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در اولين جلسه كميسيون ICTاتاق بازرگاني ایران در سال  31مطرح شد:
مشكالت توليد ،و نوسانات ارز مانع اصلي صادرات فاوا

روز:

شنبه

اولين جلسه كاري كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران با بررسي مشكالت حوزه توليد و صادرات فاوا و نيز
مشكالت به وجود آمده براي فعاالن اين حوزه با توجه به نوسانات نرخ ارز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICTاتاق بازرگاني ايران ،در اين جلسه كه با حضور اعضاي كميسيون و
نمايندگاني از سازمان توسعه تجارت ،پست بانك و اتحاديههاي فعال حوزه فاوا برگزار شد محمد رضا
طاليي رييس كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران اظهار داشت :تفكر اشتباهي در كشور ما وجود دارد كه
فكر ميكند ابتدا بايد نيازهاي داخل را برآورده كرده و بعد به سراغ صادرات برويم و همين تفكر اشتباه در
تمام حوزههاي اقتصاد از جمله در فاوا ريشه دوانده است و باعث شده ما در زمينه صادرات حتي در بازار
خودمان نيز موفق عمل نكنيم.
وي با اشاره به تالش كميسيون  ICTاتاق بازرگاني براي جذب بودجههاي حمايتي در بخش فاوا
خاطرنشان ساخت :ما در كميسيون تالش ميكنيم كه در بودجههايي كه براي حمايت از صادرات ديده
شده به حوزه فاوا نيز توجه شود و اولين گام ما اين است كه در بودجههاي حمايتي براي صادرات صنعت
فاوا شناسايي و ديده شود.
رييس كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ادامه داد :در كشورهاي مختلف از فاوا با دو راهبرد مجزا استفاده
ميشود به اين معني كه يا از فناوري اطالعات براي رونق ساير بخشها استفاده ميشود و يا براي كمك به
توليد و صادرات مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .البته برخي كشورها مثل كشور ما نيز هر دو راهبرد را به
صورت همزمان مورد استفاده قرار ميدهند .با اين تفاسير اگر ما بتوانيم در اين دوبخش با حمايت اتاق
بازرگاني و با اطالعرساني صحيح به بخش دولتي نشان دهيم كه تشكلهاي فاوا چگونه ميتوانند به
اشتغالزايي و توليد كمك كنند موفق عمل كردهايم.
وي با ذكر لزوم همكاري نزديك با اتاقهاي مشترك ابراز داشت :اگر بتوانيم همكاري با اتاقهاي مشترك را
كليد بزنيم امكانات مناسبي براي صادرات محصوالت فاوا فراهم ميشود .مشكلي كه وجود دارد اين است
كه حوزه فاوا نتوانسته خود را با ساير بخشها هماهنگ كند اما اگر بتوانيم اندكي خود را از اليهاي كه
دورمان پيچيده رها كنيم ميتوانيم به حوزه  ICTكمكهاي قابل توجهي داشته باشيم.
رييس كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران ،در خصوص مسايلي كه پيرامون پيامرسانهاي موبايلي بومي و
1

تاریخ1931/1/82:
روز :سهشنبه

فيلتر احتمالي تلگرام مطرح است نيز گفت :فيلتر شبكههاي اجتماعي براي تقويت شبكههاي بومي و
توليدات بومي ميسر نيست بلكه ميبايست به مسايل ديگر از جمله حذف مقررات زائد ،ارايه تسهيالت
بانكي ارزان قيمت و بسياري موارد ديگر در اين حوزه توجه شود.
شنبه
روز:
ويدا سينا عضو كميسيون ICTاتاق بازرگاني و مدير عامل شركت صنايع انفورماتيك نيز در اين جلسه با
اشاره به وضعيت نامساعد توليد در كشور ابراز داشت :بخش خصوصي ميبايست به باور الزم برسد و البته
نقش بخش دولتي نيز تعيين كننده است درواقع تعامل بخش خصوصي و دولتي مثل ديواري ميماند كه
بايد به هم متصل باشند تا خللي وجود نداشته باشد .ما به مرحلهاي رسيدهايم كه ميبايست سراغ اجرا و
عمل برويم اما متاسفانه مقررات دست و پاگير در برخي موارد مانع ميشود.
در ادامه جلسه فرامرز رستگار ,دبير و عضو هيئت مديره سنديكاي صنعت مخابرات ايران با انتقاد از توجه
كمتر به حوزه  CTدر بستهاي كه وزارت ارتباطات براي حمايت از صادرات مد نظر قرار دارد اظهار داشت:
تاكيد ما در جلسات تكميلي براي اين بسته بيشتر بر توجه بيشتر به  CTبود و به اين جمعبندي رسيديم
كه الاقل براي صادرات بايد ليست كاالهايي كه ظرفيت صادرات وجود دارد ارايه شود .به نظرم بهتر است
كه مجموع ليست تواناييهاي توليدي  ITو  CTداده شود تا مشخص چه تواناييهايي وجود دارد و امكان
ارايه بودجه براي آنها وجود داشته باشد.
علي دهقان نماينده پست بانك ايران نيز در اين جلسه در خصوص روش مبادله ارز براي توليدكنندگان و
صادركنندگان باتوجه به التهابات روزهاي اخير بازار ارز اظهار داشت :در سال گذشته بانكها ميتوانستند
تامين اعتبار ارزي داشته باشند كه اين كار از جمله از طريق ارايه تسهيالت ارزي صورت ميگرفت و سال
قبل به برخي از فعاالن حوزه فاوا نيز با همين شيوه ارز تعلق گرفت .امسال اما تاكنون خروجي مشخص
نيست اما اگر بانك مركزي اعالم كند اين موضوع را خواهيم داشت فقط ميبايست منتظر دستورالعمل
كاربردي بانك مركزي براي اين منظور باشيم.
شهرام حاج قرباني كه از طرف انجمن ناشران ديجيتال در اين جلسه حاضر بود نيز با ذكر مخاطرات حوزه
توليد محتوا ابراز داشت :در حوزه توليد محتوا پسرفت ايجاد شده و حمايتهاي معنوي نيز انجام نميشود
لذا شركتهاي توليد محتوا يكي پس از ديگر تعطيل ميشوند .برخي ماركتهاي فعال بر بستر اينترنت از
توليدات ما سوء استفاده ميكنند و توليدكننده محتوا نيز با مشكالت متعدد از جمله مشكالت پيرامون
مجوزها مواجه است .با اين شرايط كساني كه زيرزميني كار ميكنند از كساني كه مجوز دارند راحتتر كار
ميكنند كه منطقي نيست و اميدواريم رويكرد فعلي در قبال توليد محتوا امسال تغيير كند.
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در انتهي اينجلسه طاليي رييس كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران با گليه از بيتوجهي وزير ارتباطات به
درخواستهاي كميسيون ICTاتاق بازرگاني گفت :ما مكاتباتي را با وزير ارتباطات داشتيم و در دو صفحه
شنبهجلسات
كردن آنها كه در
مجموع مشكالت و موانع حوزه فاوا براي بخش خصوصي و راهكارهاي برطرف روز:
كميسيون بررسي شده بود را به ايشان اعالم كرديم اما بعد از بيش از دو ماه هنوز اعالم وصول نامه نيز
صورت نگرفته است.
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