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در آخرین جلسه سال  69كميسيونICTاتاق بازرگاني ایران مطرح شد:
تمام بایدهاي فاوا در سال 69

روز:

شنبه

آخرين جلسه سال  39كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران با حضور نمايندگان وزارت ارتباطات ،سازمان توسعه تجارت و
فعاالن بخش خصوصي حوزه فاوا برگزار شد .در اين جلسه به مشكالت فاوا در سال  31و مسايلي كه در سال آينده بايد
به آنها رسيدگي شود و خصوصا موضوع رجيستري به شكلي مفصل پرداخته شد.
مشكالت فاوا در سال69
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICTاتاق بازرگاني ايران ،محمد رضا طاليي رييس كميسيون ICTاتاق بازرگاني در اين
اجالس ابراز داشت :فاوا باتوجه به اينكه صنعتي جديد است ،آنچنان مورد توجه و اهميت نبوده و جايگاه اقتصادي آن
مطلوب نيست .مسووالن در دولت هم بيشتر اوقات وقتي از كسب و كارهاي نو و اينترنتي صحبت ميكنند عمدتا دو
شركت را مد نظر دارند و عنوان ميشود كه در اين حوزه رشد داشتهايم؛ اما آيا ساير بخشها نيز به اندازه اين دو شركت
رشد داشتهاند و آيا برآيند همين دو مجموعه نمونه كاملي براي رشد اقتصادي در كل صنعت فاواي كشور است؟
رييس كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران افزود :در بحث صادرات در جلساتي كه با وزارت ارتباطات داشتيم ،موضوع
سختافزار و ديگر مشكالت صادرات فاوا پيگيري شد كه اميدواريم مسايل اين حوزه حل شود .زماني كه حوزه فاوا در
بخش داخلي دچار مشكالت فراواني است الاقل ميبايست بازارهاي بيروني به توليدكننده ما كمك كنند .به نظر من ما
ميبايست در اين بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسايلمان را به شكلي شفافتر اعالم كنيم و راهحل آن نيز ساده است و
ميبايست وزارتخانههاي مرتبط با فاوا همگرايي بيشتري را داشته باشند و يك نقشه راه براي توسعه صنعت فاواي كشور و
صادرات آن ترسيم كنند.
طاليي ادامه داد :همچنين فعاليت فعاالن اقتصادي ميبايست بهبود يافته و فضاي اقتصادي فاوا آرام شود و مجوزهاي الزم
براي ادامه فعاليت بخش خصوصي نيز بايد كاهش يابد تا محيط مناسبي براي فعاليت به وجود آيد.
وي همچنين با اشاره به كمكهايي كه وزارت خارجه ميتواند به بخش خصوصي داشته باشد ابراز داشت :سفراي ما در
سالهاي گذشته عمال فعاليت مناسبي را براي معرفي پتانسيلهاي صادراتي كشور انجام ندادند و تالشي در عمل صورت
نگرفته است .اين را بايد درك كنيم كه در كشور مسايل اقتصادي خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجي رسيده است.
اميدوارم در سال  39متوجه جايگاه ويژه حوزه  ICTدر اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.
در اين جلسه حميدرضا احمديان مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايهگذاري وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه روز
گذشته كميته تخصصي صادرات غيرنفتي گفت:در صحبتي كه با نماينده وزارت خارجه داشتيم ايشان معتقد بود كه
باتوجه به اينكه اين وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد ،اگر قرار باشد كمكي به صادركنندگان حوزه فاوا صورت گيرد ميبايست
از طريق اين كميته اقتصادي پيگيري و انجام شود .لذا بايد برنامهريزيهاي الزم صورت گيرد تا مشخص شود به چه
صورت ميتوان با معاونت اقتصادي وزارت خارجه تعامل داشته باشيم.
انتقاد از عملكرد نظام صنفي رایانهاي
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ويدا سينا مدير عامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك نيز در اين جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفي ابراز داشت :در
سالي كه اعالم ميشود كه ارتباط دولت با تشكلها نزديك است و تشكلها بايد در تصميمسازيها و تصميم گيريها موثر
باشند و باوجود اين كه وزير ارتباطات به اتاق بازرگاني آمده و ميداند كه تشكلهاي فاوا در اينجا حضور دارند اما باز هم
شنبه
روز:
از وجود تشكلهاي حوزه فاوا اظهار بياطالعي ميكنند .از سوي ديگر در صورتي كه طبق قانون اتاق بازرگاني مسوول
ساماندهي تشكلها است ،نظام صنفي كه حمايت مناسبي از اعضايش نميكند را مورد توجه قرار ميدهند .بحث كشور
توليد و اشتغالزايي است اما در نظام صنفي يك كميسيون توليد هم وجود ندارد.
وي افزود :مجموعه ما (مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك)را همه ميشناسند و از سال  97داريم كار ميكنيم و در حال
حاضر بيش از  227كارشناس داريم اما در شرايطي كه عضويت در سازمان نظام نامهاي طبق اساسنامه آن رايگان است
براي من از نظام صنفي رايانهاي نامهاي آمده كه در آن خود براي ما تعداد سهم تعريف كردهاند و براي ما بيش از 9
ميليون تومان بدهي مشخص كردهاند و در انتهاي اين نامه گفتهاند كه در صورتي كه پول را بدهيد مجوز كار به شركت
شما تا پايان روز هفتم اسفند سال  2239را تمديد ميكنيم .آيا اگر اين كار صورت نگيرد ميخواهند جلوي فعاليت
مجموعه ما را بگيرند؟ اين چه ادبياتي است كه بخش خصوصي از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسي اعالم
شده كه ما هيچ اجباري نداريم كه در هيچ تشكلي حضور داشته باشيم .سازمان نظام صنفي به خود اجازه ميدهد سراغ
سازمان تنظيم مقررات رفته و در خصوص تجارت شركت ما مسايلي را مطرح كند كه اين برخوردها صحيح نيست و من
خواهان آن هستم كه اتاق بازرگاني با اين موضوع برخورد كند.
مشكالت رجيستري كاالهاي سيمكارتخور
در اين جلسه فرشاد كلهر كارشناس دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صمت با اشاره به آييننامه ماده  9كه فردا قرار
است جلسهاي در خصوص آن برگزار شود گفت :اين آييننامه بيشتر به موجودي انبارهاي كاالهاي سيمكارت خور در
راستاي اجراي طرح رجيستري ميپردازد .طرح رجيستري از چهارده آبان امسال عملياتي شده و برندهاي مختلف تلفن
همراه طبق زمانبندي اعالم شده ميبايست رجيستر شوند .بر اساس اين زمانبندي تا پايان فروردين  39تمام گوشيهاي
موبايل رجيستر ميشوند و پس از اين الزم است كه ثبت ساير كاالهاي سيمكارتخور نيز مد نظر قرار گيرد .البته
سيستمهايي كه صرفا از ديتا و پيامك استفاده ميكنند ونيازي به برقراري تماس ندارند مثل برخي تجهيزات مرتبط با
اينترنت اشياء مشكلي برايشان وجود نداشته و نياز به رجيستري ندارند.
مسعود شنتيايي رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطالعات در خصوص اجراي طرح رجيستري براي
كاالهاي سيمكارتخور ابراز داشت :تجهيزات سيمكارت خور متنوع شده و محدود به گوشيها همراه نيست .تجهيزات
مختلف حفاظت الكترونيك كه پيش از اين در جاهاي ديگر ثبت شده و مجوزهايي دريافت ميكردند ،حاال در صورتي كه
نياز به تماس براي آنها وجود داشته باشد نياز به رجيستر شدن دارند و بايد عالوه بر تمام مجوزهايي كه گرفتهاند
رجيستري را هم انجام دهند.
وي افزود :به نظر من تشكلها به عنوان نمايندگان بخش خصوصي بايد توجيه شوند داليل اجراي طرح رجيستري
چيست؛ اما در حال حاضر تشكلهاي حوزه فاوا با مشكالت مربوط به رجيستري مواجهاند و توجيهي براي آنها وجود
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ندارد .البته گوشيهاي موبايل ميبايست ساماندهي شوند اما در زمينه ساير تجهيزات كه گوشي نيستند داليل ثبت و
رجيستر تجهيزات مشخص نيست و انجام آن باعث افزايش مشكالت واردكنندگان وطوالني شدن مدت ترخيص اجناس
وارداتي در گمرك ميشود.
شنبه
روز:
در انتهاي اين جلسه خالقي پژوهشگر و استاد دانشگاه نيز با ارايه كنفرانسي تصويري مسايل و مشكالت حوزه  ICTكشور
را به زباني علمي مورد تحليل و بررسي قرار داد.
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