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یک در هزار صادرکنندگان از سال آینده لغو می شود
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱4 :
اتاق تهران  -بعد از سال ها که فعاالن اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان نسبت به فرآیند انتخاب صادرکننده
نمونه انتقاد داشتند ،امسال نخستین بار ،انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران
واگذار شد و درنهایت دیروز دوشنبه ۱3 ،آذر ماه طی همایشی در حضور مقامات استان ،نمایندگان مجلس و
نمایندگان بخش خصوصی ،صادرکنندگان برتر معرفی شدند و از آنان قدردانی شد.
چالش های بزرگ پیش روی صادرکنندگان
در ابتدای این همایش ،رییس کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به تشریح روند انتخاب بنگاه
های برتر در حوزه صادرات پرداخت.
محمد الهوتی گفت :پس از بررسی پرونده صادراتی  48شرکت که مشخصات آنان در اختیار کارگروه قرار
گرفته بود ۱7 ،شرکت که شاخص های صادرکننده برتر را دارا بودند برگزیده شدند.
وی افزود :عالوه بر این  3بنگاه دیگر نیز که میزان صادرات آنان قابل توجه بود و از نظر شاخص ها بسیار
نزدیک به صادرکنندگان نمونه بودند ،به عنوان شرکت های شایسته تقدیر برگزیده شدند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه مالک ورود بنگاه ها به مرحله داوری انتخاب صادرکننده نمونه
سال  96استان تهران ،عضویت در تشکل های صادراتی و سنجش از طریق سطح بندی میزان صادرات برای
شرکت های صادراتی بود ،افزود :تا پیش از این ،مالک ارزش صادرات برای بنگاه های منتخب ،کف صادرات
یک میلیون دالری بود .اما در این دوره بنا بر پیشنهاد کارگروه انتخاب ،در سه سطح کف صادرات در نظر
گرفته شد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ،بر اساس آیین نامه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان
تهران ،در خصوص راستی آزمایی میزان اظهارنامه صادرات بنگاه ها از گمرک ایران استعالم شد .عالوه بر این
نداشتن بدهی معوق به نظام بانکی از طرف صادرکنندگان نیز مالک عمل قرار گرفت و استعالمات الزم در این
خصوص صورت گرفت.
الهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان تاکید دارند که دولت باید تسهیالت ویژه ای برای فعاالن اقتصادی در حوزه
صادرات لحاظ کند ،افزود :کمک به حضور بنگاه های صادراتی در نمایشگاه های خارجی یکی از خواسته های
جدی فعاالن این عرصه است که متاسفانه در این زمینه تسهیالت مناسبی از سوی دولت تدوین نشده است.
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به گفته وی ،در حال حاضر تنها  2۰میلیون تومان برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه های خارجی از
سوی دولت تخصیص می یابد که رقم بسیار ناچیزی است .حال آنکه برای شرکت در این گونه نمایشگاه ها
حداقل باید به میزان  5۰هزار یورو هزینه کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی از مصوبات و قوانین وضع شده در حوزه صادرات غیرنفتی،
اجرا نشده است ،افزود :یکی از مشکالت جدی صادرکنندگان ،نوسان نرخ ارز است حال آنکه در دولت یازدهم و
دوازدهم بر تک نرخی کردن ارز بارها تاکید شده است.
الهوتی گفت :عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از مشکالتی است که صادرات غیرنفتی
ایران را با چالش مواجه کرده است .از این رو پیشنهاد خاص صادرکنندگان ،عقد قرارداد و برقراری تعرفه
ترجیحی با کشورهای هدف و بازار صادراتی ایران است.
وی همچنین تصریح کرد که ایجاد زیرساخت های الزم و تسهیل در قوانین ،از الزمه های تشکیل شرکت های
بزرگ صادراتی در کشور است که دولت باید در این زمینه با بخش خصوصی همراهی کند.
به گفته الهوتی ،قیمت تمام شده باالی محصوالت ،نرخ باالی حمل ونقل و لغو مشوق های صادراتی نیز چالش
های جدی برای کسب وکار صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است.
الهوتی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از تشکل های بخش خصوصی از برنامه های مدون صادراتی برخوردار
هستند ،افزود :از جمله مشکالت فعاالن این عرصه ،عدم استرداد مالیات ارزش افزوده است که به رغم تالش
هایی که در این رابطه صورت گرفته ،در عمل اتفاقی نیفتاده است.
الهوتی در پایان به پیشنهادهایی پرداخت که مورد تایید صادرکنندگان کشور است .وی افزود :درباره مجوز
ورود موقت ،پیشنهاد استفاده از صادرات های قبلی بنگاه ها مطرح شده است .همچنین سازمان توسعه تجارت
ایران پیشنهاد کرده است که اخذ عوارض از واردات کاالهای مصرفی به عنوان حمایت از صادرات غیرنفتی
لحاظ شود که امیدواریم این راهکارها در مجلس هر چه سریع تر مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.
شش پروژه اقتصاد مقاومتی در سال ۱396
محمدرضا مس فروش ،رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران که سخنران بعدی این گردهمایی
بود ،به سهم  24/8درصدی صادرات استان تهران در صادرات کل کشور پرداخت و گفت :در حوزه اقتصاد
مقاومتی شش پروژه برای سازمان صنعت ،معدن و تجارت تعریف شده که پنج پروژه از سال گذشته به سال
 96انتقال یافته و یک پروژه جدید نیز در سال جاری تعریف شده است.
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او ادامه داد :دو پروژه از پروژه های اقتصاد مقاومتی که به سال جدید نیز انتقال یافته ،معطوف به ایجاد رونق
در تولید است .بر این اساس با بخشنامه رییس کل بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهوری به سیستم
بانکی ،سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ،مقرر شده است که برای تکمیل طرح هایی با بیش از
 6۰درصد پیشرفت فیزیکی مساعدت صورت گیرد .همچنین به واحدهایی که از نظر سرمایه در گردش در
مضیقه هستند و بخشی از نیروی انسانی خود را از دست داده اند و ظرفیت های تولیدی شان کاهش یافته،
کمک می شود .چنان که در سال  95نیز  ۱6هزار میلیارد تومان به این واحدها اختصاص پیدا کرد و این رقم
برای سال جاری قرار است به  2۰هزار میلیارد تومان بیابد.
مس فروش در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های دستگاه متبوعش برای ارتقا توسعه صادرات پرداخت و
گفت :احیای مشوق های صادراتی ،کاهش هزینه های حمل ونقل ،کمک به حضور صادرکنندگان در نمایشگاه
های خارج از کشور و اعطای جوایز صادراتی در دستور کار قرار دارد.
محسن بهرامی ارض اقدس ،رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در این مراسم
گفت :ادبیات و نگاه مسووالن دولتی به صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در توسعه اقتصاد کشور ،در مقایسه به
سه دهه اخیر اصالح شده است ،با این وجود عزم جدی در دولت ها برای حل مشکالت این بخش دیده نشده
است.
بهرامی افزود :برای حل مشکالت بخش صادرات کشور و معضالتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند ،در
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران طی همفکری با تشکل ها در حال تدوین برنامه ها و
راهکارهای مدون است.
برنامه صندوق ضمانت صادرات برای پوشش نوسان نرخ ارز
در ادامه این مراسم ،کمال سید علی ،مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه خدمات صندوق در
میان مقامات دولتی و بخش خصوصی ناشناخته باقی مانده است ،افزود :صادرات دو بال دارد که یکی از آنها
تامین مالی و دیگری پوشش ریسک است.
وی با بیان اینکه سقف اعتباری بانک و ریسک کشور و نیز نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در دنیا مدنظر
قرار می گیرد ،افزود :منطقه ما منطقه پرخطری است و کشورهای هدف صادراتی نیز در شمار کشورهای
پرریسک قرار دارند .حال آنکه ،صندوق ضمانت صادرات ایران ،یکی از پشتیبان های اصلی صادرات کشور است.
وی در معرفی خدمات صندوق به اعطای ضمانت نامه گمرکی به جای ضمانت نامه بانکی نیز پرداخت و گفت:
پرتفوی صندوق نیز به زودی سه برابر خواهد شد و در سال جاری دو میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر پوشش بیمه
ای صورت می گیرد.
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او همچنین گفت :پوشش نوسانات نرخ ارز نیز در دستورکار قرار گرفته که در صورت یکسان سازی نرخ ارز،
پوشش داده می شود .ضمن اینکه قصد داریم ضمانت نامه ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس نیز صادر
کنیم.
پیگیری احیای دیپلماسی اقتصادی در مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در این همایش ،با بیان تراز منفی تجاری کشور طی
مدت هشت ماهه سال جاری که به رقم  4میلیارد دالر رسیده است ،گفت :این روند اگر ادامه پیدا کند و
مسووالن فکر چاره ای برای آن نکنند ،تراز منفی تجاری کشور تا پایان سال جاری به رقم نگران کننده شش
میلیارد دالر خواهد رسید.
پورابراهیمی با بیان اینکه نیاز جدی به تدوین راهبرد تجارت خارجی کشور و حرکت تمامی صادرکنندگان بر
مسیر آن کامال احساس می شود ،گفت :در کمیسیون اقتصادی مجلس ،مقوله احیای دیپلماسی اقتصادی از
سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و در یکی از اقدامات انجام شده ،شاهد بازگشت معاونت
اقتصادی وزارت امور خارجه پس از سال ها بودیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان عدم تخصیص بودجه برای مشوق های صادراتی طی سال های اخیر،
گفت :از جمله راهکارهای پیشنهادی که در مجلس در حال بررسی است ،جایگزینی تهاتر جوایز صادراتی با
مطالبات صادرکنندگان از دولت است ،همچنین این پیشنهاد در مجلس مطرح شده که میزان جایزه صادراتی
صادرکنندگان با مقدار پرداخت هایی که فعاالن اقتصادی باید به گمرک و سازمان مالیاتی بپردازند ،گره بخورد.
لغو دریافت یک در هزار از صادرکنندگان
مسعود خوانساری ،رییس اتاق تهران نیز قطع ارتباط با بازارهای جهانی و عدم شناخت کافی از قواعد جدید
تجاری بین المللی را به عنوان آفت های تحریم برشمرد و گفت :در چنین شرایطی ،انتظار اینکه صادرات
بالفاصله پس از لغو تحریم ها افزایش یابد ،انتظار درستی نیست و همت کسانی که به عنوان صادرکننده نمونه
برگزیده شده اند ،باید مورد قدردانی قرار گیرد.
وی گفت :اکنون کشوری را نمی توان یافت که بدون سرمایه گذاری خارجی توسعه پیدا کرده باشد .جذب
سرمایه گذاری خارجی در ایران ملزوماتی دارد که رعایت این ملزومات باید مورد توجه قرار گیرد.
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش ،وعده داد که همایش های انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران
در سال های بعد ،چالشی تر برگزار شود و ضمن بیان مشکالت ،راهکارهایی برای ارتقا سطح صادرات نیز ارائه
شود.
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رییس اتاق تهران ،از تمرکز اتاق تهران به موضوع صادرات سخن گفت و اینکه اتاق در حال تنظیم بسته ای
است که به موجب آن از سال آینده ،دریافت یک در هزار از صادرکنندگان لغو شود.
او همچنین گفت :اتاق قصد دارد ،یارانه هایی را به صادرکنندگان برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی
اختصاص دهد .همچنین قرار است عضویت صادرکنندگان نمونه استان در هیات های تجاری اعزامی به
کشورهای هدف به عنوان امتیازی برای این صادرکنندگان از سوی اتاق تهران در نظر گرفته شود.
محمدحسین مقیمی استاندار تهران نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم گفت :متعهد می شویم که
مشکالت صادرکنندگان را در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برطرف کنیم.
پس از این سخنان از  ۱7صادرکننده نمونه استان تهران در سال  ۱396و هم چنین سه صادرکننده دیگر به
عنوان شایستگان تقدیر ،توسط مقامات حاضر در این همایش با اهدای لوح و تندیس صادرکننده برتر قدردانی
به عمل آمد.
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ستاری :وام دهی به استارت آپ ها خیانت به آنهاست
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱4 :
فناوران  -سورنا ستاری در نشست صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر که با حضور اعضا و نمایندگان
شبکه انتقال و تبادل فناوری  D8در پارک فناوری پردیس برگزار شد ،گفت :روزهای اولی که در نظر داشتیم
استارت آپ ها را آغاز کنیم ،مطالعه ای را به جوانان فعال در سیلیکون ولی سفارش دادیم .این مطالعه نتیجه
نسبتاً منسجمی داشت که چرا سیلیکون ولی تنها در کالیفرنیا است و چرا در اروپا نیست؛ حتی چرا دوبی با
وجودی که  3۰سال قبل بنا داشت سیلیکون ولی راه اندازی کند هنوز این اتفاق نیفتاده است .پاسخ این بود
که ما احتیاج به یک زیست بوم داریم و البته این به معنای سیستم دولتی نیست .همه باید در این بازی حضور
داشته باشند .نیروی انسانی ،جوان بودن ،زیرساخت های سرمایه گذاری ،زیرساخت های علمی ،خالقیت ،پارک
ها ،مراکز رشد ،شتاب دهنده ها و غیره هرکدام یک فاکتور مهم هستند.
ستاری گفت :معاونت علمی پیش از این از طریق صندوق های وابسته به بیش از دو هزار شرکت وام داده است.
اما امروز اثرات آن را می بینیم .بسیاری از این شرکت ها شکست خورده اند و امروز باید پول های وام را پس
بدهند.
رییس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت :در دانشگاه ها دیگر کسی درخواست وام ندارد؛ ساختار تازه ای ایجاد
کرده ایم که توسعه بدون تأثیر پول دولتی است .هر پولی که منشاء دولتی داشته باشد ،رانت می آورد .پس
باید این بازار را از دولت جدا کرد و به بخش خصوصی سپرد.
وی با بیان اینکه بیش از  95درصد در کشور ما از طریق وام است ،افزود :بسیاری از مسووالن نیز ایجاد شغل را
کمک بالعوض یا وام می بینند .اما باید حرکتی ایجاد کرد که حداقل  4۰درصد تامین مالی کل کشور از طریق
VCها باشد.
ستاری ادامه داد :بسیاری از سرمایه گذاران آرزوی خرید استارت آپ ها را دارند .اما باید آنها را به این درک
رساند که در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر فعالیت کنند و بدانند که در این راه باید در چند استارت آپ
سرمایه گذاری کرد تا شاید یکی از آنها به نتیجه برسد.

7

96/09/14
سهشنبه

 ۱۰ستاره ایرانی کهکشان سامسونگ برای المپیک
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱4 :
فناوران -سامسونگ به عنوان یکی از حامیان رسمی بازی های المپیک زمستانی  2۰۱8کار انتخاب  ۱5۰۰نفر
از حمل کنندگان مشعل المپیک را بر عهده داشت .به همین منظور کمپینی بزرگ برگرفته از روح المپیک در
سرتاسر جهان راه اندازی شد تا شخصیت هایی الهام بخش و موثر در هر جامعه به عنوان یکی از  75۰۰نفر
حمل کننده مشعل المپیک زمستانی انتخاب شوند.
سامسونگ ایران نیز طی فراخوانی از تمامی عالقه مندان دعوت کرد دالیل خود را برای حضور در مراسم حمل
مشعل المپیک به این شرکت اعالم کنند .نهایتا از میان هزاران درخواست دریافت شده  6نفر توسط هیات
داوران انتخاب شدند .همچنین سه نفر نیز به دلیل فعالیت های برجسته اجتماعی و زیست محیطی به صورت
مستقیم از طرف این شرکت برای حمل مشعل المپیک زمستانی  2۰۱8دعوت شدند.
مجموع این  9نفر در مراسمی در روز دوشنبه با حضور بهرام رادان ،بازیگر سرشناس سینمای ایران و پرچمدار
این کمپین به طور رسمی معرفی شدند.
بام سوک هانگ ،مدیر سامسونگ الکترونیکس ایران در این نشست خبری با اشاره به همکاری سامسونگ و
کمیته بین المللی المپیک گفت  :المپیک همواره رخدادی بوده است که مردم سراسر جهان را از هر قوم و
نژادی کنار هم جمع می کند و عمیق ترین و ارزشمندترین ارزش های انسان را از طریق ورزش و رقابت به
نمایش می گذارد .سامسونگ تالش می کند به هواداران ورزش های مختلف امکان دهد تا نه تنها هیجان را
تجربه کرده و به اشتراک بگذارند ،بلکه آن را خلق کنند.
المپیک زمستانی  2۰۱8از بیستم بهمن ماه امسال در شهر پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز می شود .اما مشعل
این بازی ها از دهم آبان ماه ،به مدت  ۱۰۱روز ،توسط  75۰۰نفر از  95کشور جهان ،در مسافتی حدود 2۰۱8
کیلومتر حمل خواهد شد و به محل برگزاری مراسم افتتاحیه خواهد رسید.
در ادامه این نشست خبری علیرضا توسلی ،مدیر ارشد بخش موبایل سامسونگ الکترونیکس با اشاره به کمپین
ها و فعالیت های مسئولیت اجتماعی سامسونگ گفت :ایده ایجاد فرصت حضور در یک رخداد کامال مردمی
برای کسانی که با وجود دستاوردهای بزرگ ،کمتر شناخته و دیده شده اند از مدت ها پیش در سامسونگ
جهانی مطرح بود .سامسونگ ایران هم به نوبه خود از ابتدای امسال برای شکل دادن به جمعی از چهره های
این چنینی شروع به برنامه ریزی کرد.
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به گفته مدیر ارشد بخش موبایل سامسونگ الکترونیکس ،در ابتدا قرار بود تا از ایران تنها سه نفر به مراسم
حمل مشعل المپیک اعزام شوند اما پس از استقبال گسترده عالقه مندان و دریافت بیش از  ۱6هزار نامه از
سوی مخاطبان کمپین ،تصمیم گرفته شد تا سهمیه مشعلداران ایران به  9نفر افزایش پیدا کند.
در بخش دیگر این نشست خبری کیت شین ،مدیر ارشد کسب وکار بخش موبایل سامسونگ ایران با بیان
اهداف اصلی راه اندازی این کمپین گفت :حمل مشعل ،روح المپیک را به گوشه گوشه هر جامعه ای منتقل
می کند .این گرامیداشتی برای همگان است .حمل کنندگان مشعل کسانی هستند که در راه رسیدن به
رویاهای خود ،موانع را از سر راه برداشته اند .سامسونگ می خواهد الهام بخش آن باشد که باید موانع را کنار
زد و کاری را انجام داد که امکان آن نیست.
سخنران بعدی فرهاد هجرت ،مدیر ارشد بازاریابی سامسونگ بود .او با اشاره به روند فراخوان عمومی و انتخاب
چهره های نهایی برای حضور در این کمپین گفت :هیات داورانی که در داخل سامسونگ برای این موضوع
تشکیل شده بود  ۱6هزار نامه را بررسی کرد و از میان این درخواست ها هفت نفر برای حمل مشعل المپیک
در کره جنوبی انتخاب شدند .در کنار این افراد ما سه نفر را هم خارج از این روند و به صورت مستقیم برای
حضور در کمپین دعوت کردیم .به گفته هجرت ،جمع  9نفره ای که انتخاب شدند در حقیقت گلچینی از افراد
الهام بخش و برجسته ای هستند که با برداشتن موانع پیش روی خود دستاوردهای منحصربه فردی را ثبت
کرده اند.
 9نفری که در کمپین سامسونگ برای حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب شده اند شامل آقایان حسن
میرزاحسینی (عضو تیم ملی اسکی و سنگنوردی جانبازان و معلولین ایران) ،عظیم قیچی ساز (تنها هیمالیانورد
ایرانی که توانسته به هر چهارده قله هشت هزار متری صعود کند) ،سیروس انتخابی (فعال محیط زیست) ،رضا
عابدینی (فعال اجتماعی) و خانم ها بهناز شفیعی (اولین دختر موتور ریس سوار و قهرمان اولین مسابقه رسمی
موتور سواری ایران) ،سارا داستان (از اعضای فعال انجمن ام اس ایران) ،هلیا باغبانی (نخستین دختر ایرانی که
در سن بیست سالگی عنوان خلبان دوم را دریافت کرده است) ،فروغ عباسی (یکی از اعضای تیم ملی اسکی و
تنها نماینده زن ایران در بازی های المپیک زمستانی  2۰۱4سوچی) ،هایده شیرزادی (کارآفرین و فعال محیط
زیست ایرانی) می شود.
این افراد به همراه بهرام رادان ،سفیر کمپین حمل مشعل المپیک از روز  24آذرماه در برنامه های حمل مشعل
المپیک زمستانی حاضر می شوند .مشعل المپیک زمستانی  2۰۱8پیونگ چانگ از روز  ۱۰آبان تا  2۰بهمن
ماه به مدت  ۱۰۱روز در  ۱7شهر کره جنوبی حمل می شود.
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دادگاه های تخصصی مالکیت فکری در استان ها تشکیل شود
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱4 :
اتاق ایران  -ناصر ریاحی ،رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت :همه رسیدگی ها
در یک شعبه دادگاه عمومی متمرکز است ،با اینکه در قانون به رییس قوه قضائیه اجازه داده شده که شعب
تخصصی برای این دعاوی تعیین کند ولی حکمی از سوی قوه قضائیه برای آن شعبه به منظور رسیدگی به این
گونه دعاوی وجود ندارد.
به اعتقاد وی مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب حقوقی طوالنی است .ریاحی گفت :بر اساس گزارش
بانک جهانی به طور متوسط رسیدگی به یک پرونده در ایران  ۱5ماه به طول می انجامد .در این مدت ایده
های جدید تقریباً از میان می رود و شخص از بازاریابی و سایر فعالیت ها نیز محروم می شود.
وی ناآشنایی بسیاری از قضات ،دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری را از دیگر مشکالت موجود دانست
و گفت :این مشکالت موجب می شود که قضات رسیدگی به پرونده های کیفری مالکیت فکری را به مواد
عمومی استناد دهند؛ به عنوان مثال به رغم اینکه قانون خاص مالکیت فکری وجود دارد ولی بازپرس به مواد
جعل و کاله برداری قانون مجازات اسالمی استناد می کند .این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت :در
نهایت مقرر شد ،دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و
مالکیت فکری از اتاق های بازرگانی استان ها نظرخواهی کند.
همچنین باید این مساله در جلسات آتی شورای گفت وگوی استان ها به عنوان درخواست همه فعاالن
اقتصادی به خصوص شرکت هایی که با تجاری سازی دانش سروکار دارند ،بررسی شود.
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ارایه سرعتهای اینترنت باالتر از سقف تعیین شده مجاز نیست /ممنوعیت تبلیغ پیامکی ارزش
افزوده از سوی اپراتورها
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
فارس  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت تعیین شده در تعرفههای
جدید اینترنت گفت :سرعت هر سرویس باید رعایت شود ،مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و
منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس ،محمد جواد آذری جهرمی در نخستین نشست خبری با
خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفههای جدید
اینترنت ثابت نامحدود که به گفته وزیر برای مثال سقف  2۰گیگ به معنای  ۱۰گیگ اینترنت بینالملل و به
گفته معاون وزیر سقف  2۰گیگ به معنای  2۰گیگ اینترنت بینالملل است ،گفت :محتوای توضیح من و
معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای
مثال در سقف مصرف منصفانه  2۰گیگ ،کاربر میتواند حداکثر از  2۰گیگ ترافیک داخلی و  ۱۰گیگ
ترافیک خارجی استفاده کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره ممنوعیت خروج از سقف
سرعت مشخص شده در سطوح سرویس تعرفههای جدید اینترنت ثابت که برای مثال برخی شرکتها به جای
سرعت  2تا  ۱6مگ را ارائه کردهاند ،گفت :طبق مصوبه  266کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر
سرویس باید رعایت شود .مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر
مجانی توجیه اقتصادی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین آیا ارائه سرعت بیشتر از سقف سرویس ممنوع است یا خیر ،گفت :اگر
شرکتی میخواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمیکنیم مگر اینکه شرکت دیگری شکایت کند.
* ارسال پیامک ارزش افزوده توسط اپراتور مجاز نیست
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آذری جهرمی همچنین با اشاره به ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از طریق راهاندازی سامانه پیامکی
گفت :پس از راهاندازی این سامانه متوجه شدیم بزرگترین مزاحم مشترکان ،اپراتورها هستند و ارسال
پیامکهای ارزش افزوده کسب و کارها از سرشماره اپراتورها منطقی نیست و اگر کسی میخواهد تبلیغ کند
باید از مشترک اجازه بگیرد.
* کاربران مصرف کم از سرویس موبایل و  TDLTEاستفاده کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در پاسخ به این سوال که تعرفه سقف اینترنت برای کاربران کم
مصرف به صرفه نیست ،گفت :این سوال را باید اینطور اصالح کنیم که کاربرانی که مثالً  3گیگ مصرف ماهانه
دارند و عالقهمند به مصرف حجمی هستند از سرویسهای موبایل یا  TDLTEاستفاده کنند.
* روال تعیین سایتهای داخلی دارای تخفیف  5۰درصدی تغییر پیدا میکند
وزیر ارتباطات درباره تغییر روال سایتهای مشمول ترافیک خارجی گفت :تعیین  5۰۰سایت داخلی دارای
تخفیف  5۰درصدی اگرچه روال مطلوبی نبود اما شروع طرح بود زیرا اپراتورها با این مدل موافق نبودند و برای
اجرای آن بهانه میآوردند.
وی گفت 2 :روش برای پیشبرد این طرح وجود دارد که نظر وزارت ارتباطات ایجاد پورتالی برای ثبت دارندگان
محتوای داخلی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
* تفکیک هزینه ترافیک داخلی و خارجی نقض بیطرفی در دسترسی به اطالعات نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا تفکیک اینترنت به ترافیک داخلی و خارجی در مصوبه جدید تعرفههای
جدید اینترنت با دسترسی یکسان به اطالعات تعارض دارد ،گفت :این موضوع نقض بیطرفی در دسترسی به
اطالعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطالعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر
میگیرند.
* پیشنهاد شرکتهای آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود برای حل مشکالت قانونی کسب و کارهای نوپا
وی از اقدامات اورژانسی برای اصالح و بهبود کیفیت بازیهای آنالین خبر داد.
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جهرمی با اشاره به تعامل وزارت ارتباطات با کسب و کارهای بخش خصوصی گفت :در دیدار با فعاالن بخش
خصوصی آنها از ما کمک نمیخواهند بلکه فقط میخواهند مانع ایجاد نکنیم ،کسب و کارهای نوپا دو مشکل
اساسی دارند که یکی از مهمترین آنها پروندههای بیمهای است که این کسب و کارها حتی در صورت عدم
موفقیت  2سال بعد از تعطیلی با پروندههای بیمهای روبرو میشوند و به آدمهای ممنوعالخروج تبدیل شدهاند
که ادامه این رویه باعث اضافه شدن بیدلیل آدمهای دچار مشکل میشود.
وی گفت :در این رابطه پیشنهاد ایجاد شرکتهای آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود و دارای قوانین
بیمهای ارائه شده که آمار اشتغال را نیز شفاف میکند.
وی گفت :همچنان که صندوق VCها در بورس ایجاد شده در نظر داریم قوانین کالدفایندینگ را تصویب کنیم
و کمیتهای نیز برای جلوگیری از برخورد سلیقهای متشکل از چندین سازمان فعالیت خواهد کرد.
* با  3فاز شبکه ملی اطالعات چرخ ایجاد شبکه ملی به گردش درآمد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به برنامه افزایش نسل  3و  4موبایل در کشور گفت :پیشبینی
میکنیم پوشش نسل  4در کشور سریعتر از نسلهای قبل باشد و از اپراتورها خواستهایم برای پوشش سریعتر
دقت را فدای سرعت نکنند.
وی درباره راهاندازی  3فاز شبکه ملی اطالعات در دولت قبل گفت :برخی میگویند راهاندازی این فازها اصالح
وضع موجود بوده که هرچه تلقی شود ایرادی نمیگیریم و معتقدیم با این  3فاز چرخ ایجاد شبکه ملی
اطالعات را به گردش در آوردیم.
به گفته وی در  3ماه گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سندی برای نظارت بر
اجرای شبکه ملی اطالعات و تطبیق رعایت الزامات این شبکه ابالغ شده که مسئولیت این نظارت به عهده یک
نهاد بیطرف قرار داده خواهد شد.
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وی یادآور شد :شبکه ملی اطالعات مانند تیری در تاریکی است که سیاسیون آن را پروژه بیانتها میبینند که
هر وقت خواستند بتوانند به آن گیر بدهند و برخی علما آن را شبکه میبینند که در آن گناهی اتفاق نخواهد
افتاد.
وی در پاسخ به انتقادات دیگری از توسعه اینترنت در روستاها گفت :برخی میگویند اولویت نیاز روستاها
اینترنت نیست و اینترنت را برای سرگرمی به روستاها بردهاید در حالیکه توسعه اینترنت در روستاها با هدف
سرگرمی انجام نشده و هدف بهینه شدن زیرساختها برای ارائه سرویس بوده است.
* برقراری اولین قرارداد ترانزیت ترافیک از مسیر جنوب به شمال
وزیر ارتباطات از اهدای پروانه به  2اپراتور خصوصی خبرداد و گفت :به طور پیشبینی با ورود این  2اپراتور
خصوصی بازار پستی  2برابر میشود.
جهرمی همچنین از برقراری اولین مسیر جنوب به شمال ترانزیت به ظرفیت  3۰۰گیگابیت بر ثانیه در دولت
دوازدهم خبرداد و گفت :در این مسیر هیچگاه ترانزیتی نداشتهایم .مجموع بازار ایران یک ترابیت است که در
برنامه ششم باید به  3۰ترابیت برسد یعنی باید  3۰برابر رشد کنیم.
* شرکتهای تاکسی آنالین باید برای رصد لیست برنامههای گوشی از کاربرانشان عذرخواهی کنند
جهرمی درباره رصد برنامههای روی گوشی سفیران شرکتهای حمل و نقل اینترنتی گفت :درباره حکم قضایی
مسدود شدن این اپلیکیشن ویز و منع استفاده از آن دعوایی نداریم اما درباره نحوه ابالغ ایراداتی مطرح است
که شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی هنگام نصب تائید کاربر را برای دسترسی به برنامههای گوشی گرفته و
این مورد رضایت نیست .در اینباره دو اقدام انجام شده است ،نخست اینکه به صورت شفاف اعالم کردیم این
شیوه صحیح نبوده و شرکتهای تاکسی اینترنتی باید بابت این موضوع از کاربرانشان عذرخواهی کنند دوم
اینکه برای اجرای حکم قضایی تدابیر دیگری بیاندیشند که با توجه به این موضوع نظام اعتبارسنجی برای
اپلیکیشنها را پیشنهاد داریم.
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وی گفت :اگر تجهیز یا گوشی توسط شرکت تأمین میشد ایراد دخل و تصرف در اموال دیگران بر آن حاکم
نبود.
* فیلترینگ هوشمند با  HTTPSعمالً ممکن نیست
وی درباره موفق نبودن پروژه فیلترینگ هوشمند گفت :با پیشرفت برنامهها اکنون اغلب برنامهها از پروتکل
 HTTPSاستفاده میکنند که عمالً امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها وجود ندارد.
*  2مرحله رایزنی با دستگاه قضایی بیفایده بود
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وعده پیگیری رفع محدودیت تماس صوتی تلگرام گفت 2 :مرحله با
دادستانی مذاکره کردیم اما همچنان دستگاه قضا بر ادامه مسدود بودن این سرویس تاکید دارد و اعتقادی به
باز کردن این سرویس ندارد.
* خالقیتها برای کالهبرداری از رجیستری کارساز نیست
وزیر ارتباطات تاکید کرد :طرح رجیستری گوشی موبایل به جز شماره  7777هیچ شماره دیگری ندارد و
علیرغم خالقیت زیاد برخی شهروندان در کالهبرداری برای این طرح هیچ قرعهکشی ،راه میانبر و راه جعل
دیده نشده است و هرنوع تماس با این مضامین با کاربران کالهبرداری است.
* الیحه جدید حمایت از مالکیت فکری جوابگوی مالکیت صنعتی نیست
وزیر ارتباطات درباره تعیین تکلیف قانون حمایت از مالکیت معنوی در مجلس ،گفت :برخی معتقدند که این
قانون برای حمایت از کسب و کارهای نوپا (مالکیت صنعتی) کامل نیست و شاید این الیحه را برای مالکیت
فکری مؤلفان ادامه بدهیم و برای مالکیت صنعتی پیشنهاد دیگری ارائه کنیم یا الیحه را برگردانیم و پیشنهاد
را از اول جدیدی بنویسیم.
* فیلترینگ طبقهبندی شده تا حدی آماده اجراست
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جهرمی درباره طرح غیرهمسانسازی نظام پاالیش متناسب با استفاده افراد گفت :تا حدی و برای اجرای این
نظام آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ دادهایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی
این نظام را داریم.
وی گفت :بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از
شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی
الگوریتم رمز رفت ،اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.
وی تاکید کرد :به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت
کلی فرایند پاالیش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن
تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.
* نتیجه پیگیری حذف اپلیکیشنهای ایرانی از اپاستور
وی درباره وعده پیگیری حق اپلیکیشنهای ایرانی از اپاستور ،گفت :کارگروهی متشکل از چندین وزارتخانه
این موضوع را بررسی کرد و در سفر اخیر ریاست جمهوری به نیویورک پیگیریهای الزم انجام شد و موضوع
شفاف شد و متوجه شدیم که مقررات ویژهای برای حذف اپلیکیشنهای ایرانی از اپاستور وجود نداشته و تنها
به دلیل بازرسی و سختگیریهای دولت آمریکا ریسک همکاری با ایرانیها افزایش یافته و به دلیل فرار از این
ریسک حذف اپلیکیشنها انجام شده است.
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وام دادن به استارتاپها خیانت به آنهاست
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
ایسنا  -معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نبود سرمایهگذاری جسورانه ( )VCرا از ضعف های مهم
اکوسیستم کارآفرینی در کشورمان دانست و گفت :وام دادن به استارتاپ ها خیانت به آنهاست.
به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سورنا ستاری در نشست
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر که با حضور اعضا و نمایندگان شبکه انتقال و تبادل فناوری دی هشت
 D8در پارک فناوری پردیس معاونت علمی همراه بود ،اظهارکرد :روزهای نخست که در نظر داشتیم استارتاپ
ها را آغاز کنیم ،مطالعهای را به جوانان فعال در دره سیلیکون سفارش دادیم و این مطالعه نتیجه نسبتاً
منسجمی داشت که چرا سیلیکون ولی تنها در کالیفرنیا است؟ چرا در اروپا نیست؟ حتی چرا دوبی با وجودی
که  3۰سال قبل بنا داشت سیلیکون ولی راهاندازی کند هنوز این اتفاق نیافتاده است؟
«درهٔ سیلیکون ( )Silicon Valleyنام رایج و غیررسمی منطقهای در حدود  7۰کیلومتری جنوب شرقی
سانفرانسیسکو در حومهٔ سانتا کالرا ،کالیفرنیا ،ایاالت متحده آمریکا است.شهرت این منطقه به دلیل قرار
داشتن بسیاری از شرکتهای مطرح انفورماتیک جهان در این منطقهاست .نام این منطقه ابتدا برگرفته از
تعداد زیاد شرکتهای تولید کنندهٔ تراشههای سیلیسیمی در این منطقه بود که بعدها به نمادی از وجود
کمپانیهای زیاد فعال در زمینه فناوریهای پیشرفته در این منطقه تبدیل شد .دره سیلیکون شهرهای بسیاری
را در بر میگیرد که مهمترین آنها سان خوزه مشهور به پایتخت دره سیلیکون میباشد».
وی ادامه داد :پاسخ تنها این بود که ما احتیاج به یک زیستبوم داریم و البته این به معنای سیستم دولتی
داشتن نیست .همه باید در این بازی حضور داشته باشند .نیروی انسانی ،جوان بودن ،زیرساختهای
سرمایهگذاری ،زیرساختهای علمی ،خالقیت ،پارک ها ،مراکز رشد ،شتابدهندهها و غیره هرکدام یک فاکتور
مهم هستند.
ستاری یکی از بحثهای مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در آن ضعف دارد را نبود سرمایهگذاری
جسورانه ( )VCدانست و تاکید کرد :ما باید به این برسیم که با وام دادن به استارتاپ ها خیانت به آنهاست.
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معاونت علمی پیشازاین از طریق صندوقهای وابسته به بیش از دو هزار شرکت وام داده است .اما امروز اثرات
آن را میبینیم .بسیاری از این شرکتها شکستخوردهاند و امروز باید پولهای وام گرفتهاند را پس بدهند.
وی ادامه داد :وام برای شرکتی است که از آب و گل درآمده و میتواند بازار ،قیمت ،رقبا و ریسکها را
پیشبینی کند .اما این در اختیار یک استارتاپ نیست .هیچکس نمیداند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک
استارتاپ و شرکت نوپا میافتد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ،رشد حوزه  ICTرا زمینهای برای رشد قابلقبول استارتاپ های این
حوزه در ایران دانست و گفت :این شرکتها هفتهای  ۱۰تا  ۱5درصد رشد دارند .قطعاً سرمایهگذاران هم
خوشحال خواهند شد در این زمینه سرمایهگذاری کنند.
وی با اشاره به این که یک حرکت فرهنگی در استارتاپ های کشور در حال شکلگیری است ،بیان کرد :گاهی
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به من مراجعه میکنند و از روز اول درخواست پول دارند .اما وقتی در
شتابدهندهها حضور مییابند و بزرگ میشوند بعد از  3تا  4ماه حرفهایشان با قبل قابلمقایسه نیست و
رشد را میتوان در آنها دید.
**دانشگاهها با شرکتهای استارتاپی میتوانند به قله اقتصادی دنیا تبدیل شوند
رییس بنیاد ملی نخبگان ایران در ادامه ضمن ابزار خرسندی از اینکه امروز دیگر در دانشگاهها کسی درخواست
وام نمی دهد گفت :ساختار تازهای ایجاد کردهایم که توسعه بدون تأثیر پول دولتی است .هر پولی که منشأ
دولتی داشته باشد و حضور دولت رانت میآورد .پس باید این بازار را از دولت جدا کرد و به بخش خصوصی
سپرد.
وی بیان کرد :جا انداختن این موضوعات در ابتدا سخت است .اما اگر ما با هم متحد شویم و یک جبهه تشکیل
دهیم میتوانیم موفق باشیم .متاسفانه تأمین مالی در کشور ما بیش از  95درصد از طریق وام است .بسیاری از
مسوولین نیز ایجاد شغل را کمک بالعوض یا وام میبینند .اما باید حرکتی ایجاد کرد که داقل  4۰درصدتامین
مالی کل کشور از طریق شرکتهای استارتاپی باشد.
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ستاری این امر را مستلزم ایجاد زیرساختهای تازه دانست و گفت :اتفاقی که امروز در بورس افتاده است ما را
امیدوار کرده که فرابورس ایران به نمونهای از بزرگ در نوع خود تبدیل شود .بورسی از شرکتهایی که نمود
ملموس فیزیکی ندارند .مهمتر از همه شرکتهای دانشبنیانی هستند که سهام آنها پس از  8ماه سه تا چهار
برابر شده و پر سودترین سهم در بازار میشود.
وی ادامه داد :همین امر موجب تحریک سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ورود به این بازار میشود .اما
نیازمند این است که اکوسیستم بهدرستی شکل بگیرد .امروز هنوز در اعتبار سنجی این محصوالت دچار
مشکل هستیم .چراکه پیشازاین باید زمینه و سوله و تجهیزات بررسی میشد ،امروز نمیدانند چه چیزی را
باید محاسبه کنند؟
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بیان کرد :امروز بسیاری از سرمایهگذاران بزرگ بهجای سیمان و فوالد
بر روی استارتاپ های بزرگ سرمایهگذاری میکنند .اطراف دانشگاههای بزرگ ما بسیاری ساختوسازهای
خصوصی در حال شکلگیری برای شتابدهنده ها است.
وی با اشاره به دانشگاهی که تنها یک شرکت آن به اندازه کل درآمدی که در سال از دولت دریافت میکند
بازدهی داشته است ،گفت :این همین کاری است که در دانشگاههای بزرگ دنیا در حال انجام است .وقتی
دانشگاهی مثل استنفورد تنها  ۱4درصد از شهریه دریافت میکند اما دهمین قله اقتصادی دنیا است .این
درآمد از این شرکتها به دست میآید.
ستاری افزود :همین امر موجب میشود دانشگاههای بزرگ دنیا به نیروی انسانی اهمیت میدهند .دانشگاهها
دنبال دانشگاههای خوب هستند و روی مغز آنها سرمایهگذاری میکنند.
وی بیان کرد :بسیاری از دانشجویانی که امروز استارتاپ هایی را در ایران راهاندازی کرده یا در آنها کار
میکنند از همین دانشگاهها برگشتهاند .ماهیانه  5۰۰تا  6۰۰هزار دالر حقوق داشتهاند اما بازگشتهاند .این
یعنی چنین راهی در ایران نیز از درآمد باالتری برخوردار خواهد بود.
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**سرمایهگذار خارجی اتفاق فرهنگی اکوسیستم استارتاپی ایران است
رییس بنیاد ملی نخبگان ایران ابراز امیدواری کرد ایران در همکاری با سرمایهگذاران خارجی قدمهای موثرتری
بردارد و گفت :دلیل استقبال ما از سرمایهگذار خارجی پول آنها نیست .بلکه یک اتفاق فرهنگی برای
پیادهسازی اکوسیستم مورد نظر است .پول در ایران به وفور پیدا میشود ،اگر درست زیستبوم شکل بگیرم
همه مردم و سرمایهگذاران پول خود را در این راه خرج میکنند.
وی در نشست صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر که با حضور اعضا و نمایندگان شبکه انتقال و تبادل
فناوری  D8خاطرنشان کرد :شما سفیران موفقی هستید که این ایده را میتوانید فرهنگسازی کنید.
شرکتهای موفقی که با رشد سرسامآوری در حرکت هستند ،الگویی برای مردم خواهند بود.
ستاری ادامه داد :بسیاری از سرمایهگذاران آرزوی خرید استارتاپ ها را دارند .اما باید آنها را به این درک رساند
که در قابل سرمایهگذاری خطرپذیر ( )VCفعالیت کنند و بدانند که در این راه باید در چند استارتاپ سرمایه
گذاری کرد تا شاید یکی از آنها به نتیجه برسد .به این صورت جوانانی هم که ایده آنها شکست میخورند قرار
نیست وام کسی را پس بدهند.
وی با ابراز امیدواری از موفقیت این کنفرانس گفت :باید در تعامل با سرمایهگذاران خارجی بتوان روابط خوبی
را شکل داد .این حوزه حوزه تازهای در کشور ما است و احتیاج دارد بیشتر روی آن کار شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از طرف دولت اعالم آمادگی کرد تا زیرساختهایی که در چند سال
اخیر ایجاد شده است و ایجاد خواهد شد را در اختیار سرمایهگذار خارجی بگذارند و افزود :نقش ما چنین
تسهیل گری هایی است ،نه دخالت در بازار .ما باید زیرساختهای ارتباطی و فرهنگی را توسعه دهیم.
**مأموریت تازه پارک فناوری پردیس معاونت علمی ،شهر تهران است
ستاری مأموریت جدیدی که به پارک فناوری پردیس معاونت علمی محول شده است را تاثیرگذاری و فعالیت
در کل استان تهران عنوان کرد و گفت :آینده این شهر در گرو تکنولوژی و فناوری است.
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وی توضیح داد :پارکهای فناوری نباید منحصر به دیوارهای اطراف خود باشند .همانطور که دانشگاهها نیز باید
به دل جامعه بروند .اگر پارکهای فناوری انحصاری شوند نمیتوانند تاثیرگذاری الزم را داشته باشند.
رییس بنیاد ملی نخبگان ایران با ابراز امیدواری از ایجاد فرهنگی جدید در تهران برای ایجاد اقتصادی بزرگتر،
گفت :ایرادی ندارد شهرداری تهران نیز فکر کند میتواند درصدی از درآمد خود را از طریق سرمایهگذاری در
شتابدهندهها به دست بیاورد .ضمن این که اتفاقات فرهنگیای که در احیای بافت فرسوده در این شهر رخ
میدهد بسیار عظیم است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد بتوانیم یک شبکه سرمایهگذاری درست در داخل کشور شکل داد و در
کنفرانسهای آینده نیز موفق باشیم.
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ابهام در سقف مصرف منصفانه اینترنت علیرغم اجرایی شدن تعرفهها /اظهارات وزیر و معاونش
متناقض است
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
فارس  -در حالی که تعرفههای جدید اینترنت ثابت نهایی شده اما با تناقض گفتههای وزیر ارتباطات و معاون
اش ،همچنان نحوه محاسبه سقف مصرف منصفانه در قیمت جدید اینترنت نامحدود مبهم است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس ،بررسی جداول تعرفه های جدید اینترنت نامحدود
(غیرحجمی) شرکتهای اینترنتی شنبه انجام و جداول نهایی شد.
بنابراعالم رسمی وزیر ارتباطات تعرفه های جدید اینترنت ثابت نامحدود با دو روز تاخیر رسما از یکشنبه باید
اجرایی شده باشد.
اما در حالی که جداول نهایی و اجرایی شده اما گفته های وزیر ارتباطات و معاون اش درباره نحوه محاسبه
سقف مصرف منصفانه متناقض است و این موضوع همچنان مبهم باقی مانده است.
زیرا در مصوبه  266کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده که «آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل
حداقل  2برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باید باشد ».در نتیجه این بند برخی شرکتها نسبت
یک سوم ترافیک خارجی و دو سوم ترافیک داخلی را در مصرف منصفانه اعالم کردند.
سپس در حالی که به نظر می رسید این برداشت از مصوبه صحیح است ،رگوالتور اعالم کرد که این تقسیر
اشتباه است و صحیح این است که اگر سقف مصرف ایکس عدد اعالم می شه به اندازه ایکس عدد مصرف
داخل و به اندازه نصف ایکس عدد مصرف ترافیک بین الملل باید حساب شود .در استفاده ترکیبی از هر دو نوع
ترافیک نیز نسبت یک به دو به همین روال است.
رییس این سازمان در چندین نوبت بر این نکته تاکید کرده است.
اما وزیر ارتباطات در توضیح نحوه محاسبه هر نوع ترافیک در سقف مصرف منصفانه کامال خالف این رویه را
اعالم کرده است.
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در حالی که معاون وزیر ارتباطات می گوید اگر سقف مصرف منصافه  2۰گیگ به مشترک اعالم شده باید به او
 2۰گیگ ترافیک خارجی یا  4۰گیگ ترافیک داخلی تعلق بگیرد وزیر می گوید در سقف منصفانه  2۰گیگ
باید  ۱۰گیگ ترافیک خارجی یا  2۰گیگ ترافیک داخلی در نظر گرفته شود.
بنابراین در حالی که تعرفههای جدید اینترنت ثابت نهایی شده اما با تناقض گفته های وزیر ارتباطات و معاون
اش ،همچنان نحوه محاسبه سقف مصرف منصفانه در قیمت جدید اینترنت نامحدود مبهم است.
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اذعان وزیر ارتباطات به بیعدالتی دولت در انتخاب سایتهای نیم بها
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
تسنیم  -در حالیکه ماهها پیش تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه ایرانی نیم بها شد اما واقعا مشخص
نبود چرا دولت این سایتها را به صورت گزینشی انتخاب کرده ،امروز وزیر ارتباطات این بیعدالتی را پذیرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ماههای ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و
اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعالم سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا  5۰درصد کاهش دادند.
در این لیست ابتدایی که اسامی حدود  2۰۰سایت پرمراجعه ایرانی را در بر میگرفت و به مرور به  5۰۰سایت
افزایش یافت ،اسامی برخی سایتها و پایگاههای پرمراجعه داخل کشور دیده نمیشد.
علیرغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطالعات و با هدف رونق
محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسبوکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیضآمیز همواره این سؤال
را در ذهن ایجاد میکرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها  5۰۰سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"
بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیضآمیز دولت از سایتهای ایرانی
شکسته میشود" که در آن به رویکرد عجیب ،مبتنی بر سلیقه و تبعیضآمیز دولت و به صورت مشخص وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات به این مقوله پرداخت ،مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش
تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی میشوند ،خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که در دولت گذشته (موعد ارائه لیست سایتهایی
که تعرفه ارتباط با آنها نیم بها شد) نیز به عنوان معاون وزیر ارتباطات حضور داشت امروز در جریان نشست
خبری درباره این بیعدالتی گفت :بیعدالتی در انتخاب  5۰۰سایت داخلی با ترافیک نیم بها را قبول دارم و لذا
سامانهای راه میافتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطالعات الزم از قبیل آیپی شامل این تخفیف
شود.
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به گزارش تسنیم ،در حالیکه هنوز مشخص نیست چرا دولت تعرفه را برای برخی سایتهای ایرانی که
موردنظرش بود کاهش داد و بعد از این همه مدت به فکر اعمال کاهش تعرفه برای سایر سایتهای ایرانی افتاده
است ،اما باید گفت ظاهرا این کاهش تعرفه برای کمک به تولید محتوای داخلی تصویب شده بود که عمال
اقدام دولت آن را ضدرقابتی کرد.
حال بعد از گذشت ماهها از اجرای این دستورالعمل و در قرار دادن رانت در اختیار برخی سایتهای داخلی
توسط دولت ،باز هم قرار است شیوهای در نظر گرفته شود تا سایتها اگر خودشان تمایل داشتند تا تعرفه
ارتباط با آنها کاهش یابد ،به صورت مختار اقدام کنند در حالیکه رنج آیپیهای ایران مشخص است و خود
وزارت ارتباطات به راحتی میتواند این کار را انجام دهد.
در واقع با مشخص بودن رنج آیپیهای کشورنیازی به ثبتنام سایتها و چنین سامانهای که وزیر ارتباطات
عنوان کرده ،نیست.
با این حال سایتهای ایرانی که در میان آنها اسامی برخی خبرگزاریها و سایتهای پرمراجعه و نام آشنا نیز دیده
میشود اما کاهش نرخ ترافیک برای آنها اعمال نشد ،همچنان منتظر توضیح مشخص و شفافی در این باره
هستند.
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اعالم تعرفههای جدید اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
ایرنا  -محمدرضا بیدخام از اعمال تعرفههای جدید اینترنت پرسرعت این شرکت براساس اصول سرعتمحوری،
کاهش هزینه مشتریان ،تفکیک ترافیک داخلی و بین الملل همراه رعایت مصرف منصفانه خبر داد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا بیدخام با اشاره به اعمال تعرفههای مدل جدید اینترنت شرکت مخابرات گفت:
تعرفههای جدید در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت در راستای اجرای مصوبه  266سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی و برای بهبود کیفیت خدمات عرضه شده با توجه به نیاز مشتریان طراحی و با بررسیهای
کارشناسی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه تعرفهی سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر یک سقف مصرف منصفانه ( Fair usage
 )policyمشخص شده ،افزود :تعیین این سقف حجم برای کاربر بهمنظور ایجاد رقابت بیشتر و به نفع کاربران
به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی سپرده شده است.
بیدخام با بیان اینکه منظور از آستانه مصرف منصفانه حداکثر میزان تبادل ترافیک است ،گفت :در آن حالت
ترافیک داخلی نصف ترافیک بینالملل محاسبه میشود چنانچه مشترکی سرعت  ۱6مگابایت به آستانه
منصفانه  35۰گیگ خریده باشد و صرفا از ترافیک داخلی استفاده کنند تا سقف  35۰و اگر از ترافیک
بینالملل استفاده کند به میزان  ۱75گیگ میتواند استفاده ترافیکی داشته باشد .در صورت استفاده ترکیبی
نسبت  ۱به  2رعایت خواهد شد.
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تاریخ اعتبار کارتهای ملی هوشمند چند سال است؟
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
ایسنا  -سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به دولت الکترونیک
کارت ملی هوشمند است ،گفت :تاریخ اعتبار کارتهای ملی هوشمند تا  7سال پیش بینی شده است زیرا
ممکن است در این  7سال چهره افراد تغییر کند.
سیفاهلل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به کارت ملی
هوشمند است ،اظهار کرد :وزیر کشور پیگیر موضوع تجمیع کارتهای ملی هوشمند است وتجمیع کارتهای
هوشمند به معنی این است که همه اطالعات هویتی افراد در داخل یک کارت قرار گیرد و هر ایرانی یک کارت
احزار هویت داشته باشد.
وی همچنین به تاریخ اعتبار کارتهای ملی هوشمند اشاره کرد و گفت :تاریخ اعتبار کارتهای ملی هوشمند تا
 7سال پیش بینی شده است زیرا ممکن است در این  7سال چهره افراد تغییر کند؛ البته ممکن است بعد از
این مدت پیش بینی شده نیز امکان تمدید مجدد این کارتها مانند کارت های سابق فراهم شود یا به طور
کلی تغییراتی در آن رخ دهد.
به گزارش ایسنا ،کسانی که تا پایان سال  89کارت ملی سابق را دریافت کردهاند بایستی تا پایان سال  96برای
اخذ کارت ملی هوشمند مراجعه کنند؛ زیرا تا پایان سال  96اعتبار کارتهای ملی سابقشان از بین
میرود.همچنین کارتهایی که تاریخ اعتبار آنها تا سال  97تمدید شده و تعداد آن نیز محدود است ،در سال
 97نیز اعتبار دارند؛ البته ممکن است با صدور کارت ملی هوشمند اعتبار آنها نیز ساقط شود.
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اخذ هزینه اضافی به عنوان رجیستری گوشی همراه ،غیرقانونی است
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
ایرنا  -رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای مخابراتی ،ارتباطی و لوازم جانبی گفت :هیچ فروشنده ای اجازه
ندارد هزینه ای به نام رجیستری از مشتریان تلفن همراه دریافت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه موسوم به رجیستری از بیست و
هشتم آبانماه امسال برای بار دوم در کشور پیاده سازی شد.
مقرر است طرح رجیستری در چند مرحله پیاده سازی شود تا بازار تلفن همراه دستخوش تحول های پیش
بینی نشده نگردیده و مردم متضرر نهایی نباشند.
بیست و هشتم آبان به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،روز اجرای مرحله
نخست طرح بود که مرحله پایش بازار نام گرفت اما اجرای این مرحله با برخی حاشیه ها همراه شد؛ از افزایش
قیمت تا نگرانی در باره گوشی های دست مردم و این آخرها اخذ هزینه ای اضافی از مشتری به نام هزینه
رجیستری که با واکنش مردم مواجه بود.
بر همین اساس خبرنگار اقتصادی ایرنا نظر "مهدی محبی" رییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای مخابراتی،
ارتباطی و لوازم جانبی را در باره اخذ هزینه اضافی جویا شد.
وی اظهار کرد :هیچ کس مجاز به دریافت هزینه بابت رجیستری از مشتریان خرید تلفن همراه نیست و با
متخلفان برخورد خواهد شد.
محبی ادامه داد :مشترکان می توانند به اتحادیه بابت ثبت شکایت مراجعه کرده تا در اسرع وقت به شکایت
آنها رسیدگی شود.
به گزارش ایرنا مرحله دوم اجرای طرح رجیستری از چهاردهم آذرماه آغاز می شود و این مرحله همه مدل
های گوشی و تبلت آیفون (اپل) را شامل می شود و بتدریج در هفته های بعدی سایر مدل های گوشی و تبلت
را زیر پوشش می گیرد.
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با اجرای این طرح ،برای هیچکدام از دستگاه های گوشی و تبلت که تا پیش از تاریخ اجرای هر مرحله فعال
شده است ،مشکلی به وجود نمی آید اما پس از آن ،فقط گوشی هایی فعال می شود که از مبادی قانونی وارد
کشور شده است.
اکنون مرحله نخست اجرای طرح با رصد بازار از وجود گوشی های قاچاق به آخرین روزهای خود نزدیک شده
است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،هفتم آبانماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه
مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرده و گفته
بود :تاکنون  6۰درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته
سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد :با پایان یافتن مرحله نخست وارد مرحله عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های
موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
گفتنی است؛ در سال های اخیر نیز طرح مشابهی با هدف ساماندهی بازار قاچاق تلفن همراه از سوی دولت
وقت ارائه اما به دالیل مختلف ،در عمل با شکست مواجه شد که نادیده گرفتن شبکه توزیع را یکی از این
دالیل برشمرده اند.
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مصوبه تعرفه جدید اینترنت فضا را رقابتی میکند /مدل حجمی در تعرفههای جدید وجود
ندارد
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
فارس  -وزیر ارتباطات گفت :مصوبه تعرفه جدید اینترنت فضا را رقابتی میکند و رقابت میان شرکتها باعث
کاهش هزینه برای مصرف کننده میشود.
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره استفاده کاربران ازاینترنتهای غیرحجمی اظهار کرد :در مدل تعرفه جدید
سرویسهای کمتری در نظر گرفتیم که این تعرفه  ۱2هزار و  5۰۰تومان تعیین شده است.
وی افزود :این تعرفه جدید برای اقشار کم درآمد مناسب است و مصرف کمتری هم دارد همچنین این امکانات
در بستههای موبایل وجود دارد که به صورت حجمی عمل میکند.
آذری جهرمی تصریح کرد :مدل حجمی در تعرفههای جدید وجود ندارد و دلیل آن هم مصوبه  237کمیسیون
تنظیم مقررات است؛ متاسفانه شرکتها مدل بازار را تغییر دادند و عمال از اهداف طرح تخطی کردند.
وزیر ارتباطات اظهار کرد :اگر احساس شود این تعرفه برای اقشار کم درآمد مناسب نیست در بررسیهای آتی
ممکن است مدل فروش حجمی را برای سرویس ثابت به عنوان سرویس جانبی در نظر بگیریم.
وی افزود :این طرح نیاز به مطالعات بیشتری دارد و باید درباره آن تصمیم گیری کنیم با این وجود نگرانی
خاصی برای افراد کم درآمد وجود ندارد ،مدل تعرفه جدید اینترنت تصویب شده است.
آذری جهرمی با بیانس اینکه مصوبه تعرفه جدید اینترنت فضا را رقابتی میکند ،افزود :رقابت میان شرکتها
باعث کاهش هزینه و مصرف بیشتر از محتوای داخلی برای مصرف کننده نهایی میشود.
وزیر ارتباطات گفت :مدلهای مقایسهای در فضای مجازی منتشر شده اما مهمترین پیام این تغییر تعرفه،
تغییر مدل اینترنت است که بر مبنای آن سرویس ثابت به سمت به صرفه شدن برای مصرف کننده پیش
خواهد رفت.
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تبیین اقدامات صد روزه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست خبری مهندس آذری
جهرمی
|| تاریخ انتشار|| ۱396/۰9/۱3 :
آریا  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اقدامات صد روزه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را در نشست
خبری خود با خبرنگاران اعالم کرد.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به عملکرد  ۱۰۰روزه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت دوازدهم  ،گفت  :تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بر اساس
بند های  68 ، 67و  69برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اولویت برنامه های اعالمی
رییس جمهوری برای دولت دوازدهم پیگیری و اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات،وی تصریح کرد  :در حال حاضر با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رایزنی و مکاتبه برای تبیین
سیاست ها کلی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات هستیم .
آذری جهرمی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطالعات یکی از پروژه های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
است  ،افزود  :دولت الکترونیک یکی از موضوعات مهم دیگری است که در این حوزه درحال پیگیری و انجام
است .
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال و آماده سازی زیرساخت ها در این حوزه هم تکالیفی برعهده وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات است  ،اظهار داشت  :توازن و کاهش شکاف دیجیتالی یکی دیگر از تکالیفی است
که بر عهده این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه گذاشته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،تاکید کرد  :رییس جمهوری اصولی را نیز در پیوست حکم وزیر ارتباطات در
دولت دوازدهم ابالغ کرده است که مسیر ما را در این حوزه مشخص می کند و برنامه خود را در وزارت
ارتباطات بر اساس همین اصول آغاز کردیم.
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وی یکی از این اصول را استفاده از جوانان و توجه به ظرفیت جوانان در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات
عنوان کرد و گفت  :تالش کردیم که از بدنه این وزارتخانه و از نسل دوم دهه  5۰در عرصه وزارت ارتباطات در
حوزه معاونین استفاده شود و سایر انتصابات درشرکت ها و سازمان های تابعه نیز با این چهارچوب پیش رفته
است و ادامه دارد.
آذری جهرمی استفاده از ظرفیت بانوان را یکی دیگر از اولویت های مطرح شده در این دولت و وزارتخانه بیان
کرد و افزود  :به دلیل اینکه در گذشته در سطح معاون وزیر کادرسازی انجام نشده بود اما تالش شد در سطح
سازمان ها و شرکت های تابعه از ظرفیت بانوان استفاده شود .
وی تصریح کرد  :در شرکت پست به عنوان عضو هیات مدیره و در شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات
در سطح معاون از بانوان متخصص و باتجربه در این حوزه استفاده شد و مدیران ستادی نیز برای سطح مدیران
کل ادارات ازظرفیت بانوان استفاده می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد  :استفاده از بانوان و جوانان در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
با رویکرد زیرساختی بوده و به صورت نمایشی نیست و پست های واگذار شده به بانوان و جوانان جدی و
عملیاتی است .
وی به راه اندازی و توسعه شبکه ملی اطالعات در  3فاز در گذشته اشاره کرد و گفت  :از شبکه ملی اطالعات
تعابیر و تعاریف مختلفی وجود دارد اما آن چیزی که مشخص است اینکه چرخ شبکه ملی اطالعات به حرکت
در آمده است و با بهره برداری از  3فاز این شبکه ما اثرات آن را در زندگی مردم می توانیم ببینیم.
آذری جهرمی  ،فعالیت کسب و کارهای نو پا را یکی از اثرات راه اندازی شبکه ملی اطالعات عنوان کرد و افزود
 :اشتغال هایی که در این حوزه ایجاد شده است از اثرات وضعی اقداماتی است که در حوزه شبکه ملی اطالعات
انجام شده است .
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