واﺑﺴـﺘﮕﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬـﺎی ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺳﺮدار
»ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ« روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻗﻮا و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ از ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻼت و ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺟﻼﻟﯽ اداﻣﻪ داد :ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
دﺷﻤﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ،
ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ آن ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﯾﮏ دﻓﺎع ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع داراﯾﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻼﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم
در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل،
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ارزی وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و
ﻣﻘﺮرات ﻧﻮﯾﺴﯽ در درون ﺳﯿﺴﺘﻢ و ذات آن وﺟﻮد دارد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮﯾﺰی از دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮﮔﺬاری دوﻟﺖ ﻫﺎ را در
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ داراﯾﯽ ﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد.
ﺟﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد
رﮔﻮﻻﺗﻮری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ رﮔﻮﻻﺗﻮری اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد،
دﯾﮕﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارد و
ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن  95درﺻﺪ ﭘﻮل
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی از اﯾﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﯾﻤﻨﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و
دﻓﺎع ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع در ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت روز ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ وزﯾﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﺷﺒﮑﻪ »رادﯾﻮ
ﺗﺮاﻧﮏ ﻣﻠﯽ« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺪار را در زﻣﺎن
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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