تـأمين آب مراکز شهري این کشور صورت داده اند. 
طبق آمار پایگاه جهانی اطالعات تروریسم که اطالعات بيش از 170 
هزار حادثه تروریستی را بين سال 1970 تا 2016 جمع آوری کرده 
است. 675 مورد از این حوادث، در 71 کشور مربوط به حوزه آب بوده 
است. این عمليات ها توسط 124 گروه تروریستی انجام شده و در پی 

آن حدود 3 هزار و 400 نفر، کشته یا بيمار شده اند.
در سال 2014، گروه تروریستی الشباب، کنترل تعدادی از شهرهای 
سومالی را از دست داد. این گروه برای تثبيت قدرت و حضور خود در 
منطقه با قطع کردن آب شهرهایی که پيش از این در کنترلش بود 

تاکتيک خود را تغيير داد.
معمـولتـرین شکل تروریسم آب، شامل حمله فيزیکي به زیرساخت ها مانند 
تصفيه خانه، لوله هاي انتقال و سدهاي بزرگ تامين کننده آب کالنشهرها 
است. از دیگر اشکال تروریسم آب افزودن آالینده هاي شيميایي، بيولـوژیکي، 
سـموم کشـنده و عناصـر رادیواکتيو و هسته اي به منابع آبي مهم و 

استراتژیک است که عواقب گسترده اي بـه دنبـال خواهـد داشـت.
اهداف اصلی تروریست ها در حوزه آبی، آلوده کردن لوله های آب ، سدها 
و مراکز تصفيه آب است تا بتوانند مردم و مسئوالن کشور مورد نظر را 
نگران کنند. تروریسم آب پدیده تازه ای نيست، آمارها می گویند این شيوه 

از تروریسم از سال 1970 تا سال 2016، 263 درصد افزایش داشته 
است. 68 درصد از این حوادث پس از حادثه 11 

سپتامبر 18درصد در طول جنگ سرد و 13 
دوره جنگ سرد، درصد نيز پس از 

اتفاق افتاده است. تعدد این حوادث در مناطق مختلف نيز متفاوت است. 
بيش از 80 عمليات تروریستی مربوط به حوزه آب در پاکستان، بيش از 
65 مورد در هند، بيش از 60 حادثه آب در کلمبيا ، بيش از 55 مورد 
در عراق و بيش از 40 حمله تروریستی مربوط به آب در پرو رخ داده 
است.منطقه آسيای جنوبی هم با داشتن بيش از 200 حادثه تروریستی 
مربوط به آب اصلی ترین قربانی این شيوه تروریستی به حساب می آید. 
گروه های تروریستی داعش، طالبان، گروه های مسلح کلمبيا موسوم 
به فارک و »مسير درخشان« در پرو تاکنون بيشترین حمالت در حوزه 

تروریسم آب را انجام داده اند.
هم داعش و هم »مسير درخشان« حمالت زیادی به منابع آبی داشته اند. 
طالبان عالوه بر منابع آبی، افرادی را که با این منابع سر و کار دارند 
نيز هدف قرار داده است. مانند هدف قرار دادن نيروهای سدها یا تالش 
برای ترور وزیر انرژی و آب افغانستان در سال 2009 . گروه تروریستی 
فارک نيز با هدف قراردادن منابع نفتی در کلمبيا باعث آلوده شدن آب 

شده است. 
منفجر شدن یکی از لوله های نفت در سال 2015 توسط این گروه تروریستی 
باعث ورود 10 هزار بشکه نفت به رودخانه »ميرا« شد که در نتيجه آن 

دسترسی بيش از 150 هزار نفر به آب آشاميدنی قطع شد.
تروریسم هسته اي یکی از انواع بيوتروریسم است که در دنيای معاصر، 
موجب نگراني جهانيان شده است. بدان معنا که احتمال آلودگي منابع 
در  هرچند  دارد.  وجود  هسته اي  تروریسم  فاجعة  یک  دنبال  به  آبي 
مقایسه با اهداف تروریستِي دیگر، اهميت و تاثير این موضوع چندان 
واضح و آشکار نيست، اما در عصر نوین و آلودگي هـاي نـوین، دور از 
انتظار نيست و مسئوالن و مدیران مربوطه باید آمادگي الزم براي مقابله 
با این حمالت را داشته باشـند. وجـود اینگونـه حمالت موجب هرج 
و مرج، بي نظمي اجتماعي و مهمتر از همه عوامل روانشناختي در بين 
عموم مردم خواهـد داشـت. ریخـتن عناصـر رادیواکتيو در منابع آبي 
آبي  به محيط و منابع  رادیواکتيو  آزادشدن ذرات  استراتژیک،  مهم و 
راکتورهاي تحقيقاتي، مراکز و  اتمي،  نيروگـاه هاي  از طریق تخریـب 

بـه بيمارستان هاي هسته اي، وجود چشمه هاي آب گـرم  کـه 
راه هاي صـورت طبيعـي داراي اکتيویته هستند، از جمله 
تروریسم هسته اي براي آسيب زدن به منابع آبي  

است. چشمه هاي آب گرم زیادي در ایران وجود دارد 
که از جاذبه هاي گردشگري محسوب مي شـوند. در 

ایـران نيـز مطالعات مختلف نشان مي دهد که در 
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»صیانت پایدار« گزارش یم دهد

بیوتروریسم آبی 
 جنگ افزاری 
به قدمت تاریخ  -  تروریسم آب پدیده تازه ای نیست، آمارها می گویند این شیوه از تروریسم از سال 1970 تا سال 2016، 263 درصد

 افزایش داشته است. 68 درصد از این حوادث پس از حادثه 11 سپتامبر 18درصد در طول جنگ سرد و 13 درصد 
نیز پس از دوره جنگ سرد، اتفاق افتاده است. تعدد این حوادث در مناطق مختلف نیز متفاوت است. بیش از 80 
عملیات تروریس�تی مربوط به حوزه آب در پاکس�تان، بیش از 65 مورد در هند، بیش از 60 حادثه آب در کلمبیا ، 

بیش از 55 مورد در عراق و بیش از 40 حمله تروریستی مربوط به آب در پرو رخ داده است

مناطقي مانند رامسر، اردبيل، قزوین، تالش و محالت رادیونوکلئيـدهاي 
طبيعي در منابع آب زیرزميني وجود دارند. این چشمه ها به صورت طبيعي 
داراي اکتيویته هستند، هر چند که سطح اکتيویته در این مناطق پایين 
است اما از احتماالت موجود در مورد بيوتروریسم هسـته اي افـزایش 
سطح اکتيویته در این منابع آبي است که تعداد آنها در داخل کشور زیاد 

اسـت و از قطـب هـاي گردشـگري محسوب مي شوند.
تروریست ها آالینده هاي رادیولوژیک را در مخازن اصلي شهر به طرقي خاص 
وارد مي کننـد. ایـن آالینـده هـا در صورت مجهز بودن تصفيه خانه ها، به 
آشکارسازهاي رادیواکتيو، مشخص مي شوند و تا زمان پاکسازي آلودگي 
که فرآینـدي پيچيده و زمانبر است، تصفيه خانه تعطيل مي شود که موجب 

اختالل در خدمات آبرساني و تشویش جامعه مـي شـود. 
چنانچه تصفيه خانه به آشکارساز رادیواکتيو مجهز نباشد، آالینده مشخص 
نمي شود و مردم در معرض اثـرات مسـتقيم و غيرمستقيم پرتویي قرار 
خواهند گرفت. این حالت نتایج غيرقابل بخشش و جبران ناپذیري در 
جامعه و نسل هاي آینـده به جاي خواهد گذاشت. الزم به ذکر است که 
ميزان آالینده باید قابل توجه، قابليت جابجایي در آب، انحـالل پـذیر و 

در زمان مشخص تاثيرگذار باشد.
هدف تروریسم ایجاد رعب و وحشت است که موجب تخریب رواني، 
اجتماعي و اقتصادي افراد یک جامعه مي شود و به دنبـال این حمالت اغلب 
اندوه، استرس، خشم و افسردگي به وجود مي آید. تـرس و آسـيب هـاي 
باشد؛  ناتوان کننده  مي تواند  بيوتروریسم  از  ناشـي  روانـي-اجتمـاعي 
به طوري که پاکسازي و آلودگي زدایي از محيط و کنترل و بررسي افـراد 
حاضر در محيط، ممکن است وقت و هزینه قابل توجهي از سيستم هاي 
بهداشتي - درمـاني و امنيتـي - انتظـامي را بـه خود اختصاص دهد. 

بنابراین عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
برخالف برخي پيشرفت هاي اخير بسياري از جوامع در زمينه آماده سازي 
بهداشتي افراد عليه بيوتروریسـم، در جهت تدوین طرح ها، خدمات بهداشت 

رواني به منظور مقابله با این معضل، تالش هایي شده که در مراحـل 
ابتـدایي آن است. آمادگي براي مقابله با تروریسم عالوه بر جنبه هاي 
پيشگيري، مراقبت بهداشتي و برآورده نمودن نيازهاي افراد در معرض 
خطر، به پيامدهاي روانشناختي آن نيز وابسته است و آمادگي رواني باید 
در ابعاد محلي، اسـتاني، ملـي و بـين-المللي برنامه ریزي شود. بيماري هاي 
ایجاد شده در اثر عوامل رادیولوژیک عليه نيروهاي نظامي یا غير نظامي 
مي توانند ناتوان کننده یـا کشنده باشند و دوره هاي بيماري طوالني تري 
نسبت به عوامل شيميایي ایجاد کننـد و آسـيب آنهـا بـر سيسـتم هـاي 

بهداشتي-درماني مي تواند بسيار شدید و طوالني مدت باشد. 
نگراني در مورد استفاده از عوامل بيوتروریسم به عنـوان ابـزار جنگـي 
یـا بکـارگيري ایـن عوامـل در اقـدامات تروریستي، امري کامال جدي 
است و واکنش هاي متفاوتي از خود در برابر فجایع انساني و طبيعي 
جوامع مختلـف نشـان خواهند داد. چنانچه براي مقابله و واکنش سریع 
به موارد ذکر شده راه حلي عملـي وجـود نداشـته باشـد، واکـنش هـای 
مختلفي از جمله اختالالت رواني، جریحه دار شدن احساسات مردم و 
عدم اعتماد به مدیران و مسئوالن را در پي خواهد داشت. براي مقابله 
و واکنش به این آسيب ها عالوه بر پيش بيني و جلوگيري از حمالت، 
ابزار و تجهيزات  از  اطالع رسـاني دقيـق و آمـوزش همگاني، استفاده 
دقيق و تکنولوژي هاي نوظهور براي شناسایي دقيق آالینـده و آلـودگي 
و اطالعـات دقيق از ابعاد و نتایج حادثه از بار رواني به وجود آمده در بين 
مردم مي کاهد. ترس و آسيب هاي رواني- اجتماعي ناشي از بيوتروریسم 
مي توانـد نـاتوان کننـده باشـد، بـه طوري کـه پاکسازي و آلودگي زدایي 
از محيط و کنترل و بررسي افراد حاضر در محيط، ممکن است وقت و 
هزینـه قابـل توجهي از سيستم هاي بهداشتي - درماني و امنيتي - انتظامي 

را به خود اختصاص دهد.
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پرتوی، اقتصادی و سایبری مهم ترین تهدیدات موجود 
در زمينه پدافند غير عامل است.

در این زمينه باید گفت که تهدیدات زیست محيطی از 
جنس تهدیداتی است که در خدشه به امنيت ملی موثر 
است. تهدیدات زیست محيطی نسبت به دیگر تهدیدات 
نظامی بسيار کم هزینه است چون عامل تهدید گمنام 
بوده و در اثبات منشاء حمله ناتوانی وجود دارد و به 
راحتی قابل انتشار است. شناسایی تهدیدات زیستی و 
برنامه ریزی برای پيشگيری از وقوع چنين تهدیداتی 

بایستی مورد توجه ویژه قرار گيرد.
از سوی دیگر در دنيای امروز، علم و آگاهی شاخصه 
اصلی قدرت به شمار می آید از همينرو توسعه آموزش 
همگانی و گسترش علوم و فنون در کشورمان، می تواند 
محدودیت های مالی و انسانی را برطرف ساخته و با این 
راهکار در جهت هرچه توانمندتر شدن استفاده کنيم.

یکی از مسائل اساسی کشور مسئله آب است. کم آبی 
از جمله معضالت محيط زیستی محدود کننده توسعه 

دکتر عيسی کالنتری رئيس سازمان حفاطت محيط زیست می گوید تهدیدات زیست 
محيطی از جنس تهدیداتی است که در خدشه به امنيت ملی موثر است.در ادامه 
مشروح مصاحبه خبرنگار ماهنامه »صيانت پایدار« با رئيس سازمان محيط زیست که 

در قالب یک یادداشت شفاهی تنظيم شده است مرور می کنيم:
پدافند غيرعامل راهکاری در جهت حفظ و حراست از سرمایه ها و نه تحميل هزینه بر 
دستگاه های اجرایی است و این اهميت توجه به این مسئله را دو چندان می کند. بدان 
معنی که پدافند غيرعامل در جایگاهی باالتر از پيشگيری قرار گرفته و در حقيقت 
مصونيت سازی است و اگر فرصت های در اختيار ما پيوست پدافندی نداشته باشند، 

به تهدیداتی مخرب تبدیل می شوند.
پدافند غيرعامل در واقع دفاع غيرتحریک آميز است. امنيت و تهدید کفه های یک ترازو 
هستند و به هر ميزان امنيت باالتر رود، تهدیدات کاهش می یابد و هرچه تهدیدات 

تخصصی تر شود، روش دفاع و پدافند نيز تغيير یافته و تخصصی می شود.
افزایش بازدارندگی، کاهش آسيب پذیری، تداوم خدمات ضروری و تسهيل در مدیریت 
بحران، چهار رکن اساسی و نتایج اجرای درست پدافند غيرعامل است که می توانيم 
با بهره مندی از آن نقاط ضعف را در برابر تهدیدات طبيعی و غيرطبيعی پوشش 

دهيم.
نوع تهدیدات باید در چهارچوب مشخصی به مردم معرفی شوند تهدیدات زیستی، 

و تهدیدکننده حيات است. از همين رو هرچه بيشتر 
در مصرف آب صرفه جویی کنيم و بهره وری آن را باالتر 
ببریم تهدیدات را کم اثرتر خواهيم کرد زیرا در غير این 

صورت باید بدانيم که نخستين قربانی کمبود 
آن محيط زیست است و محيط زیست 

متعلق به شهروندان است.
هدف از پدافند غيرعامل استفاده از 
فرصت های بهتر برای حفظ پایداری 
بيشتر در جامعه است و اولویت اصلی 
ما آموزش و آگاهی رسانی در خصوص 
تهدیدات و پدافند غيرعامل است از 

همين رو، آموزش شهروندان نسبت 
به تهدیدات کم آبی و رعایت الزامات 

زیست محيطی در جهت استقرار صنایع آب 
بر باید بسيار جدی گرفته شود.

در حال حاضر با مشکالتی در مورد منابع آبی روبه رو 
هستيم که سبب شده فشار بر منابع زیاد شود این 
فشارها باید کم شود. در شرایط عرف بين الملل نباید 

بيش از 40 درصد آب های تجدیدپذیر را استفاده کنيم 
و این در حاليست که در کشور، این ميزان باالی 100 
درصد است و این بزرگترین خطر برای محيط زیست 
است که عواقب آن خشکی تاالب ها و رودخانه هاست. 
زیرا به دنبال خشکی شدن محيط های آبی، کانون های 
ریزگرد تشکيل می شود. گرد و غبار و فرسایش خاک به 
علت فشار بيش از حد و توليد مواد غذایی در مرحله 
اول محيط زیست قرار دارند که در حال قربانی شدن 

هستند.

مسئله دیگر، آلودگی هوا در کالنشهر است که بسيار نگران کننده است. چون آلودگی 
هوا می تواند منشا بروز بسياری از بيماری ها باشد که انسان را تهدید می کند از 
سوی دیگر، هوای پاک حق مسلم همه شهروندان است. در حال حاضر 80 درصد 
آلودگی کالنشهری مانند تهران از سوی خودروها توليد می شود که سازمان 
حفاظت محيط زیست در اجرای وظایف قانونی برای سياست گذاری و 
نظارت بر برنامه های کاهش آلودگی هوا اقدامات مناسبی را انجام 

داده و خواهد داد.
مسئله مهم دیگر در کشور، پسماند است که متاسفانه در زمينه 
پسماند در کل کشور مشکل داریم و پيشرفت قابل توجهی نداشتيم. 
و  صنایع  وزارت  از سوی  تومان  ميليارد  بود 1000  قرار  امسال 
سازمان همياری های برای ساماندهی مسئله پسماند اختصاص یابد 
که متاسفانه سال به پایان رسيده ولی هنوز این امر اجرایی نشده 
است. اگر این روند به این نحو ادامه پيدا کند قطعا وضعيت پسماندها 

بهبود پيدا نخواهد کرد.
ما باید در فضای زیستی، قوانين بازدارنده برای منع عوامل زیستی به کار گيریم و از 
آنجایی که قدرت آسيب رسانی عوامل زیستی نسبت به سایر تهدیدات باالتر است، 

باید تا آنجایی که می توانيم در برابر این تهدیدات، خود را آماده کنيم.
تاکيد محيط زیست در اجرای طرح جامع آمایش سرزمين است و جایگاه محيط زیست 

در اجرای طرح آمایش سرزمين، اجرای قوانين زیست محيطی در امر استقرار واحدهای 
صنعتی، توليدی و خدماتی که برحسب نياز و یا وجود زیرساخت و ایجاد الزامات 
زیست محيطی آن در حين احداث و بهره برداری آن از جمله ارزیابی زیست محيطی 

پروژه های کالن بسيار مهم و تاثير گذار است.
آنچه مسلم است رعایت قوانين درپيشبرد اهداف محيط زیست موثر خواهد بود و انجام 
طرح آمایش سرزمين از الزامات اجرای اهداف پدافند غيرعامل محيط زیست است. 
از سوی دیگر ضرورت و توجه به برنامه های پدافند غيرعامل از دیدگاه محيط زیست 

امری مهم وضروری است که باید به آن توجه جدی داشته باشيم.
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رئیس سازمان حفاطت محیط زیست در گفت وگو با »صیانت پایدار«:
تهدیدات زیستی می تواند امنیت ملی 

 را خدشه دار کند
پدافند غریعامل نباشد فرصت ها تبدیل به تهدید یم شوند

 پدافند 
غیرعامل در واقع دفاع 

غیرتحریک آمیز است. امنیت و 
تهدید کفه های یک ترازو هستند و به 
هر میزان امنیت باالتر رود، تهدیدات 

کاهش می یابد و هرچه تهدیدات 
تخصصی تر شود، روش دفاع و 

 پدافند نیز تغییر یافته 
و تخصصی می شود
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مرتضی نظری زاده-کارشناس ارشد شهرسازی
بروز سيالب  به  ابتدای سال جدید منجر  بارش های سيل آسا در 
در برخی مناطق کشور از جمله شمال و غرب کشور به خصوص 
استان های گلستان فارس لرستان و خوزستان و وارد ساختن خسارات 
جانی و مالی فراوان شد که عالوه بر تلفات جانی صحبت از 30 تا 
35 هزار ميليارد خسارت وارده به زیرساخت های کشور در ميان 
است به نحوی که دولت  برای جبران خسارات مجبور به درخواست 
برداشت از صندوق توسعه ملی شد. بزرگی این رقم بخصوص در 
شرایط فعلی اقتصاد کشور به قدر کافی نگران کننده و تاسفبار است 
تا در باره سياست های کلی مدیریت بحران و روش های مقابله با 
سيالب یک بازنگری به عمل آوریم. آینده تغيرات آب و هوایی مبهم 
و نامعلوم است و پيش بينی اینکه دقيقا بدانيم جریان آب و هوایی 
به کدام سو خواهند رفت دشوار است بنابراین بالیای طبيعی جزئی 
از سرنوشت جامعه جهانی خواهند بود و بر همين اساس نهادهای 
بين المللی به تدوین چارچوب های اقدام مشترک مانند سند هيوگو 
و چارچوب سندای برای مقابله با مخاطرات مبادرت ورزیده اند. در 
راس بالیای طبيعی در جهان سيل قرار دارد. برمبنای گزارش های 
جهانی سيالب طی سال های 1995 تا 2015 یعنی حدود 20 سال 
به تنهایی 47درصد از کل مخاطرات و فجایع طبيعی ثبت شده را 
به خود اختصاص داده است. 2.3 ميليارد نفر را تحت تاثير قرار داده 
و  باعث مرگ 157 هزار نفر شده است. شواهد نشان می دهد که 
بهترین راه برای مقابله با عدم قطعيت فجایع، انعطاف پذیری است. 
در حاليکه پيش بينی اثرات دشوار است اما ما می توانيم اقدام کنيم 

و می بایست اقدام کنيم.
اکثر اقدامات مدیریت سيل در وضعيت فعلی مستلزم هزینه ها و 
سرمایه گذاری های گزاف است. ساخت سدهای عظيم، کانال های 
زهکشی و سيل بندها از جمله این اقدامات است که بار مالی فراوانی 
را بر جامعه متحمل می کند عالوه بر این، اقدامات فوق ایستا بوده، 
دامنه محدودی داشته و پهنه گسترده ای را در بر نمی گيرند. این 
رویکرد سنتی مدیریت سيل مترادف از دست دادن زمين است. ما 
برای مقابله با سيل بخصوص سيالب های شهری به رویکردهای 
انعطاف پذیر نياز داریم. همگام با طبيعت و ماهيت پویای شهرها و 
جوامع مدیریت سيالب نيز بایستی پویا بوده و از هنر انعطاف بهره مند 
باشد و در طول زمان تکامل یابد. منظور از مدیریت انعطاف پذیر 
سيل یک نوع برنامه ریزی انطباقی است و ایجاد یک مجموعه وسيعی 
از مسيرها است که تحت شرایط تغيير اقليم شناسایی و تعریف 
می شوند. در این برنامه ریزی انطباقی پاسخ به زیرمجموعه وسيعی از 
سناریوها پيش بينی می شود و گزینه ها و انتخاب های آینده را محدود 
و محروم نمی کند. نظارت هدفمند وجود دارد و سناریوها به طور 
مداوم ارزیابی و بازنگری می شوند. برنامه دلتا در هلند که به عنوان 
بزرگترین و پيچيده ترین سيستم دفاع در مقابل سيالب شناخته 
می شود و در پاسخ به سيل 1953 دریای شمال که 1800 کشته بر 
جای گذاشته بود، طراحی شده است نمونه خوبی از بکارگيری رویکرد 
تطبيقی در مدیریت سيالب است. آنها از یک سيستم پيش بينی 
و عمل سنتی به سمت یک رویکرد مبتنی بر پيش بينی آینده و 
سازگاری با تغيير حرکت کرده اند. هدف این برنامه حفظ هلند که 
یکی از کم ارتفاع ترین کشورهای جهان است و تقریبا یک چهارم 
وسعت آن پایين تر از سطح دریا قرار دارد به عنوان یک کشور ایمن 
و جذاب برای امروز و آینده است. برنامه دلتا به منظور حمایت از 
تصميم گيری در رابطه با سياست های آب اجرا شده و تصميمات 
فعلی را به آینده پيوند می زند. از طریق این روش می توان اثرات 
تغييرات آب و هوایی را اندازه گيری کرد. ميزان سازگاری و انطباق 
را سنجيد و کارآمدی و انعطاف پذیری استراتژی ها آن را محاسبه 
کرد. مدیریت ریسک سيالب روخانه تيمز لندن نيز مثالی روشن و 

پيشگامانه از روش مسيرهای انطباقی است که دارای مجموعه ای از 
گزینه ها برای حداکثر حالت افزایش آب و جز و مد این رودخانه تا 
سال 2100 ميالدی است. در ونيز ایتاليا و سن پترزبورگ روسيه 
نيز برنامه های جامع و خالقانه ای برای مدیریت سيالب پياده شده 
است. در واقع اروپا به خاطر شرایط اقليمی و ژئومورفولوژیکی در 
خط مقدم تکنولوژی کنترل سيل قرار دارد. وقوع سيالب های شدید 
خصلت بسياری از مناطق جهان است که در مقایسه با سيل اخيری 
که در کشور ما رخ داد بسيار وحشتناکتر می باشند. دبی سيالبی 
که شهر پلدختر لرستان را درنوردید و شهر را به ویرانه ای تبدیل 
کرد طبق گزارش ایستگاه های هيدرومتری در اثر بارش 100 ميلی 
متری و دبی آب حدود 5000 متر مکعب بر ثانيه بوده است در 
حاليکه در بسياری از شهرها و مناطق جهان این حجم بارش و دبی 
سيالب روزانه بسيار عادی و پيش پا افتاده محسوب می شود. به نظر 
می رسد در کشور ما در زمينه سيالب صورت مسئله بسيار ساده دیده 
شده است. تخریب چند هزار ميلياردی زیرساخت ها در سيل اخير 
نشانگر این است که اصوال سيل و سيل خيزی در طرح های عمرانی 
از جمله احداث راه ها، پل ها، سدهای خاکی و دیگر تاسيسات مطرح 
نبوده و مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این طرح ها 
با پيش فرض خشکسالی و با کمترین آینده نگری تدوین شده اند. 
مطالعات نشان می دهد که ساالنه بيش از 40 رخداد کوچک و بزرگ 
سيل در کشور به وقوع می پيوندد و در 4 دهه اخير 1890 سيل در 
کشور رخ داده است با این وصف می توان گفت کشور ما سيل خيز 
بوده و غفلت از آن و نادیده گرفتن آن بی معنی و زیانبار است. 
شواهد نشان می دهد که در زمينه سيل و پهنه بندی سيالبی کشور 
اشکاالت اساسی وجود دارد. اولين مشکل به حوزه پایش و کمبود 
ایستگاه های هيدرومتری بر می گردد. تخمين و پيش بينی رواناب و 
دبی سيالب یکی از عوامل مهم و مؤثر در مدیریت بهينه منابع آب 
است. تعيين مناطق مولد سيل و اولویت بندي زیرحوضه ها از نظر 
سيل خيزي در مدیریت حوضه هاي آبخيز نقش مهمی دارد. کمبود 
آمار و اطالعات باعث می شود حجم آبی که به حوزه های پایين دست 
می رسد  و بار سيل خروجی ناشناخته و غيرقابل پيش بينی باقی 
بماند. مسئله بعدی نداشتن سناریوهای مدیریتی است که این امر 
هم به موضع اول مربوط است. به عبارتی چون متوليان امر سيالب 
شناخت و آگاهی دقيق از حوضه های آبریز ندارند ميزان بارشها را 
به درستی نمی دانند. جنس خاک را مطالعه نکرده اند بنابراین در 
تشخيص شاخص سيل خيزی دچار اشتباه می شوند و به تبع آن در 
برنامه ریزی و مدیریت نيز گمراه می شوند. امروزه در دنيا سيالب را 
دیگر به عنوان یک حادثه غير مترقبه و ناگهانی نمی شناسند بلکه با 
اعداد و ارقام نسبت به آن واقف هستند. هيدروگراف های مشاهداتی، 
شبيه سازی های نرم افزاری و ترسيم سناریو برای دبی های متفاوت 
سيالب باث شده است که سيالب از امری ناشناخته به موضوعی 
مشخص و معلوم تغيير یابد. زندگی با سيالب و همزیستی با آن 
بجای رویکردهای صرفا فيزیکی مقابله با آن مانند سيل بند و سد 
امروز در جهان مرسوم است. در پایان باید گفت که برای جلوگيری 

از تکرار حوادث مشابه نيازمند تغيير نگرش به سيل هستيم.
 طرح جامع مدیریت سيالب کشور  باید به یک سند الزام آور و 
فرادستی تغيير ماهيت دهد و بخش های مختلف کشور به اجرای آن 
ملزم شوند مطالعات هيدرولوژیک و هيدرومورفولوژیک در پروژه های 
عمرانی شهرسازی و احداث مسکن روستایی نباید صرفاً بخشی 
ظاهری از طرح باشند بلکه باید جوهره و بنيان طرح ها و پروژه ها 
بر روی اطالعات دقيق اقليمی قرار داده شود و راهکارهای مختلف 
مواجهه با سيل برای حالت های مختلف و برای نقاط مختلف کشور 
بصورت پویا و به روز شده وجود داشته باشد. تنها در این صورت 

41است که می توان خسارات سيل را به حداقل رساند. شور40
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گزارش »صیانت پایدار« از تجارب جهاین در زمینه مدیریت سیلم

هلندی ها چگونه سیل را 
رام می کنند؟!

-  برمبنای گزارش های جهانی سیالب طی سال های 1995 تا 2015 یعنی حدود 20 سال به تنهایی 47درصد از 
کل مخاطرات و فجایع طبیعی ثبت شده را به خود اختصاص داده است. 2.3 میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده و  

باعث مرگ 157 هزار نفر شده است

-  برنامه دلتا در هلند که به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین سیس�تم دفاع در مقابل س�یالب ش�ناخته می شود و در 
پاسخ به سیل 1953 دریای شمال که 1800 کشته بر جای گذاشته بود، طراحی شده است نمونه خوبی از بکارگیری 
رویکرد تطبیقی در مدیریت سیالب است. آنها از یک سیستم پیش بینی و عمل سنتی به سمت یک رویکرد مبتنی 

بر پیش بینی آینده و سازگاری با تغییر حرکت کرده اند
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به  طبيعی  بالیای  گذشته  سال   20 طی 
زندگی حدود 3 ميليون نفر از مردم جهان 
دالر  ميليارد  از 23  بيش  و  داده اند  پایان 
خسارت به بار آورده اند. اما هرکجا صحبت 
از مخاطرات طبيعی به ميان می آید معموال 
از 20 درصد کل  ژاپن حضور دارد. بيش 
زلزله های باالی 6 ریشر جهان در ژاپن به 
وقوع می پيوندد. این کشور همواره در معرض 
طوفان های دریایی، سونامی و ولکانو و دیگر 
در  ساله  هر  دارد.  قرار  طبيعی  مخاطرات 
ژاپن بين تابستان و پایيز طوفان ها از سمت 
جنوب همراه با بادهای شدید و باران های 
و سيستم حمل  سيل آسا شروع می شوند 
مواجه  چالش  با  را  کار  و  و کسب  نقل  و 
در  بلندی  تاریخ  ژاپن  بنابراین  می سازند. 
خصوص آگاهی بخشی در زمينه کاهش و 
مدیریت مخاطرات دارد. تجربه ژاپن در زمينه 
مدیریت بحران در مقابل فجایع طبيعی به 
حدی است که امروزه از انتقال درس هایی 
که در این زمينه آموخته به کسب درآمد 
می پردازد و تجارب خود را به دیگر کشورها 
می فروشد. تجربه ژاپن گواه این است که 
کاهش ریسک مخاطرات باید به یک هنجار 
تا آسيب ها  تبدیل شود  فرهنگی  و عنصر 

توسعه سيستم های  پيشگام جهانی در  ژاپن همانطور که عنوان شد  برسد.  به حداقل 
مدیریت ریسک است. این کشور سابقه طوالنی در مبارزه با وقایع ویرانگر مانند زلزله 
هانشين کوبه در سال 1995 و سونامی بزرگ سال 2011 فوکوشيما را در پرونده خود 
دارد. یکی از مهمترین اقداماتی که دولت ژاپن در زمينه کاهش ریسک انجام می دهد 
آموزش و تعليم و تربيت است. مرکز کاهش ریسک مخاطرات یوکوهاما جایی است که 
فرد می تواند تجارب و آموزش های الزم در مورد فجایع طبيعی را به صورت شبيه سازی 
به طور رایگان بياموزد. مرکز دارای یک محوطه است که کارآموزان و بازدید کنندگان 
می توانند در آن زمين لرزه واقعی را تجربه کنند و احساس تکان خوردن و ترسيدن ناشی 
از زلزله را حس کنند. در این محوطه فرد شرایطی به مانند زلزله سال 2011 را به مدت 
20 ثانيه تجربه می کند و به او یادآوری می شود که چقدر از بالیای طبيعی می ترسد. 
در این مرکز با استفاده از شبيه سازی آتش شما نحوه عمل در این شرایط و چگونگی 
دسترسی به کپسول های آتش نشانی را یاد می گيرید. مبارزه با آتش یک مسابقه با زمان 
است. افرادی که در این مرکز آموزش می بينند سرعت عمل در برخورد با آتش را به 
خوبی می آموزند. چگونگی عبور از آتش هنگامی که عمليات خاموشی بی نتيجه است و 
نحوه نفس کشيدن در دود از دیگر آموزش ها در ارتباط با آتش سوزی است که البته دود 
ساخته شده در این مرکز کامال بی خطر است. بخشی دیگر از این پالتفرم آموزشی تئاتر 
فاجعه است که فرد می تواند فيلم های مستند در مورد آنچه که هنگام رخداد یک فاجعه 
طبيعی به وقوع می پيوندد را نگاه کند. این فيلم ها به چندین زبان زیرنویس می شوند و 

توریست های کشورهای مختلف می توانند آنها را ببينند. 
عالوه بر موضوع آموزش کشور ژاپن قوانين و مقررات الزام آوری را نيز در زمينه مخاطرات 
طبيعی بویژه زلزله دارد. آنها متعاقب زلزله ویرانگر مياگی در سال 1978، قانون استانداردهای 
جدید مقاومت در برابر زلزله را در سال 1981 اصالح و مصوب کردند که به موجب این 
قانون همه ساختمان ها از لحاظ طراحی و ساخت باید استحکام کافی را داشته باشند به 
نحوی که بتوانند لرزه های قوی را تحمل کنند. در ژاپن سازمان هواشناسی این کشور 

بزرگای زلزله ها را بر مبنای یک مقياس ده سطحی بنام شيندو از صفر تا هفت)صفر، 
یک، دو ، سه ، چهار، پایين تر از پنج، باالتر از پنج، پایين تر از شش، باالتر از شش و 
هفت( اعالم می کند شيندو نه مقدار انرژی منتشر شده توسط زمين بلکه ميزان و درجه 
تکان خوردن در سطح زمين را می سنجد. تا قبل از 1981 ساختمان ها می بایست مقاوم 
در برابر مقياس پنج شيندو می بودند. ساختمان هایی که بعد از 1981 ساخته شده اند 
حتما بایستی در برابر شش تا هفت شيندو نيز مقاوم باشند. در ژاپن به ساختمان های 
که قبل از 1981 ساخته شده اند کيوتاشين گفته می شود و ساختمانهایی که سال ساخت 
آنها بعد از 1981 است شين تاشين ناميده می شوند. بنابراین مالحظه می شود که کل 
صنعت ساختمان این کشور به قبل و بعد از این قانون تقسيم می شود و بخ کسانی که به 
دنبال خرید می گردند اغلب توصيه می شود ساختمان های دارای گواهينامه شين تاشين 
را خریداری کنند و این نشان از اهميت این قانون در نظام ساخت وساز ژاپن دارد. زلزله 
بزرگ هانشين در سال 1995 نشان داد که ساختمان های دارای گواهينامه مذکور بسيار 
کمتر آسيب دیده بودند. بعد از زلزله 1995 قانون مهم دیگر در ارتباط با ساخت و ساز  
در ژاپن ساختمان های چوبی بود که  گواهی ساخت و ساز به آنها داده شد که باعث رونق 

ساختمان های چوبی که کمتر آسيب پذیر هستند، شد. قابل توجه است که 
طبق گزارش ها 86 درصد ساختما ن های چوبی در ژاپن مربوط به بازه 

زمانی 1981 تا 2000 هستند. به هر تقدیر ژاپن رهبر جهانی فناوری 
ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله است. تکنولوژی ساخت و ساز 
آنها از سه فناوری یا سه مرحله تشکيل می شود. اولين مرحله 
مقاومت اوليه در برابر زلزله است که مربوط به استحکام و توان 
تحمل بار و دیگر اقدامات سخت افزاری می باشد و ساختمان ها را 
در برابر تکان خوردن تقویت می کند. فناوری دوم کنترل ارتعاش 
است که ساختمان توسط ضربه گيرها یا دستگاه های تقویت کننده 

از بين می رود و فناوری سوم  انرژی جنبشی  نگه داشته شده و 
جداسازی پایه است که ساختمان توسط یک دستگاه از زمين جدا 

می شود و این دستگاه مانع انتقال شوک امواج به ساختمان می شود. 
ساختمان هایی که از فناوری آخر استفاده می کنند تقریبا هفتاد درصد در 

برابر لرزه مقاوم تر هستند.
از ژاپن بياموزیم امروز به یک گفتمان در زمينه کاهش اثرات مخاطرات طبيعی در بين 
کشورهایی که در معرض این خطرات قرار دارند تبدیل شده است. بسياری از کشورها 
گروه های آموزشی را برای تربيت به ژاپن می فرستند تا در کارگاه ها و کالس های مدیریت 
اصلی  شرکای  همراه  به  ژاپن  دولت  کنند.  شرکت  کشور  این  بحران 
مانند مرکز مدیریت ریسک توکيو تحت مدیریت بانک جهانی، مرکز 
آموزش توسعه توکيو هر ساله سمينارهایی را برای به 

»صیانت پایدار« گزارش یم دهد

مدیریت بحران از نوع ژاپنی

اشتراک گذاری دانش هيدرومتری و دیگر 
می کند  برگزار  مخاطرات  به  وابسته  علوم 
هواشناسی،  هيدرولوژی،  متخصصتان  و 
.. از ده ها کشور در  زمين شناسی، سازه و 
آن شرکت می کنند. هدف از این اجالس 
ایجاد ظرفيت در کشورهای در حال توسعه 
در زمينه مدرن سازی مبارزه با ریسک است. 
در کشور ما امروزه علی رغم پيشرفت ها در 
حوزه مدیریت بحران هنوز رویکرد جامع و 
یکپارچه در این حوزه به کار گرفته نمی شود 
و به صورت بنيادی به آن پرداخته نمی شود. 
تلفيق علم، تکنولوژی، مدیریت و دیگر بسته های 
نرم افزاری و سخت افزاری برای نيل به رویکرد 
یکپارچه مدیریت بحران بسيار حائز اهميت 
است. پيوست های پدافند غيرعامل 
همانگونه که در مورد ژاپن 
به آن اشاره شد و تدوین 
گواهينامه ها و پروتکل ها، 
قوانين و مقررات الزام آور 
که همزمان در همه 
حوزه ها اعم از آموزش، 
صنعت، فناوری و عرصه 
عمومی بکار گرفته شوند 
می تواند کارگشا باشد. 
دستگاه های متولی از جمله 
وزارتخانه ها و سازمانهای مختلفی 
که تصميم ساز و تصميم گير این 
حوزه هستند می بایست رویکرد مشترکی را 
پيگيری کنند که حاصل و نتيجه آن کاهش 
ریسک و  بهبود وضعيت مدیریت بحران در 

مقابله با حوادث مختلف باشد.

  بیش از 20 درصد 
کل زلزله های باالی 6 ریشر 

جهان در ژاپن به وقوع می پیوندد
  تجربه ژاپن در زمینه مدیریت بحران 
در مقابل فجایع طبیعی به حدی است 
که امروزه از انتقال درس هایی که در 

این زمینه آموخته به کسب درآمد 
می پردازد و تجارب خود را به 

دیگر کشورها می فروشد
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معاونت فرهنگی قرارگاه پدافند شيميایی کشور
پدافند شيميایی به اختصار مجموعه ای از تدابير، برنامه  ها و اقدامات غيرنظامی است که منجر 
به کاهش امکان وقوع تهدیدات یا حوادت شيميایی و کاهش آسيب پذیری  افراد، زیرساخت ها 
و سرمایه ها در برابر تهدیدات شيميایی می گردد و آمادگی مواجهه و واکنش در برابر وقوع 

تهدیدات شيميایی را در جامعه باال می برد.  
از یک منظر مفهوم »پدافند شيميایی« در پاسخ به این سه سؤال کوتاه اّما اساسی است که؛

اوالً : بسترهای وقوع تهدیدات شيميایی کدامند؟
ثانياً: سرمایه های ما چگونه ممکن است مورد تهدید شيميایی قرار گيرد؟ 

ثالثاً: واکنش ما  در برابر تهدیدات شيميایی، چگونه باید باشد؟
اقدامات پدافند شيميایی:

منظور؛ تمامی برنامه ها، کارها و فعاليت هایی است که با هدف کاهش تهدیدات شيميایی، کاهش 
آسيب پذیری زیرساخت ها و سرمایه ها و تسهيل مدیریت بحران در برابر تهدیدات شيميایی، 
منطبق با اصول و معيارهای پدافند غيرعامل انجام می پذیرد. در واقع اقدامات پدافند شيميایی، 

پاسخ این سؤال اساسی است که : »در برابر تهدیدات شيميایی چه کار باید کرد؟«
پاسخ به این سؤال فارغ از مباحث حقوقی و دیپلماسی با در نظر گرفتن دو رویکرد اساسی 

» فنی و مهندسی« و » مدیریت بحران« در سه گام مهم زیر قابل تعریف و 
تبيين است: 

-شناسایی محيط، تهدیدات و آسيب پذیری ها
-اقدام جهت کاهش آسيب پذیری ها

-ارتقای آمادگی  واکنش
الف – شناسایی محيط، تهدیدات و آسيب پذیری ها: 

مطالعه، تحليل، بررسی و شناسایی تهدیدات شيميایی و آسيب پذیری های 
هر حوزه، منطبق بر دو دیدگاه عينی »جامع-نگری« و »آینده پژوهی«، 

اولين اقدام محوری در پدافند شيميایی است که مستلزم شناخت محيط است. 
معموالً در انجام این مرحله، تمام تهدیدات شيميایی و آسيب-پذیری های سرمایه ها 

و دارایی ها در یک محدوده ی جغرافيایی مورد رصد و پایش قرار می گيرد.
ب- کاهش تهدیدات و آسيب پذیری ها: 

کاهش آسيب پذیری بسترهای وقوع تهدیدات شيميایی، عالوه بر لزوم تدوین و اجرای الزامات و 
مالحظات پدافند شيميایی، مستلزم تدوین و اجرای اصول، الزامات و مالحظات فنی مهندسی 

پدافند غيرعامل شيميایی در بخش های مرتبط کالبدی 
و سایبری است.

مکان یابی مناسب، تمرکززدایی یا پراکندگی ، مقاوم سازی، 
رعایت حریم ها و استانداردها، خارج کردن مراکز شيميایی 
تهدیدزا از مراکز جمعيتی، ایمن سازی سامانه های نرم افزاری 
کنترل فرایندها در برابر تهدیدات فضای سایبر و ... نمونه ای 
از اقدامات در جهت کاهش تهدیدات و آسيب پذیری  ها 

به ویژه در صنایع شيميایی پرخطر است. 
ج – ارتقای آمادگی  واکنش: 

در صورت وقوع تهدید شيميایی، متناسب با نوع و سطح 
حادثه، واکنش مناسب در مواجهه با تهدید و پيامدهای 
آن باید انجام شود.  بدیهی است واکنش مناسب، مستلزم 
ایجاد آمادگی و هماهنگی-های قبلی بين دستگاه های 

ذیربط می باشد. 
بنابراین اقدامات پدافند شيميایی در واکنش مناسب به 
تهدیدات شيميایی، پيش از وقوع تهدیدات، برنامه ریزی 
عملياتی  تهدید،  وقوع  با  و  می گردد  اجرا  و 

می شود. 
اقدامات آمادگی قبل از وقوع تهدید:

تعریف وظایف، نقش ها و مسئوليت ها در 
دستگاه ها و سازمان های ذیربط، ایجاد 
هماهنگی از طریق سازماندهی، فرهنگ سازی 
و آگاه سازی جامعه ی مخاطب،  بررسی 
سناریوهای تهدید، آموزش و ارتقای آگاهی، 
تمرین،تجهيز و رزمایش، رصد و پایش تهدید و 
ایجاد آمادگی، هشدار و اطالع رسانی از مهمترین اقدامات 

آمادگی قبل از وقوع تهدید می باشد. 
  اقدامات بعد از وقوع تهدید:

با وقوع تهدید، بسته به نوع آن، اقدامات واکنشی متفاوت 

الفبای پدافند شیمیایی
سردار غالمعلی حيدری در همایش پدافند غيرعامل در زنجان با بيان اینکه پدافند جز 
ذات معماری ایرانی بوده است، اظهار داشت: اگر به بافت قدیمی شهرها توجه شود در 
طراحی قلعه ها، ارگ ها، شهرها و روستاها الزامات پدافند رعایت شده است و شهرهایی 
همچون زواره اردستان که یک شهری زیرزمينی است به نحوی طراحی شده اند که 

دشمن به راحتی نمی توانست در داخل شهرها مانور دهد.
وی با بيان این که دو نوع پدافند وجود دارد، اظهار داشت: پدافند عامل بر عهده نيروهای 
مسلح در هر کشور است که در دوران انقالب اسالمی بعد از 200 سال مانع شد تا این 
کشور دوباره به دست بيگانگان بيفتد در صورتی که ائتالف بين المللی صورت گرفته 
بود و 85 کشور در این دوران از دشمن حمایت و 35 کشور سالح مورد نياز دشمن 

را تامين می کرد.
به گفته سردار حيدری پدافند غيرعامل دفاع غيرمسلحانه با اقدامات غيرمسلحانه است 
که در نتيجه موجب کاهش آسيب پذیری می شود که جان انسان ها در اولویت قرار دارد و 
حفاظت از زیرساخت های کالبدی در اولویت بعدی است که با اقدامات مدیران و رابطين 

پدافند غيرعامل آسيب پذیری کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: پدافند کاهش آسيب پذیری در حال حاضر 
مورد تاکيد است زیرا با پيشرفت علم و تکنولوژی تهدیدات 
دانش پایه شده اند و دیگر همچون گذشته نيازی به ساخت 

شهرهای زیرزمينی نيست.
اینکه تهدید حاضر  بيان  با  معاون سازمان پدافند غيرعامل 
فناوری پایه است، تصریح کرد: قاعدتا دفاع نيز باید به صورت 
تخصصی و دانش پایه باشد و این یک رویکرد جدیدی است و 
باید بررسی ها انجام شود که یکی از اقدامات در این راستا نيز 

تاب آوری زیرساخت ها و آسيب شناسی آن هاست.
سردار حيدری گفت: نباید فرصت ها به تهدید تبدیل شوند زیرا 
اگر الیروبی در مسيل ها انجام می گرفت می توانست خسارت ها را 
پایين بياورد یا مستحکم سازی پل ها در زمان احداث می توانست 
مانع تخریب پل ها در سيل اخير شود در مقابل تهدیدات با 
پيشرفت علم و تکنولوژی باید پدافند در دستور کار مدیران 

قرار گيرد.
وی پدافند سایبری، زیستی و پرتویی را از دیگر حوزه های پدافند 
غيرعامل اعالم کرد و گفت: با پيشرفت علم و تکنولوژی سایبر به 
عنوان یک سرمایه تبدیل شده است و در پدافند زیستی نيز با 
توجه به رونق توليد در سال جاری باید تمام تمرکز بر توليدات 
داخلی باشد و در پدافند شيميایی نشر شيميایی در مراکزی 

همچون تصویه آب می تواند بسيار خطرناک باشد.
معاون بسيج و امور استان های سازمان پدافند غيرعامل یکی از 
پدافندها را پدافند مردم محور اعالم کرد و افزود: تمرکز دشمن 
در حال حاضر به مولفه های جدید جنگ مردم محور شامل 

جنگ اقتصادی، جنگ سایبری و جنگ بی قاعده است.

معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند غریعامل کشور:

به الگوی پدافند غیرعامل عمل می شد 
خسارات سیل اخیر کاهش می یافت
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پدافند شیمیایی به 
اختصار مجموعه ای از تدابیر، 

برنامه ها و اقدامات غیرنظامی است 
که منجر به کاهش امکان وقوع تهدیدات 
یا حوادت شیمیایی و کاهش آسیبپذیری 
افراد، زیرساخت ها و سرمایه ها در برابر 
تهدیدات شیمیایی می گردد و آمادگی 

مواجهه و واکنش در برابر وقوع 
تهدیدات شیمیایی را در جامعه 

باال می برد



  نقش 
دستگاه های مرتبط با سالمت 

و بهداشت، تأمین غذا و دارو و 
آب، همچنین دستگاه های مرتبط 

با حوزه ی صنعت و نیز حوزه ی های 
دیپلماسی و دفاعی در کاهش 
تهدیدات و آسیب پذیری های 

 حوزه شیمیایی
 مهم و حیاتی است 
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خواهد بود:  
رصد و پایش تهدید، کشف و  شناسایی عامل شيميایی، 
اعالم وقوع تهدید و اطالع رسانی به مراجع ذیربط، امداد 
و نجات، تحدید منطقه، برقراری نظم و امنيت، اقدامات 

درمانی، دفع منشاء خطر و رفع آلودگی، بازیابی 
و بازتوانی منابع آسيب دیده و عادی سازی 

شرایط از اقدامات دارای اولویت این 
مرحله است. 

آمادگی و هماهنگی تيم های واکنش 
سریع، کشف و شناسایی، امداد و نجات، 
برقراری امنيت و تحدید منطقه ی 

آلوده، رفع و دفع  آلودگی و تخليه 
اضطراری )توسط سازمان های آتش نشانی، 

نيروهای مسلح، امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر، اورژانس، نيروی انتظامی و مرکز اقدام کلی قرارگاه 
پدافند شيميایی در استان یا مرکز(، ذیل فرماندهی واحد 
و یکپارچه، در واکنش مناسب به وقوع تهدید  شيميایی، 

بسيار مهم و تعيين کننده است.
تهدید  وقوع  دالیل  کارشناسی  تحليل  و  بررسی   
شيميایی،آسيب ها، کاستی های اقدامات واکنشی، مستند 
سازی و ... ، با هدف کاهش یا رفع ایرادات و بهره برداری 
های آموزشی و مدیریتی، از دیگر اقدامات حائز اهميت 

در مرحله ی بعد از وقوع تهدید است .
حوزه های بسترساز وقوع تهدیدات شيميایی

تروریسم، یکی از حوزه های بستر ساز وقوع تهدیدات 
شيميایی است که در آن، مواد شيميایی پرخطر غالباً 
سّمی، توسط گروه های تروریستی یا افراد مزدور و معاند 
)به صورت سازمان یافته یا خودسرانه(، با یکی از اهداف 

ذیل منتشر و استفاده می گردد:
- ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه از طریق 

پخش مواد شيميایی سریع االثر سّمی یا محّرک در نقاط پرازدحام و غالباً سربسته 
- حذف افراد مؤثر مخالف مانند ترور برخی شخصيت های سياسی یا مذهبی

دستيابی به منشاء و انگيزه ی وقوع تهدیدات این حوزه در حيطه ی اختيارات دستگاه های امنيتی و 
اطالعاتی بوده، لکن اقدامات الزم جهت برقراری نظم و امنيت، شناسایی عوامل شيميایی استفاده 
شده و اقدامات امداد و نجات و رفع آلودگی، باید تحت مدیریت واحد و با آمادگی و 

هماهنگی کامل یگان ها و تيم های عملياتی تجهيز شده، انجام شود.
همچنين  در توليد برخی اقالم و کاالهای مصرفی، خوراکی، کاالهای آرایشی 
– بهداشتی و حتی پوشاک و اسباب بازی به ویژه کاالهایی که به طریق 
قاچاق به کشور وارد می شود، از مواد شيميایی غيراستاندارد مّضر و بعضاً 

سّمی استفاده می شود.
تهدیدات شيميایی، در این حوزه زمانی پدیدار می شود که مقادیر باالیی از 
این اقالم، بدون نظارت کافی در روند توليد و تأیيد سالمت، از طریق قاچاق، 
وارد کشور شده و در حجم و گستره ی وسيع، به سهولت در اختيار مردم قرار 
 گيرد. گرچه بخشی از این محصوالت، در داخل کشور )و بدون نظارت کافی( توليد 
می گردند، لکن تهدید ناشی از واردات خارجی به لحاظ احتمال آلودگی های ناخواسته، عامدانه 

و معاندانه، بسيار جّدی است. 
مصرف اغلب این محصوالت، پيامد های زیانباری برای افراد جامعه به ویژه خانم ها و کودکان 
و نوجوانان دارد. بروز بيماری های العالج، صعب العالج یا ناتوانی و تحميل هزینه های درمان یا 

تأثيرات مخرب فرهنگی از جمله خطرات و پيامدهای استفاده از این کاالها است.
 دشواری یا کم توجهی مسئوالن در جلوگيری از واردات غيرقانونی و  نبود نظارت کافی بر واردات 
بی رویه ی این اقالم از مسيرهای قانونی و مهمتر از آن، عدم اطالع کافی مردم از پيامدهای خرید 
واستفاده از این کاالها، شرایط را برای وقوع تهدیدات شيميایی کاالهای وارداتی و قاچاق به ویژه 
در حوزه ی انسانی مهيا نموده است. گرچه عموماً اهداف اقتصادی، عامل ایجاد این بستر در سطح 
جامعه است، لکن از آنجا که اصوالً تفاوتی در پيامد مصرف آن ایجاد نمی کند، لذا تهدیدات این 

حوزه را می توان ذیل تهدیدات حوزه ی تروریسم شيميایی، مطالعه، تحليل و بررسی نمود. 
دستگاه های مسئول در این حوزه عالوه بر مراجع قانونگذار، قضایی و انتظامی، دستگاه های مرتبط 

با صدور مجوز تأیيدیه  ی سالمت محصوالت و کاالهای وارداتی می باشند.
  در واقع نقش دستگاه های مرتبط با سالمت و بهداشت، تأمين غذا و دارو و آب، همچنين 
دستگاه های مرتبط با حوزه ی صنعت و نيز حوزه-ی های دیپلماسی و دفاعی در کاهش تهدیدات 

و آسيب پذیری های این حوزه  ، مهم و حياتی است.



سردار دکتر جاللی در پنل تخصصی پدافند غيرعامل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال:

 آمریکایی ها در پدافند غیرعامل شاگرد پانزدهم جهان هم نیستند
آمریکایی ها به لحاظ توليد علم در پدافند غيرعامل استاد توليد اسناد علمی )Document( هستند، اما در صحنه عمل شاگرد 
پانزدهم جهان هم نيستند، به عنوان مثال شما طوفان کاترینا در کوبا و امریکا را مقایسه کنيد، نحوه مواجه این دو کشور در این 
بالی طبيعی بسيار جالب است، در کوبا که به اصطالح یک کشور جهان سوم است، شاهد کاهش اثر طوفان، کاهش تلفات ناشی از 
طوفان و مدیریت خوب در صحنه هستيم ولی در امریکا با سطح باالی توليد دانش در حوزه پدافند غيرعامل خسارات بيشتری را 

نسبت به کوبا شاهد هستيم. صحنه مطالعات و توليد دانش و مدارک علمی با صحنه عمل متفاوت است.


