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تنظیم گری دولت در حوزه کسب و کارها اثربخش تر از تسهیل گری است

سرمقاله
دکتر داوود ادیب

رییس هیات مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

امروزه، رسانه های اجتماعی به بخش مهمی از زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده اند، 
ــتراتژی های تعاملی و از همه مهمتر استراتژی های بازاریابی در دنیا  تغیر یافته و به  اس
سرعت در حال توسعه است. بخش بزرگی از این استراتژی ها به سمت تبلیغات رسانه های 
ــده است. یکی از این ابزارها که به بازاریابی کاالها و خدمات در  ــوق داده ش اجتماعی س
رسانه های اجتماعی کمک می کند. اینفلوئنسر مارکتینگ ها هستند که در سال های اخیر 

به صورت غالب از قدرت تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی سود برده اند. 
ــواهد نشان می دهد که جمعیت زیادی ازمردم، ساعت های طوالنی از روز خود را در  ش
ــبکه های اجتماعی می گذرانند. همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان  ش
ــوی جوامع در مقایسه با دو دهه پیش،  پذیرش فناوری ها و تکنولوژی های جدید از س
ــگفت انگیز یافته و رفتارهای جدیدی را چه در سمت مصرف کننده های  ــرعتی ش س
محصول و یا خدمات و چه در سمت عرضه کنندگان و همچنین در الیه تاثیرگذاران به 
وجود آورده است. بازاریابی تاثیرگذار به عنوان یکی از عناصر مهم انقالب صنعتی چهارم 
و پنجم به صورت غیر قابل تصور، مرزهای جدیدی را در ادبیات بازارسازی، بازارگرمی، 
ــمتی می رود که پیش از این در طول تاریخ،  بازارداری و بازاریابی به وجود آورده و به س

هرگز در این مقیاس، وجود نداشته است.
ــیاری از مردم جهان به عنوان یک  ــال اخیر برای بس فاصله گذاری اجتماعی در چند س
ــاخت. به دلیل در  چالش بزرگ، نقش تکنولوژی و فن آوری های جدید را دو چندان س
ــترس بودن و گسترده بودن شبکه های مجازی بود که بسیاری از مشاغل، کسب و  دس
کارها، مدارس و دانشگاه ها توانستند به فعالیت خود ادامه دهند و همین فناوری ها بودند 
ــرایطی که از نظر فیزیکی از هم دور  که به افراد امکان تعامل با همدیگر را حتی در ش
بودند داد و علی رغم تعطیلی فیزیکی  بسیاری از فعالیت ها، خدمات مورد نیاز به دست 

متقاضیان رسید.
امروز در عصر انقالب صنعتی پنجم هستیم و تا چند سال آینده، نسل متاورسی ها در 
جهان، نسل غالب خواهند بود. چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق خواهد افتاد. مدت 
زمان زیادی طول نمی کشد که  تعامالت فرد به فرد، تبدیل به پارادایم تعامالتی ماشین به 
ماشین و یا انسان به ماشین و برعکس شود. در مدل های کسب وکار مبتنی بر شبکه های 
ــاهد نسل جدیدی از اینفلوئنسرها خواهیم بود، منطبق با عصر متاورس که  مجازی ش
وجود رگوالتوری مناسب و هدفمند را در راستای استفاده مناسب از این نقش آفرینی را 

الزم خواهد دانست. 
ــمندان و حکومت های توسعه محور پذیرفته اند که بدون پذیرش  امروزه تمامی اندیش
تکنولوژی های روز نمی توانند هم راستا با قطار پر سرعت توسعه و رشد حرکت نمایند. 
کشورهای توسعه یافته پذیرفته اند که به جای مقاومت در مقابل تکنولوژی، نقش خود را 

در قانون گذاری و قانون مداری تقویت و پر رنگ نمایند.
این که در کشور ما، در خصوص حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی و فریلنسرها 
ــطحی بوده و چه اندازه موفق بوده است؟ به نظر می رسد که در این حوزه راه  در چه س
طوالنی در پیش داشته باشیم؛ چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ بسترهای مورد نیاز برای 
چنین فعالیت هایی. در حوزه فریلنسرها نقش تنظیم گری و رگوالتوری دولت پیش از 
نقش حمایتی می تواند مفید و اثر بخش باشد.  در طول سال های اخیر، کشورها  سعی 
نموده اند با وضع قوانینی محکم و اجرایی، فعالیت اینفلوئنسرها را نظارت و کنترل نمایند. 
این قوانین توانسته است ضمن حفظ منافع اینفلوئنسرها، منافع مالیاتی مرتبط با دولت ها 
را نیز فراهم نموده و از تخلفات احتمالی که خاص و در ذات چنین فعالیت هایی می باشد 

جلوگیری به عمل آورند.
به عنوان مثال در سال ۲0۲0 میالدی، قانون جدیدی برای محافظت از کودکان اینفلوئنسر 
در فرانسه  شامل حقوق کودکان، حفظ حریم شخصی تا موارد مرتبط با قانون کار تصویب 
شده در همین راستا مقررشده است که تا سن 1۶ سالگی، درآمد کودکان در یک حساب 

بانکی جداگانه حفظ  شود تا دسترسی والدین به حساب های آنها محدود شود.
در انگلیس اگر فردی فالوئرهایش را گمراه کند، این به مفهوم آن است که قانون حمایت 
از مصرف کننده را نقض کرده و از طریق اقدامات قانونی اداره رقابت و بازارهای انگلیس 

)CMA( مورد مواخذه قرارمی گیرد.

در کشور هند جریمه یک میلیون روپیه ای برای اینفلوئنسرهای متخلف هندی که اخبار 
جعلی منتشر نمایند در نظر گرفته شده است و درهمین راستا دولت هند در آگوست 
۲01۹ میالدی قانون حفاظت از مصرف کننده را در راستای اقدامات اینفلوئنسرها وضع 

کرد.
ــور نروژ در ژوئن ۲0۲1 میالدی، قانونی برای مقابله با نمایش تصاویر غیر واقعی  درکش
در شبکه های اجتماعی وضع شد، بر اساس این قانون اینفلوئنسرها حق ندارند تصاویر 
دستکاری و ادیت شده از خودشان را در پست های تبلیغی شبکه های اجتماعی و بدون 

اشاره به اصالحات انجام شده، منتشر نمایند.
ــورآلمان ، قوانین وضع شده با تبلیغات پنهان مقابله نموده و آنها را غیر قانونی  در کش

می داند.
ــیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا  ــپانیا در ژانویه ۲0۲۲ میالدی، کمیس ــور اس در کش
)CNMV( اینفلوئنسرها و شرکت های مرتبط را ملزم نموده اند تا حداقل 10 روز قبل 

از آغاز کمپین برای  رمزارزها به این مرجع اطالع دهند.
در کشور چین قوانین متعددی در خصوص کودکان کمتر از 14 سال وجود دارد و آن این 

است که نمی توانند به عنوان اینفلوئنسر یک برند، فعالیت یا محصولی را تبلیغ  نمایند.
همچنین در چین اگر محصولی به عنوان محصوالت آرایشی ثبت شده باشد، این محصول 
را نمی توان به عنوان محصوالت مراقبت های پزشکی از پوست و یا غیره تبلیغ کرد و یا 
این که در کشور چین برای درمان، دارو یا دستگاه های پزشکی، تبلیغ نباید حاوی هیچ 
گونه ادعا یا تضمینی در مورد اثربخشی  باشد و یا هرگونه تبلیغی درباره میزان درمان یا 

اثرگذاری، مقایسه با سایر داروها یا دستگاه های پزشکی و غیره باشد.
در کشور ایتالیا، اقدامات اینفلوئنسری بیش از همه چیز به شفافیت نیاز دارند. اگر محتوای 
تبلیغ شفاف نباشد، قوانین کشور ایتالیا هم برند مربوطه و هم اینفلوئنسر مرتبط را پاسخگو 

می داند و هر دو طرف با جریمه ای تا 5 میلیون یورو مواجه می شوند. 
در کشور هلند، قوانین بازاریابی تأثیرگذار تقریباً مشابه ایتالیا است. شفافیت تبلیغات بسیار 
ضروری است، اگر محتوای تبلیغات گمراه کننده باشد برخالف ایتالیا، یکی از دو طرفین 
که یا اینفلوئنسر یا برند می باشد مسئول خواهد بود. یکی از طرفین تا 450 هزار یورو 

جریمه می شود. بستگی به این دارد که چه کسی محتوا را کنترل می کند. 
قوانین اسپانیا مبین این است که اگر در تبلیغی، اینفلوئنسر  قوانین رقابت منصفانه را نقض 
کند، این اقدام اینفلوئنسر، مشمول اقدامات مدنی مانند توقف و حذف می شود. رقابت 
ناعادالنه را می توان گفتار علیه مصرف کنندگان و سایر رقبا در نظر گرفت. قوانین بازاریابی 

تأثیرگذار بلژیک نیز دقیقاً مشابه اسپانیا است.
ــور هند  اخیرا، رئیس اداره مرکزی حمایت از مصرف کننده )CCPA( مطرح  در کش
نموده است که که دولت قرار است قوانینی را برای کنترل  اینفلوئنسرهای شبکه های 
اجتماعی، از جمله جریمه تا 50 میلیون روپیه به دلیل عدم افشای روابط مالی با برندها، 

وضع نماید.
نکته حایز اهمیتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته در ارتباط با اینفلوئنسرها مشاهده 
می شود این است که در صورتی که رفتار اینفلوئنسر برخالف قوانین باشد، پلتفرم تجارت 
آنالین آن کشور به وی هشدار می دهد یا او را محدود می نماید. اقدامات تنبیهی نیز شامل 
محدود کردن ترافیک فعالیت های آنها، تعلیق همکاری با فرد خاطی یا حتی قرار دادن 

او در لیست سیاه می باشد.
متاسفانه در کشور ما به جای تسهیل گری و تنظیم گری، برای فعالیت های این چنین که 
هم می تواند کسب وکارهای مبتنی بر شبکه های مجازی را تسهیل بخشد و هم می تواند 
جرم زا و مخرب باشد فقط به نقش درآمد زایی دولت از این موضوع پرداخته شده و بدون 
توجه به سایر مولفه های آن، قانونی وضع نموده است که طبق بند ذ تبصره شش قانون 
بودجه، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده از محل تبلیغات، مشمول 
مالیات بر درآمد شود. این در حالی است که باید کنار این قانون ده ها قوانین تسهیل گری 
و تنظیم گری وضع می شد. این موضوع در کنار صدها تصمیم عجوالنه و غیرکارشناسی 
دولت می باشد که نقش اساتید دانشگاهی، نخبگان و تشکل های صنفی را به عنوان بازوی 

مشورتی در چنین تصمیماتی ضروری می سازد.
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حامیت دولت از انتقال کسب وکارهای آنالین به پلتفرم های داخلی اثربخش نیست

نایب  رئیس کمیس�یون کس�ب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران، معتقد است: وقتی بخش قابل توجهی از کاربران حاضر به استفاده و نصب اپلیکیشن های داخلی 
نیستند، حمایت دولت از انتقال کسب وکارهای آنالین به این اپلیکیشن ها چه فایده ای دارد؟!

ــات حمایتی دولت از  ــاره به برخی اقدام ــردی، در گفت وگویی با اش ــهاب جوانم ش
ــب وکارهای آنالین برای انتقال به پلتفرم های داخلی گفت: اساسی ترین مشکل  کس
کسب وکارهای آنالین این است که فهم مدیران و سیاست گذاران از این کسب وکارها 

مشابه مشاغل سنتی است.
ــخیص داده  ــهری آالینده تش ــنتی در یک منطقه ش ــاغل س وی ادامه داد: اگر مش
می شدند با تصمیم مدیران منطقه ای خارج از شهر برای آن ها در نظر گرفته و همه 
ــب وکارهای جدید مواجه  ــه آنجا منتقل می کردند. حاال با همین رویکرد با کس را ب
می شوند. فکر می کنند کسب وکاری که در اینستاگرام مشغول فعالیت بوده را می توان 
ــب وکار هم بدون مشکل  با ایجاد پلتفرمی مانند روبیکا به آنجا منتقل کرد و آن کس

به فعالیتش ادامه دهد.
ــب وکارها، کاربرمحور شده اند گفت: این به آن  ــت کس او با تأکید بر اینکه مدت هاس
معناست که سلیقه و ذائقه کاربر تعیین کننده است. مهم این نیست که شما تصمیم 
بگیرید کسب وکارتان را کجا تأسیس کنید؛ بلکه اگر قرار است آن کسب وکار موفق 
باشد باید ببینید کاربران در کجا تجمع دارند و کدام فضا را ترجیح می دهند. بنابراین 
به زبان عامیانه مغازه کسب وکارهای جدید همان جایی است که پاتوق کاربران قرار 

دارد.
ــی در  جوانمردی افزود: حتی اگر فرض کنیم وزارت اقتصاد، صنعت و ارتباطات نقش
محدود کردن اینترنت و فیلترینگ پلتفرم ها نداشته باشند و خیلی صادقانه به دنبال 
کمک به این کسب وکارها باشند، باز هم تصمیماتی که گرفته می شود مبتنی بر این 
ــت. متأسفانه آن ها هیچ شناختی از ماهیت این کسب وکارها و نظام  نگاه قدیمی اس

عرضه و تقاضا و اقتضائات دیگر آن ندارند و تصمیماتشان آسیب زننده است.
او با طرح این سؤال که وقتی بخش قابل توجهی از کاربران حاضر به استفاده و نصب 
اپلیکیشن های داخلی نیستند، انتقال کسب وکارهای آنالین به این اپلیکیشن ها چه 
فایده ای دارد بیان کرد: اینکه دولت چه نوع حمایتی از انتقال کسب وکارهای آنالین 
ــت؛ مهم این است که این تفکر از پایه دچار  به پلتفرم های داخلی می کند مهم نیس

مشکل است.
ــه روی پلتفرم هایی مانند  ــب وکارهای نوآوری وجود دارند ک ــردی گفت: کس جوانم
واتساپ و اینستاگرام فعالیت نمی کنند؛ چند بار از آن ها پرسیده شده که چه کمکی 
در این شرایط نیاز دارند؟. در شرایطی که کسب وکارها به شدت دچار بحران نقدینگی 
هستند می بینیم که بیمه تأمین اجتماعی با سخت گیری بیشتر درباره قراردادهای 

بحث برانگیز اقدام کرده و حق بیمه وصول می کند. نظام مالیاتی و ارزش افزوده نیز به 
همین ترتیب است. یعنی اگر فشار جدید مضاعف وارد نکنند خودش کمک بزرگی 

به این کسب وکارها است.
ــب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران با تأکید بر اینکه همه  نایب رئیس کمیسیون کس
ــت گفت: هر  ــب وکارها جدید اثرگذار اس ــت گذاران بر حیات کس تصمیمات سیاس
تصمیمی که بتواند به ماندگاری یا رفتن سرمایه های انسانی از کشور منجر شود، هر 
تصمیمی که بر رونق کسب وکارها و یا از رونق افتادن آن ها اثر بگذارد و هر اقدامی که 
به تقویت اقتصاد این حوزه و یا کوچک تر شدن آن منجر شود همگی بر حیات این 

کسب وکارها اثرگذار است.
ــت هایی که تا امروز شاهد  ــفانه مجموعه تصمیمات و سیاس جوانمردی افزود: متأس
هستیم چشم انداز روشنی درباره این کسب وکارها به تصویر نمی کشد و سرمایه گذاران 
از ادامه سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری جدید در این کسب وکارها به شدت پرهیز 
می کنند. طبیعی است که اگر به بخشی از اقتصاد که خودش جدید و نوپاست، پول 
جدید تزریق نشود به شدت آسیب می بیند و آن قدر هم دارایی ندارد که فرصت احیا 

داشته باشد. من به شدت نگران سرانجام این کسب وکارها هستم.
او در پایان گفت: حجم تقاضای شغلی در لینکدین کاماًل وخامت اوضاع این کسب وکارها 

را نشان می دهد. چه تعداد از آن ها تعطیل شده و یا تعدیل نیرو کرده اند.

قاب��ل  بخ��ش  وقت��ی 
کارب��ران  از  توجه��ی 
حاض��ر به اس��تفاده و 
های  اپلیکیشن  نصب 
داخلی نیستند، انتقال 
آنالین  کسب وکارهای 
اپلیکیش��ن ها  این  به 

چه فایده ای دارد.
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قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت که از سال 1۳۹۷ در برزخ قانون گذاری کشور دست 
به دست می شد اخیرا دوباره به جریان افتاده است و کلیات آن در روز یکشنبه ۲۲ آبان 
1401 به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده است. قانونی که در حال حاضر 
مطرح است تشکیل یک سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور را مطرح می کند که 
رئیس آن معاون وزیر کشور است و قرار است بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مهاجرت 
ــکل از گروهی از وزیران و رؤسای سازمان های دولتی است( در جهت مدیریت  )که متش
یکپارچه  و نظارت بر امور مربوط به اتباع خارجی قدم بردارد. تمام وظایف و مأموریت های 
تعریف شده ذیل ماده پنج قانون موجود اعم از برنامه ریزی، اجرای سیاست ها، جمع آوری 
آمار و اطالعات و مدیریت مطلقاً متمرکز بر اتباع خارجی ساکن ایران )جریان مهاجرت 
ورودی به کشور( است. گرچه طرح موجود با هدف ارزشمند ساماندهی به اتباع خارجی 
ساکن کشور سیاست ها و برنامه های خوبی را پیشنهاد می دهد، اما تأسیس سازمانی که 
حقیقتاً »ملی« و دربرگیرنده همه جوانب امر »مهاجرت« باشد نیازمند نگاهی چندوجهی  
و توجه به ویژگی های زیست بوم مهاجرتی ایران است که طرح موجود از آن بی بهره مانده 

است.

  جای خالی توجه به چندجانبه بودن الگوی مهاجرتی ایران
ــبتاً منحصر به فردی در منطقه و جهان دارد. حضور  ایران از نظر مهاجرتی موقعیت نس
ــور و میلیون ها تبعه خارجی ساکن ایران نشان  میلیون ها ایرانی مهاجر در خارج از کش
می دهد که ایران هم کشوری مهاجرفرست و هم کشوری مهاجرپذیر محسوب می شود و با 
حجم قابل توجهی از انواع مهاجران سروکار دارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران،  برخی 
از مهاجران ورودی به ایران از کشورهای افغانستان و پاکستان از کشور ما به عنوان مسیر 
ترانزیت برای رسیدن به ترکیه و دروازه های اروپا استفاده می کنند. مهاجرت خروجی از 
ایران نیز به شکل های مختلفی اتفاق می افتد و گرچه »مهاجرت نخبگان« است که عمدتا 
مورد توجه سیاست مداران قرار می گیرد، رصدخانه مهاجرت ایران درباره کلید خوردن فازی 
از مهاجرت عام هشدار داده است که همه گروه ها را در بر می گیرد. در چنین شرایطی، توجه 

»سازمان ملی مهاجرت«: نه »ملی« و نه دربرگیرنده  همه ابعاد »مهاجرت«!

نقدی بر تصویب کلیات طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت در مجلس

مانا خسروشاهی
پژوهشگر مهاجرت های اقتصادی و کاری

رصدخانه مهاجرت ایران

به جریان مهاجرت ایرانیان نیز نباید با خروج آن ها از مرزهای کشور متوقف شود و ایرانیان 
ــور نادیده انگاشته شوند چرا که آن ها حجم قابل توجهی از دانش، مهارت،  خارج از کش
ــت گذاری های درست در راستای بازگشت یا بازبهر ه مندی  و تخصص دارند که با سیاس
)حتی به صورت مجازی( می توان آن را از پتانسیل بالقوه به بالفعل در جهت توسعه کشور 
تبدیل کرد. بدین ترتیب چندجانبه بودن الگوی مهاجرتی ایران مهم ترین ویژگی آن است 
و سازمانی که بخواهد به راستی هم »ملی« باشد و هم متمرکز بر پدیده »مهاجرت« و 
نه صرفا »اتباع خارجی« باید این چندجانبه  بودن را در ساختار خود بازتاب دهد. مدیریت 
اتباع خارجی ساکن کشور اگر به جریان خروجی مهاجرت نظر نیندازد نمی تواند مدیریتی 

هوشمند باشد و امکان برقراری توازن مهاجرتی را برای کشور ایجاد کند.

  نیازهای زیست بوم مهاجرتی ایران نادیده گرفته شده است
ــیزدهم مشخصا به ضرورت ایجاد یک سازمان  ــند تحول دولت س با توجه به این که س
ملی مهاجرت با رویکردی همه جانبه )با »مأموریت هماهنگی و مدیریت کلیه جریان های 
مهاجرتی ورودی و خروجی کشور«( اشاره می کند و نگرش تک ساحتی امنیتی  و تهدیدمحور 
موجود را از آسیب های نظام فعلی حکمرانی مهاجرت در کشور می داند، مشخص نیست که 
چگونه مجلس و دولت مردان تنها یک سال بعد طرحی را پیش می برند که با نقطه نظرات 
این سند در تضاد است. به نظر می رسد عدم توانایی دولت در مدیریت فرابخشی بار دیگر 
مانع پیشبرد پروژه ای کارآمد شده است و وزارت کشور ترجیح داده است تا به جای فائق 
ــازمان ملی مهاجرت را در قالب  آمدن بر تنش ها و ناهماهنگی های بین وزارت خانه ها س
آشنای مدیریت امور اتباع خارجه پیش ببرد. این درحالیست که اهداف مطرح شده در سند 
تحول دولت سیزدهم -حتی صرفا در بحث مهاجرت ورودی- در رویکرد محدودکننده و 
امنیتی مسبوق به سابقه  در اداره امور اتباع خارجه وزارت کشور نمي گنجد. سازمانی که 
تنها نسخه مبسوط اداره کل امور اتباع خارجه باشد نیازهای زیست بوم مهاجرتی ایران را 
نادیده می گیرد و با تمرکز یک جانبه خود امکان مدیریت هوشمند مهاجرت در کشور و 

ایجاد تعادل در جریان های مهاجرتی را از بین می برد.
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  تمرکز تمام انرژی بر اتباع خارجی؛ ایرانیان مهاجر را فراموش کرده است!
ــاماندهی اتباع خارجی قابل درک است  گرچه تأکید موافقان طرح موجود بر ضرورت س
و شناسایی، ثبت، و آمارگیری از وضعیت مهاجران ساکن ایران به مدیریت و ادغام آن ها 
ــکین می دهد، نباید فراموش کرد که  کمک می کند و دغدغه های امنیتی موجود را تس
ــورمان نیز همان قدر الزم است. در شرایطی  آمارگیری از جریان خروجی مهاجرتی کش
ــازمان  که حکمرانی مهاجرت در دنیا )از جمله در چهارچوب حکمرانی مهاجرتی که س
بین المللی مهاجرت )IOM( پیشنهاد کرده است( به سمت دربرگیرنده ، همه جانبه ، و 
پویش گرانه بودن پیش می رود، طرح فعلی سازمان ملی مهاجرت بر ارائه منفعالنه خدمات 
ــت.  ــروکار دارد متمرکز اس برای تنها یکی از گروه های مهاجراتی ای که ایران با آن ها س
سازمانی که خود را »ملی« می خواند نمی تواند تمام انرژی خود را بر اتباع خارجی متمرکز 
کند و ایرانیانی که به دالیل مختلف از ایران مهاجرت می کنند را فراموش کند. این مسئله 
ــال حاضر که ایران بنا به گفته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، وارد  در ح
جدی ترین قله مهاجرتی خود می شود از همیشه ضروری تر است. ضمنا مخاطرات اقلیمی 
می توانند در آینده نزدیک به عامل اصلی تصمیم گیری های مهاجرتی مردم ایران، منطقه و 
جهان تبدیل شوند و جریان های ورودی و خروجی مهاجرتی ایران را شکل دهند؛ در چنین 
بستری معقول نیست که تأسیس یک سازمان تازه با اهداف جدید و پیشرو و مکانیسمی 

برای تبدیل کردن تهدید ها به فرصت ها همراه نباشد.
ــده به طرح فعلی ضعف  اساسی آن در نگاه یک طرفه اش به   معدود انتقادهای مطرح ش
ــئله مهاجرت را در نظر نمی گیرند و تنها از رویکرد سیاستیِ  تسهیل گرانه ای انتقاد  مس
ــازمان ملی مهاجرت اتخاذ  می کنند که درواقع می تواند بدون توجه به وجود یا عدم س
بشود یا نشود. برای مثال سارا فالحی، نماینده ایالم در مجلس، در گفت وگویی از این که 
ــهیل می کند اظهار نگرانی  این طرح به جای کنترل مهاجران همه چیز را برای آنان تس
کرده است و مهاجران ورودی به ایران را هزینه ساز و برای تجانس هویتی و فرهنگی کشور 
مخاطره آمیز دانسته است. به نظر می رسد نمایندگانی که نگرانند مبادا تصویب قانونی در 
راستای تشکیل سازمانی متمرکز بر امور مهاجرت پیامی مبنی بر باز بودن درهای کشور 
به پناهجویان غیرقانونی ارسال کند وضعیت نا بسامان فعلی ناشی از نبود یک سازوکار 
کارآمد سامان دهنده را نادیده می گیرند. این دیدگاه در نظر نمی گیرد که پدیده پویایی مثل 
مهاجرت را نمی توان به صورت تک بعدی و انعطاف ناپذیر »کنترل« کرد. فارغ از این که 
معیارهای اخالقی و بشردوستانه را تا چه حد در مدیریت جریان ورودی مهاجرتی به ایران 
که عمدتا یک جریان پناهجویی است دخالت دهیم، حتی ثروتمند ترین کشورهای دنیا 
)از جمله آمریکا( موفق نبوده اند تا با رویکرد امنیتی و کنترل گرانه خود مهاجرت غیرقانونی 

را به صفر برسانند.

  پدیده پویایی مثل مهاج�رت را نمی توان به صورت تک بعدی و انعطاف 
ناپذیر کنترل کرد

به عالوه، پیگیری یک رویکرد صرفا امنیتی به جای رویکردی مبتنی بر مدیریت هوشمند 
به هیچ وجه به سود توسعه کشور نیست. گرچه سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای 
نگهداشت سرمایه انسانی باید از اهداف یک »سازمان ملی مهاجرت« منسجم و همه جانبه 
باشد، نگاهی واقع بینانه به ما یادآوری می کند که این سیاست ها لزوما ثمربخش نخواهند بود 
و تمرکز بر همه جریان های مهاجرتی در یک  سازمان باعث خواهد شد که این نهاد بتواند 
با تمرکز بر نیازهای بازار کار، روندهای بین المللی سازی آموزش عالی، و با نظر به روندهای 
مهاجرتی و پیری جمعیت، سیستم هوشمند و انعطاف پذیری را برای پذیرش هدفمند 
ــاماندهی لزوما به معنی  مهاجران در حوزه های مطلوب طراحی کند. ایجاد یک نهاد س
هموار کردن مسیر اقامت دائم و تابعیت برای همه اتباع خارجی حاضر در ایران نیست. 
برای مثال، اتخاذ یک سیستم  مهاجرتی امتیازی که سال هاست در کشورهایی مثل استرالیا 
و کانادا به کار گرفته شده  است به کشور اجازه  می دهد تا دسترسی مهاجرانی که از نظر 
مهارت، تحصیالت، و سابقه کاری مطلوب ترند به اقامت دائم و تابعیت را تسهیل کند، اما 
پذیرش سایر پناهجویان می تواند سخت گیرانه تر و محدود کننده تر باشد. الزم به ذکر است 
که کم مهارت بودن مهاجران نیز لزوما به این معنا نیست که آن ها نمی توانند در توسعه 
اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا کنند. در کشوری مثل ایران که با مسئله بیش مهارتی و 
بیش مدرکی رو به روست، در صورت بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد شغل های بیشتر، اتفاقا 
مشاغل سطح پایین تر )از نظر نیاز به مدرک و تحصیالت( هستند که نیاز به نیروی کار 

خواهند داشت و مهاجران ورودی به ایران می توانند به خوبی این خأل را پر کنند. از طرفی 
وجود نیروی کار کم مهارت در یک اقتصاد رو به رشد به بنگاه های اقتصادی امکان توسعه 

می دهد و برای جمعیت بومی موقعیت های شغلی تخصصی تری ایجاد می کند .
نگرانی درباره خطراتی که مهاجرت برای تجانس فرهنگی و هویتی یک کشور دارد اتفاقا 
نیاز به وجود یک سازمان ملی مهاجرت که مسئولیت ادغام فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی 
مهاجران را برعهده بگیرد را تأیید می کند. جریان های مترقی در کشورهای مهاجرپذیر 
در دنیا تالش کرده اند تا از پیش فرض های نژادپرستانه و قوم محورانه عبور کنند و هویت 
ملی را در چهارچوبی تعریف  کنند که دربرگیرنده هرکسی باشد که مسیر قانونی تحصیل 
تابعیت را طی می کند. در چنین چهارچوبی تبدیل شدن اتباع خارجی به ساکنان دائم یا 
شهروندان کشور پس از طی مسیر قانونی و برخورداری آن ها از حق رأی یا سایر خدمات 
شهروندی نباید باعث نگرانی سیاست مداران شود. در دفاعیه ای که در تیر ماه 1401 از 
ــازمان ملی مهاجرت با تکیه بر بهره برداری از مهاجران  طرف نمایندگان موافق طرح س
در راستای افزایش جمعیت مطرح شده بود را »عجیب« و تکرار نشدن آن در دور اخیر 
دفاعیات نمایندگان را مثبت می داند، حال آن که در چهارچوب مفهومی فوق و در شرایطی 
که هدف از افزایش جمعیت حفظ مزایای اقتصادی کشور و پایین نگه  داشتن نرخ وابستگی 

جمعیت باشد، چنین دفاعیه ای نباید عجیب یا ناراحت کننده به نظر برسد.

  هدف یک سازمان ملی محدودکردن جریان مهاجرت نیست
پیمایش های رصدخانه مهاجرت ایران بر میل باالی گروه های مختلف مردم به مهاجرت 
داللت دارند؛ در چنین شرایطی، سازمانی که بخواهد در سطح »ملی« موثر باشد عالوه 
ــان بدهد که هدفش  ــف مهاجرت باید به مردم اطمین ــر دربرگیرندگی جوانب مختل ب
محدودکنندگی جریان مهاجرت نیست. مدیریت هوشمند مهاجرت به این معناست که 
ــت مدار باید روند های مهاجرتی را علت یابی کند و با بررسی طرح های موثری که  سیاس
در سطح دنیا در راستای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی پیاده سازی شده اند در صدد 
ــت گذاری و برنامه ریزی برآید. »تبدیل تهدید به فرصت« در عرصه مهاجرت نه با  سیاس
محدود کردن جریان های مهاجرتی، بلکه تنها با شناسایی مکانیسم های بهره برداری از 

ظرفیت  مهاجران ورودی، خروجی و دیاسپورای کشور ممکن است.
احتماال منطقی مشابه نمایندگان مخالف این طرح که گمان می کنند تأسیس سازمانی 
ــاماندهی به اوضاع اتباع باعث وخامت اوضاع می شود و نگرش امنیتی فراگیر در  برای س
موضوع مهاجرت است که باعث می شود طرح فعلی، جریان مهاجرت خروجی از کشور 
ــت که نداشتن آمار و  ــور را نادیده بگیرد. این در حالی اس و جامعه ایرانیان خارج از کش
اطالعات از ایرانیان مهاجر از وخامت اوضاع کشور به دلیل از دست رفتن سرمایه انسانی 
نمی کاهد، بلکه صرفا امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای بهره برداری خالقانه 
از ظرفیت های آنان را محدود می کند. برخی از نمایندگان به درستی به این موضوع اشاره 
کرده اند که کشور برنامه منسجمی برای نگهداشت نخبگان خود ندارد ؛ این مسئله نباید 
اساس مخالفت بنیادین با طرح سامان دهی اتباع خارجی که قرار است در قالب سازمان 
ملی مهاجرت اجرا شود باشد، بلکه باید پیش برنده طرحی جایگزین باشد که قانون فعلی را 

با هدف دربرگرفتن سایر جریان های مهاجرتی ایران اصالح می کند و بهبود می بخشد.
منبع: رصدخانه مهاجرت ایران

چندجانبه بودن الگوی مهاجرتی ایران مهم ترین 
ویژگ��ی آن اس��ت و س��ازمانی ک��ه بخواه��د به 
راس��تی هم »ملی« باشد و هم متمرکز بر پدیده 
»مهاج��رت« و نه صرفا »اتب��اع خارجی« باید این 

چندجانبه  بودن را در ساختار خود بازتاب دهد. 
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تحلیل
ماه

چرا در آبان ماه، راه شامخ صنعت از شامخ کل جدا شد؟

تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره تحوالت شامخ آبان ماه حاکی از این است که در این ماه، شامخ صنعت به دالیلی نظیر چشم انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، 
با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است.

در آبان ماه امسال، شامخ کل اقتصاد به 47.39 واحد رسیده که 2.8 واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با این میزان افت، شامخ آبان ماه به کمتر از 50 واحد نزول کرد که از کاهش 
میزان فعالیت های کسب وکارها و افزایش رکود دارد. این در حالی بود که شامخ بخش صنعت در همین ماه باوجود اثرپذیری فعالیت های این بخش از تحوالت اقتصاد کالن، 

نه تنها افت نکرد، بلکه با رشد اندک نیز مواجه شد.
بررسی شامخ کل اقتصاد در آبان ماه نشان می دهد که در این ماه به جز مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی 
شامخ کل اقتصاد کمتر از 50 ثبت شده اند؛ اما در شامخ بخش صنعت فقط مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه کمتر از 50 ثبت شده و مابقی مؤلفه های 

اصلی شامخ بخش صنعت بیشتر از 50 را ثبت کرده اند.

 بررسی شامخ کل آبان ماه
شامخ کل اقتصاد ایران در آبان ماه 1401 معادل 4۷.۳۹ به دست آمده است. این عدد 
حکایت از آن دارد که شرایط عمومی محیط کسب وکار در آبان ماه نسبت به ماه گذشته 
تنزل یافته است. این عدد نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. ازنظر 
مدیران خرید پس از بهبود ناچیز در وضعیت عمومی محیط کسب وکارها در مهرماه 
نسبت به شهریورماه، در آبان ماه شرایط تغییر کرده و شاهد بدترشدن وضعیت عمومی 
محیط کسب وکار هستیم. موضوعی که در تحلیل شامخ ماه گذشته مورد اشاره قرار 

گرفته و انتظار آن می رفت.
ــت آمده برای پنج مؤلفه اصلی شامخ کل، حاکی از کاهش مقدار تولید   اعداد به دس
ــرعت تحویل  ــات جدید  افزایش ناچیز در س ــوالت، افت قابل توجه در سفارش محص

سفارشات و موجودی مواد اولیه و کاهش اندک در به کارگیری نیروی کار است.
به طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل توجهی را در محیط 
کسب وکار نشان نمی دهند. در گزارش ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده 
برای مهرماه کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال گذشته بود. حال شاهد تنزل 
این کمینه به عدد 4۷.۳۹ هستیم؛ بنابراین می توان گفت شامخ آبان ماه کمترین عدد 
از ابتدای سال 1401 است؛ به جز فروردین ماه که به دلیل شرایط ویژه معیار مقایسه 
قرار نمی گیرد. این موضوع می تواند نشانه ای برای ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پائیز 
باشد. دالیلی را می توان برای این موضوع برشمرد. در بعد داخلی تداوم تورم بهای مواد 
اولیه از ابتدای سال، ادامه ناآرامی های سیاسی در آبان ماه، متالطم بودن نرخ ارز، اعمال 
ــرانجام  تحریم های جدید ایاالت متحده علیه ایران و از بین رفتن خوش بینی ها به س
ــتند. در اقتصاد جهانی نیز  ــام و رفع تحریم ازجمله مهم ترین دالیل داخلی هس برج
پیش بینی ها از ورود اقتصادهای بزرگ به رکود، ادامه تحوالت سیاسی-نظامی جنگ 
روسیه-اوکراین و احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به خاک لهستان و گمانه زنی ها 
ــوص حمایت های جدید چین از بنگاه های اقتصادی با افزایش موارد مبتال به  در خص

کووید-1۹ مهم ترین رویدادهای مؤثر در آبان ماه بودند.
همچنین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده که اخیراً منتشر شد نشان می دهد 
در تابستان امسال شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( ۷.1 

درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 4۳.۲ درصد و در چهارفصل 
ــال قبل )تورم ساالنه( ۳۹.۹ درصد  ــبت به دوره مشابه س منتهی به فصل جاری نس
افزایش داشته است. این موضوع پیش تر در اعداد به دست آمده در مؤلفه قیمت مواد 
اولیه در گزارش های بهار و تابستان شامخ توسط مدیران خرید گزارش شده بود و باید 
گفت تداوم روند افزایش بهای مواد اولیه در دو ماه اخیر نیز محرک افزایش تورم قیمت 

تولیدکننده در پائیز و درنهایت نرخ تورم کل اقتصاد خواهد بود.
 بررسی شامخ صنعت

شامخ صنعت در آبان ماه 1401، یک افزایش اندک را در وضعیت عمومی کسب وکارها 
نشان می دهد این بهبود در مقایسه با ماه گذشته کمتر شده و دو واحد کاهش نشان 
می دهد. برای نخستین بار از ابتدای سال شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ بخش 
ــرایط محیط کسب وکار و  ــامخ کل حاکی از افت ش ــتیم. به نحوی که ش صنعت هس
شامخ صنعت حکایت از بهبود اندک وضعیت کسب وکارها دارد. این موضوع می تواند 
داللت های متعددی داشته باشد. به نظر می رسد وجود ارتباط های پسینی و پیشینی 
بین صنایع مختلف مقاومت این بخش نسبت به تغییرات اقتصاد را افزایش می دهد 
و چشم انداز فزاینده قیمت مواد اولیه )انتظارات افزایشی( و برخی عوامل دیگر که در 
ــت. از سوی دیگر چنین به نظر  ــود بر این واگرایی مؤثر اس تحلیل صنایع ذکر می ش
ــد تأثیرپذیری بخش کشاورزی و خدمات از شرایط عمومی محیط کسب وکار  می رس
بیش از بخش صنعت است. درحالی که می دانیم سهم این بخش در محاسبه شامخ کل 
بیشتر از بخش صنعت است. احتمال می رود در ماه های آتی شاهد همگرایی مثبت یا 
منفی در شامخ هر دو بخش باشیم. درهرحال مدیران خرید بخش صنعت در آبان ماه 

نسبت به ماه قبل بهبود هرچند اندک را گزارش کرده اند.
ــامخ صنعت در مؤلفه مقدار تولید بهبود اندک را نشان می دهد و در بخش فروش  ش
ــت. میزان  ــت و در صادرات با افت روبه رو بوده اس ــی حاکی از عدم تغییر وضعی داخل
ــرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته و  ــات جدید تغییری نداشته، س سفارش
ــتخدام نیروی  ــت. میزان اس موجودی مواد اولیه نیز کاهش اندکی را تجربه کرده اس
ــیار شدید در بهای مواد اولیه گزارش  کار اندکی افزایش یافته و همچنین افزایش بس
شده است که از مهم ترین مسائلی است که در شامخ بخش صنعت در مهرماه به چشم 
ــکل گیری  ــم انداز مبهم رفع تحریم ها که منجر به ش می خورد. افزایش نرخ ارز و چش
انتظارات فزاینده بهای مواد اولیه و بهای تمام شده کاالها شده است می تواند از دالیل 

اصلی این موضوع باشد.
 بررسی شامخ خدمات و کشاورزی

بخش خدمات و کشاورزی سهم زیادی در تعیین شامخ کل دارد. عدد شامخ به دست 
آمده ازنظر سنجی مدیران خرید در آبان ماه حاکی از افت قابل توجه تولید، کاهش شدید 
سفارشات جدید، عدم تغییر سرعت تحویل سفارشات و افزایش اندک در موجودی مواد 
اولیه است. همچنین استخدام نیروی کار در بخش کشاورزی و خدمات طی آبان ماه 
ــاهد افت قابل توجه در صادرات و فروش محصوالت این بخش نیز  کاهش یافته و ش
ــدید قیمت مواد اولیه نیز از سوی مدیران خرید بخش خدمات و  ــتیم.افزایش ش هس
ــده است. افزایش بهای مواد اولیه و کاهش فروش و  ــاورزی در آبان ماه گزارش ش کش
صادرات محصول از چالش های جدی این بخش است که می تواند تبعات بعدی ازجمله 

ورشکستگی بنگاه های اقتصادی فعال در این بخش را به همراه داشته باشد.
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 مقایسه شامخ صنایع مختلف در آبان ماه
ــنجش، بیشترین عدد شامخ به دست آمده برای گروه وسایل  در میان صنایع موردس
نقلیه و قطعات وابسته است. طی ماه های اخیر گروه های صنایع فلزی و وسایل نقلیه و 
قطعات وابسته بهترین وضعیت را در میان سایر صنایع داشته اند. گروه صنایع فلزی طی 
سه ماه اخیر پیشگام عدد شامخ بوده اما در آبان ماه این صنعت در جایگاه دوم پس از 
گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته قرار گرفته است. مدیران خرید این دو گروه در آبان 
ماه از رشد چشمگیر کسب وکارهای خود خبر داده اند. پس ازاین دو گروه شامخ گروه 
ــتیک و پالستیک )58.4(، ماشین سازی و  صنایع چوب، کاغذ و مبلمان )5۹.1(، الس

لوازم خانگی )54.۳( گزارش دهنده بهبود فعالیت های خود طی آبان ماه بوده اند.
شامخ گروه فرآورده های نفت و گاز تغییر ناچیز وضعیت کسب وکارها را نشان می دهد. 
ــامخ گروه های شیمیایی )4۷.۹(، کانی های غیرفلزی )4۷.8( و نساجی )4۶.۶( در  ش
ــب وکارهای گروه صنایع  آبان ماه کاهش اندکی را تجربه کرده اند. افت قابل توجه کس
غذایی و تداوم وضعیت وخیم کسب وکارهای صنعت پوشاک و چرم و تداوم قعرنشینی 
ــی از دیگر موضوعات پیمایش شامخ  این گروه در میان گروه های صنعتی مورد بررس

آبان ماه است.
 بررسی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته

ــی در شامخ آبان ماه، گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته  در میان صنایع مورد بررس
باالترین عدد شامخ را به خود اختصاص داده است. شامخ این گروه در مهرماه )۶0.5( 
و در شهریورماه )58.5( بوده است. اعداد شامخ به دست آمده برای گروه وسایل نقلیه و 
قطعات وابسته طی ماه های اخیر از بهبود در وضعیت عمومی کسب وکارهای این گروه 
طی سه ماه گذشته نشان داشته داشت. پس از افت حدوداً دو واحدی شامخ مهرماه در 
مقایسه با شامخ شهریورماه در آبان ماه شاهد جبران این افت و بهبود کسب وکارهای 

این گروه هستیم.
در آبان ماه میزان تولید گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته افزایش قابل توجهی داشته 
است. در میان تمام صنایع مورد بررسی بیشترین افزایش تولید از سوی مدیران خرید 
این گروه گزارش شده است. این افزایش قابل توجه تولید با رشد زیاد فروش محصوالت 
ــرعت انجام و تحویل سفارشات )58(،  ــات جدید )5۶(، س ــت. سفارش همراه بوده اس
موجودی مواد اولیه )58( و میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار )58( همگی طی 
ــته اند. همچنین فعاالن اقتصادی این گروه افزایش  آبان ماه افزایش قابل توجهی داش
ــی از  ــدیدی در بهای مواد اولیه را گزارش کرده اند. با توجه به وارداتی بودن بخش ش
قطعات و مواد اولیه مورداستفاده و تأثیرپذیری زیاد قیمت مواد اولیه مورداستفاده این 
ــاهد رشد زیاد  ــد قیمت های جهانی فلزات و افزایش نرخ ارز ش گروه از نرخ ارز، با رش

قیمت مواد اولیه این گروه در آبان ماه هستیم.
 بررسی عملکرد ماهانه صنعت قطعه سازی نیز حاکی از رشد ۹5 درصدی فروش در 
آبان ماه 1401 نسبت به آبان ماه 1400 است. تالش دولت برای ساماندهی بازار خودرو 
ــف  ــم بازار رقابتی در کش به کمک بورس کاال و تقویت نقش آفرینی بورس و مکانیس
ــو و فروش خودرو از طریق دو سامانه متمرکز و غیرمتمرکز  قیمت خودروها از یک س
ــازی( به صورت هم زمان و همچنین پرداخت بخشی از  )توسط شرکت های خودروس
بدهی شرکت های خودروسازی بزرگ به شرکت های قطعه سازی از سوی دیگر تا حدود 
زیادی توضیح دهنده رشد فعالیت های این گروه است. در تحلیل شامخ مهرماه خبر رفع 
مشکل نقدینگی شرکت های قطعه ساز به دنبال تعدیل قیمت محصوالت مورد اشاره 
قرار گرفت که به نظر می رسد این عامل از مهم ترین عوامل رونق فعالیت های این گروه 

و صدرنشینی آن در آبان ماه است.
 تحلیل گروه صنایع فلزی

در پیمایش شامخ آبان ماه 1401 پس از گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته باالترین 
عدد شامخ مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. شامخ آبان ماه این گروه نسبت به 
عدد ماه گذشته )۶0.۹( حدود یک واحد تنزل داشته درحالی که این گروه طی ماه های 

شهریور و مهر در بین صنایع مورد بررسی پیشگام بوده است.
ــی بیشترین افزایش در  فعاالن اقتصادی گروه صنایع فلزی در بین صنایع مورد بررس
بهای مواد اولیه را گزارش کرده اند. مقدار تولید محصوالت بهبود قابل مالحظه ای داشته 
ــد قابل مالحظه  ــات جدید نیز با ثبت عدد 5۷.8 حاکی از رش ــت و میزان سفارش اس
ــرعت انجام و تحویل  ــبت به مهرماه است. س ــده در آبان ماه نس ــات ثبت ش سفارش

سفارشات نیز افزایش یافته و موجودی مواد اولیه نیز رشد داشته است. میزان استخدام 
ــان می دهد. همچنین مدیران  و به کارگیری نیروی کار هم افزایش قابل توجهی را نش
ــوالت )۶1.1( و افزایش صادرات )55.۶( را  ــد افزایش قابل مالحظه فروش محص خری

گزارش داده اند.
ــی گروه صنایع فلزی مؤید افزایش فروش در آبان  ــرکت های بورس گزارش برخی ش
ــبت به ماه گذشته است. برای مثال بر اساس اطالعات سامانه کدال، میانگین  ماه نس
ارزش معامالت آبان ماه نسبت به مهرماه برای شرکت ذوب آهن اصفهان افزایش 45 
درصدی را نشان می دهد. این رقم برای شرکت ذوب روی اصفهان هم حاکی از رشد 
ــی از این افزایش  ــته است. بدون شک بخش ــبت به ماه گذش ۶4 درصدی فروش نس
ارزش فروش به دلیل افزایش بهای محصوالت تولیدی است که توسط مدیران خرید 
گزارش شده است. روند افزایش نرخ ارز در بازار و چشم انداز افزایشی قیمت مواد اولیه 
ــته تا در تأمین تقاضای آتی  در بازار داخلی، خریداران محصوالت فلزی را بر آن داش

خود تسریع کنند.
در بازارهای خارجی نیز گروه صنایع فلزی در آبان ماه با نوساناتی روبرو بوده است. در 
نیمه اول آبان ماه با بهبود اندک بازارهای جهانی خصوصاً چین، شاهد افزایش بهای 
فلزات اساسی از قبیل مس، روی و آلومینیوم در بازارهای جهانی بودیم. در نیمه دوم 
آبان ماه اما بازارهای جهانی فلزات اساسی سیر متفاوتی را در پیش گرفت. گمانه زنی ها 
ــزی )تصمیم فدرال رزرو در  ــت های انقباضی بانک های مرک در خصوص تداوم سیاس
خصوص افزایش نرخ بهره(، شدت یافتن تنش های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا و وخیم تر 
شدن وضعیت کرونا در چین قیمت فلزات اساسی را وارد فاز کاهش کرد. این تحوالت 
به همراه روند افزایشی نرخ ارز بر میزان صادرات محصوالت فلزی در آبان ماه تأثیرگذار 

بوده است.
 تحلیل گروه چوب، کاغذ و مبلمان

ــت آمده  ــامخ گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در آبان ماه عدد 5۹.1 به دس ش
است. این عدد در بین صنایع مورد بررسی این گروه را در جایگاه سوم قرار می دهد. 
آمار به دست آمده از پیمایش شامخ آبان ماه این گروه حاکی از افزایش قابل توجه 
ــت. افزایش شدید سرعت تحویل سفارشات و  ــات جدید اس میزان تولید و سفارش
ــده است. همچنین افزایش  ــوی مدیران خرید گزارش ش موجودی مواد اولیه از س
اندک در میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در آبان ماه نسبت به مهرماه 

مشاهده می شود.
ــامخ این گروه کاهش شدید در بهای محصوالت  موضوع حائز اهمیت در پیمایش ش
است. برخالف اعالم مدیران خرید سایر صنایع، این گروه با کاهش قیمت محصوالت 
تولیدی در آبان ماه مواجه بوده است. این در حالی است که افزایش شدید بهای مواد 
اولیه در این ماه گزارش شده است. شاید بتوان گفت افزایش شدید در میزان فروش 

)۶0.۷( و رشد صادرات )5۳.۶( در این ماه به همین دلیل باشد.
ــده برخی از شرکت های فعال در گروه صنایع  ــر ش در صورت های مالی ۶ ماهه منتش
کاغذی افزایش قابل توجه درآمدها و سودآوری این شرکت گزارش شده است. برخی از 
شرکت های این گروه بعد از سال ها در سال جاری از زیان خارج شده و سودآور شده اند. 
به نظر می رسد افزایش مصرف محصوالت این گروه به همراه افزایش فروش صادراتی 

تحلیل
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این شرکت ها به کشورهای همسایه )خصوصاً عراق( عمدتاً به دلیل افزایش نرخ ارز علل 
اصلی رشد کسب وکارهای این گروه صنعتی باشد.
 تحلیل شامخ گروه الستیک و پالستیک

شامخ صنایع الستیک و پالستیک در آبان ماه با ثبت عدد 58.4 نشان از بهبود اندک 
ــامخ ماه گذشته 5 واحد افزایش  ــبت به ش در فعالیت های این گروه دارد. این عدد نس
یافته است. این روند رو به رشد، در شهریورماه نیز گزارش شده بود. لذا باید گفت طی 
سه ماه گذشته وضعیت کسب وکارهای این گروه بهبود آرامی را در پیش گرفته که در 
صورت تداوم می تواند به ارتقای قابل توجه کسب وکارهای این گروه منجر شود. مقدار 
ــس از افزایش در مهرماه در آبان ماه بدون تغییر گزارش  تولید محصوالت این گروه پ
شده و میزان سفارشات جدید افزایش شدیدی را تجربه کرده است. بر اساس اعداد به 
دست آمده از شامخ آبان ماه بیشترین ثبت سفارش جدید برای محصوالت تولیدی گروه 
ــتیک و پالستیک است. با توجه به روند افزایش قیمت محصوالت در ماه گذشته  الس
و ثبات قیمت ها در آبان ماه، افزایش در سفارشات احتماالً به دلیل پیش بینی افزایش 

قیمت محصوالت تولیدی این گروه و عدم تغییر آن در آبان ماه است.
ــات کمی افزایش یافته و موجودی مواد اولیه و به کارگیری  ــرعت تحویل سفارش  س
نیروی کار در این صنعت بدون تغییر گزارش شده است. همانند سایر گروه ها قیمت 
مواد اولیه در گروه الستیک و پالستیک طی آبان ماه نیز افزایش قابل توجهی داشته 
ــت. پس از افزایش فروش و صادرات محصوالت این گروه در ماه گذشته، پیمایش  اس
شامخ آبان نشان می دهد که در این ماه میزان فروش داخلی و صادرات این گروه بدون 

تغییر بوده است.
ــامانه نیما و افت قیمت محصوالت تولیدی که از  افزایش اختالف دالر آزاد و دالر س
سوی مدیران خرید گزارش شده جذابیت خرید محصوالت الستیکی و پالستیکی از 
ــان افزایش می دهد به نحوی که تقاضای محصوالت این گروه در  بورس کاال را همچن
بورس کاالی ایران طی ماه های اخیر همچنان قابل توجه و افزایشی است. در بازارهای 
صادراتی محصوالت پالستیکی، باید گفت بازار جهانی محصوالت پتروشیمی همچنان 
ــی از رکود قرار دارد. در آستانه اتمام سال میالدی در  تحت تأثیر تقاضای ضعیف ناش

بعضی بازارها تولیدکنندگان احتمال کاهش قیمت را می دهند.
ــرکت ها از طریق  ــتیک با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه ش در صنعت الس
شرکت های پتروشیمی تأمین می شود نحوه سیاست گذاری و مکانیسم تعیین قیمت 
ــت. تصمیم های اقتصادی برای تعیین قیمت تایر توسط  آن مبتنی بر بورس کاال اس
ــازمان حمایت از حقوق مصرف کننده یا تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت  س
ــده در خصوص گروه ارزی مواد اولیه تایر در  در مورد تعرفه تایر، تصمیمات اتخاذ ش
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات قیمت ارز رسمی و نرخ ارز توافقی صادراتی 
و میزان تخصیص آن، نحوه کنترل مرزها و گمرک برای جلوگیری از قاچاق، توسعه 
حمل ونقل و افزایش ترانزیت و صادرات کشور از عوامل مؤثر بر صنعت تایر در سطح 

داخلی هستند.
رفع ممنوعیت صادرات الستیک از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که طی بخشنامه ای در تاریخ ۲1 شهریورماه ابالغ شد و رشد ترانزیت 
جاده ای کشور طی ماه های اخیر نیز از اتفاقات مؤثر بر فعالیت های این گروه در دو ماه 

گذشته بوده است. همچنین طی ماه های اخیر شرکت های تایرسازی سود قابل توجهی 
از فروش محصوالت خود در بورس کاال به دست آورده اند. آزادسازی صادرات تایر در 
ــده تا شرکت ها همچنان از رفع این محدودیت بهره مند شده و  مهرماه نیز موجب ش

حجم تولید خود را افزایش و سود بیش تری کسب کنند.
ــیار  ــای خارجی وضعیت بازارها در چین و ترکیه برای فعاالن این حوزه بس در بازاره
حائز اهمیت است، در بازار چین طی هفته های اخیر به دلیل تقاضای ضعیف، شاهد 
افت تقاضای پلی اتیلن بوده ایم در بازار ترکیه وضعیت کمی متفاوت بوده و مشکالت 
ــی باعث تقویت سهم  ــتیکی برای محصوالت پتروشیمیایی و پالستیکی روس لجس

شرکت های ایرانی در این بازار شده است.
 تحلیل شامخ صنایع فرآورده های نفت و گاز

ــامخ گروه صنایع فرآورده های نفت و گاز در آبان ماه با ثبت عدد 4۹.5 حکایت از  ش
عدم تغییر در وضعیت کسب وکارها دارد. میزان تولید محصوالت این گروه در این ماه 
ــته و موجودی مواد اولیه کاهش  ــته، استخدام نیروی کار تغییری نداش افزایش داش
ــات نیز اندکی افزایش یافته  ــی را تجربه کرده است. سرعت تحویل سفارش محسوس
است. مطابق نتایج اخیر پیمایش شامخ در ماه های اخیر افزایش قابل توجه قیمت مواد 
اولیه این گروه نیز از سوی فعاالن این حوزه گزارش شده است. میزان صادرات بدون 
ــاهد افزایش قابل مالحظه در قیمت محصوالت تولیدی این  ــده و ش تغییر گزارش ش
گروه بوده ایم. در آبان ماه سفارشات جدید محصوالت این گروه کاهش قابل توجهی را 
تجربه کرده که به نظر می رسد به دلیل چشم انداز کاهشی قیمت نفت خام در بازارهای 

جهانی باشد.
بازار نفت در آبان ماه با نوسان هایی روبرو بود. ترس از ورود به رکود باعث شد تا قیمت 
نفت در بازارها کاهش یابد. بانک جی پی مورگان چیس احتمال ورود اقتصاد آمریکا 
به رکود در زمستان پیش رو را باال ارزیابی کرده است. تحوالت سیاسی-نظامی جنگ 
ــیه-اوکراین و احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به خاک لهستان به عنوان یکی  روس
از اعضای ناتو، اعمال تحریم های جدید ایاالت متحده علیه ایران و اظهارنظرهای منفی 
ــته ای، عدم توافق نهایی سران گروه ۷ در  مذاکره کننده های غربی پیرامون توافق هس
مورد تعیین مکانیسم سقف قیمتی نفت، اعمال حمایت های جدید چین از بنگاه های 
اقتصادی با افزایش موارد مبتال به کووید-1۹، پیش بینی مؤسسات بین المللی ازجمله 
فیچ مبنی بر کاهش قیمت ها در بازار انرژی در بلندمدت و دیدار سران آمریکا و چین 
در حاشیه نشست گروه ۲0 ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت انواع نفت خام در 
بازارهای جهانی در آبان ماه هستند که همگی بر وضعیت فعالیت گروه فرآورده های 

نفت و گاز مؤثر بوده است.
 تحلیل شامخ پوشاک و چرم

ــایر گروه ها و افت مجدد شامخ گروه  ــینی برای سومین ماه در میان س تداوم قعرنش
ــده است. شامخ گروه پوشاک و چرم در این  ــاک و چرم در آبان ماه نیز گزارش ش پوش
ــب وکارها در آبان ماه نسبت به ماه قبل است. این عدد  ــدید کس ماه حاکی از تنزل ش
نسبت به ماه قبل پنج واحد تنزل داشته است که تشدید رکود در این گروه را روایت 

می کند.
ــبت به ماه گذشته  ــامخ این گروه، میزان تولید در آبان ماه نس ــاس پیمایش ش بر اس
ــتری یافته است  ــدت بیش ــه با دو ماه قبل نیز ش ــدت کاهش یافته و در مقایس به ش
ــت.  ــترین کاهش تولید در میان صنایع مختلف را به خود اختصاص داده اس و بیش
سفارشات جدید نیز با شدت بسیار زیادی افت داشته است و نسبت به دو ماه گذشته 
شدت یافته است. سرعت تحویل سفارشات جدید افزایش یافته و موجودی مواد اولیه 
به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. استخدام نیروی کار در این ماه نیز به شدت 
کاهش یافته است که شاهدی است بر ورشکستگی برخی بنگاه های فعال در این حوزه. 
ــته نیز بدان اشاره شده بود(. همچنین اعداد به دست  )موضوعی که در ماه های گذش
آمده برای این صنعت داللت بر افت بسیار شدید در فروش داشته و میزان صادرات نیز 

پس از افت در ماه گذشته بدون تغییر مانده است.
ــاک و چرم تورم عمومی در اقتصاد داخلی و افزایش بهای  مشکل اصلی صنعت پوش
مواد اولیه است. بنا به گفته فعاالن این حوزه در هفت ماهه امسال رشد شاخص بهای 
ــده است. این  ــاک 4۷.1 درصد اعالم ش کاالی مصرفی 4۲.۹ درصد بود، اما تورم پوش
باال بودن تورم نسبت به تورم کل با توجه به ضریب اهمیت این محصول که در سبد 
هزینه غیرخوراکی سهم باالیی ندارد، باعث تشدید رکود و کاهش تقاضا در بازار داخل 
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می شود. این وضعیت نشان می دهد فشاری که افزایش قیمت مواد اولیه به تولیدکننده 
وارد کرده است، درنهایت به مصرف کننده نهایی منتقل می شود.

به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه 1401، به عدد 48. 1 درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.1 درصد بیشتر از آبان 1400 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. با چنین شرایطی 
می توان افت مداوم صنعت پوشاک و چرم را تا حدود زیادی به قدرت خرید خانوارها 
ــب وکارهای این گروه در آینده  ــت. موضوعی که به نظر می رسد به کس مرتبط دانس

نزدیک آسیب جدی وارد کرده و احتماالً شرایط مذکور تشدید شود.
 تحلیل شامخ گروه صنایع غذایی

شامخ آبان ماه گروه صنایع غذایی از کاهش فعالیت ها نسبت به مهرماه حکایت دارد. 
ــامخ را در میان گروه های  ــاک و چرم بدترین وضعیت ش این گروه پس از گروه پوش
مختلف نشان می دهد. کاهش شدید در میزان تولید محصوالت، میزان صادرات، مقدار 
ــات جدید به چشم می خورد. افت موجودی انبار مواد اولیه )4۶.۷( و  فروش و سفارش
ــات )5۶.۷( نیز گزارش شده است. تورم مواد  ــرعت انجام و تحویل سفارش افزایش س
اولیه همچون سایر گروه ها توسط فعاالن اقتصادی این گروه نیز اشاره شده است. البته 
کاهش اندک در قیمت محصوالت نیز مورد اشاره فعاالن این بخش قرار گرفته است. 

این موضوع توسط آمار رسمی ارائه شده نیز تصدیق می شود.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران تورم ماهانه آبان 1401، به ۲. 1 درصد رسیده که در 
ــته است. نرخ تورم  ــه با همین اطالع در ماه قبل، 0.۹ واحد درصد کاهش داش مقایس
ــاالنه آبان ماه 1401، برای خانوارهای کشور نیز به 44 درصد رسیده که نسبت به  س
همین اطالع در ماه قبل، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه 1401 خانوارهای کشور به طور میانگین 48.1 درصد بیشتر از آبان 

1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
ــد تنش های سیاسی در کشور و اعتصابات و تعطیلی برخی بنگاه های  به نظر می رس
خرده فروشی در این صنعت بر شکل گیری وضعیت فروش محصوالت این گروه مؤثر 
بوده است. وضعیت »موجودی مواد اولیه« و »میزان صادرات« در این حوزه را می توان 
به عنوان دغدغه اصلی فعاالن اقتصادی این گروه عنوان کرد که می تواند وضعیت صنایع 

غذایی را در ماه های پایانی سال با مخاطره مواجه سازد.
 تحلیل شامخ گروه کانی های غیرفلزی

شامخ آبان گروه کانی های غیرفلزی از کاهش فعالیت ها نسبت به مهرماه حکایت دارد.
این در حالی است که شامخ مهرماه نیز نشان از افت کسب وکارهای این گروه داشت 
و در شهریورماه بهبود اندک در فعالیت ها گزارش شده بود. عدم تغییر در میزان تولید، 
ــرعت انجام و تحویل سفارشات، به کارگیری نیروی کار، موجودی انبار و همچنین  س
قیمت محصول نسبت به ماه گذشته در شامخ آبان ماه گزارش شده است. افت شدید 
سفارشات جدید و کاهش موجودی مواد اولیه به همراه افزایش شدید قیمت مواد اولیه 

از دیگر موارد موجود در پیمایش شامخ آبان ماه گروه کانی های غیرفلزی است.
 میزان فعالیت های عمرانی و ساخت وساز در کشور و همچنین فروش صادراتی مهم ترین 
ــب وکارهای  عوامل تعیین کننده تقاضای محصوالت این گروه و وضعیت عمومی کس
ــش از تورم عمومی  ــاز که بی ــت. تورم در مواد اولیه بخش ساخت وس این صنعت اس
ــت، موجب افت فعالیت های عمرانی و کاهش وضعیت  ــده اس در آبان ماه گزارش ش
کسب وکارهای این گروه شده است. بر اساس گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، در آبان 1401 متوسط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران به میزان ۶.8 درصد نسبت 
به ماه قبل رشد داشته است. این افزایش بها پس از بیشترین افزایش قیمت که برای 
ــت در جایگاه دوم قرار می گیرد. از سوی دیگر باوجود رشد  ــال جاری اس خردادماه س
تعداد معامالت مسکن در تهران، روند کاهش معامالت خانه های نوساز نیز تداوم یافته 
که می تواند به معنای ورود صنعت ساخت وساز مسکن به رکود )رکودی فصلی( باشد. 
ــوالت این گروه در آبان ماه وضعیت  ــم گزارش بهبود اندک در صادرات محص علی رغ
بازارهای صادراتی کاهشی پیش بینی می شود. با رسیدن فصل سرما و کاهش بیشتر 

میزان ساخت وسازها تقاضای محصوالت رو به کاهش می گذارد.
 تحلیل شامخ گروه نساجی

شامخ گروه صنایع نساجی با ثبت عدد 4۶.۶ در آبان ماه نشان از افت فعالیت ها دارد. 
ــده و سفارشات جدید کاهش یافته است. سرعت  میزان تولید بدون تغییر گزارش ش

ــات این گروه افزایش یافته درحالی که موجودی مواد اولیه به  انجام و تحویل سفارش
میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. صنعت نساجی صنعتی با ضریب اشتغال باال 
است و بر اساس اعالم مدیران خرید این گروه میزان استخدام نیروی کار در آبان ماه 

تغییری نداشته است.
افزایش بهای مواد اولیه از مهم ترین موضوعاتی است که فعاالن این گروه با آن مواجه 
ــتند و بر اساس اعالم مدیران خرید در آبان ماه این افزایش قابل توجه بوده است.  هس
میزان فروش محصوالت این گروه بدون تغییر گزارش شده اما قیمت محصوالت نهایی 
اندکی افزایش یافته است. با توجه به پیوند صنایع نساجی با صنایع پوشاک و وضعیت 
نابسامان گروه پوشاک طی ماه های اخیر انتظار می رود صنعت نساجی در ماه های آتی 
ــدن وضعیت کسب وکارها مواجه شود. البته در صورت تقویت  با افت فروش و بدترش
ــت ضعف بازار داخلی جبران شود. موضوع با اهمیت در  بازارهای صادراتی ممکن اس
ــت که در صورت تداوم این  ــدید صادرات در آبان ماه اس خصوص این گروه کاهش ش
ــاک باید منتظر ورود این صنعت به رکود باشیم.  وضعیت و تداوم وضعیت گروه پوش
ــه عمدتاً باعث تقویت صادرات  ــی باوجود افزایش نرخ ارز بوده ک ــرایط صادرات این ش

محصوالت می شود.
 تحلیل شامخ گروه ماشین سازی و لوازم خانگی

شامخ آبان ماه گروه ماشین سازی و لوازم خانگی با عدد 54.۳ بهبود اندک در وضعیت 
کسب وکارهای این گروه را نشان می دهد. بر اساس نتایج شامخ، میزان تولید این گروه 
ــات جدید بدون تغییر مانده است.  ــته و میزان سفارش در آبان ماه افزایش خوبی داش
ــات افزایش یافته و در موجودی انبار مواد اولیه شاهد کاهش  سرعت تحویل سفارش
زیادی بوده است. میزان استخدام نیروی کار این گروه در آبان ماه افزایش یافته و به 
دلیل رشد زیاد قیمت مواد اولیه میزان موجودی انبار مواد اولیه کاهش زیادی داشته 
است. این گروه در آبان ماه با افت قابل توجه صادرات و عدم تغییر فروش داخلی مواجه 

بوده است.
ــت که با افزایش نرخ ارز  ــمت عمده ای از قطعات در حوزه لوازم خانگی وارداتی اس قس
شاهد افزایش هزینه تولید و رشد قیمت مواد اولیه در این گروه بوده ایم. رشد زیاد بهای 
ــوی مدیران خرید این گروه اشاره شده است به همین علت است.  مواد اولیه که از س
در بازارهای صادراتی کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، 
ازبکستان و آذربایجان ازجمله مقاصد صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند و به برخی 

کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می شود.
با افزایش بهای تمام شده کاالهای این گروه و افت قدرت خرید خانوارها در بازار داخلی 
و کاهش رقابت پذیری محصوالت تولیدی این گروه در بازارهای خارجی افت فروش و 
صادرات انتظارمی رود. هرچند که این صنایع پس از خروج بسیاری از برندهای خارجی 
ــتند سهم خوبی از بازار داخلی را به دست آورند منتها رشد نرخ ارز، تورم بهای  توانس
تولیدکننده و تورم عمومی کاالها این دستاوردها را تهدید می نماید. همچنین با از بین 
رفتن خوش بینی ها نسبت به رفع تحریم ها به دلیل حصول توافق، صادرات به برخی 
ــده بود به طورکلی دور از دسترس  ــورها که به دلیل مشکالت سیاسی متوقف ش کش

فعاالن این گروه خواهد بود.
 تحلیل شامخ گروه شیمیایی

ــامخ گروه شیمیایی در آبان ماه 4۷.۹ به دست آمده که حاکی از کاهش اندک در  ش
ــب وکارهای این گروه است. بر اساس نتایج پیمایش شامخ مقدار تولید  وضعیت کس
محصوالت این گروه به میزان قابل توجهی کاهش یافته و میزان سفارشات جدید نیز با 
کاهش روبرو بوده است. قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته و علیرغم این موضوع 
قیمت محصوالت این گروه افزایش اندکی را تجربه کرده است. موجودی انبار مواد اولیه 
نیز کاهش داشته است. میزان استخدام نیروی کار در این بخش تغییری نداشته و در 

فروش داخلی و صادراتی اندکی کاهش را تجربه کرده است. 
ــده یک درصد از تولید ناخالص ملی به مواد شیمیایی  ــاس گزارشات منتشر ش بر اس
مصرفی اختصاص دارد. ظرفیت تولید داخلی با حدود 500 تولیدکننده در حال حاضر 
ــال است که از این ظرفیت تنها 1.8 میلیون تن در بازار داخل  4.۳ میلیون تن در س
ــد. به گفته فعاالن  ــهم بازارهای صادراتی به مصرف می رس و حدود 400 هزار تن س
ــتوری محصوالت تولیدی تولیدکنندگان مواد شوینده،  این صنعت قیمت گذاری دس
درحالی که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دالر تغییر می کند خریداری 

شود موجب بدتر شدن محیط کسب وکار این صنعت شده است.
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یک گام 
به جلو

حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در کسب وکارهای اینترنتی آسیب دیده

ابالغ معافیت های مالیاتی کسب و کار های فعال در پلت فرم های داخلی

ــان رئیس  ــاوری و اقتصاد دانش بنی ــی، فن ــاون علم مع
ــهیالت جدید از سوی صندوق  جمهور از اختصاص تس
ــب وکارهای  ــرای حمایت از کس ــکوفایی ب نوآوری و ش
اینترنتی دانش بنیان آسیب دیده خبر داد.روح اهلل دهقانی 
ــب وکارهای اینترنتی  ــاره به نقش کس فیروزآبادی، با اش
ــروت و ایجاد  ــش بهره وری، خلق ث ــا در افزای و پلتفرم ه
ــتغال در کشور گفت: در دو ماه اخیر فعالیت شماری  اش
ــب وکارهایی که از بستر اینترنت و فضای مجازی  از کس
برای ارائه خدمات و محصوالت خود استفاده می کردند با 

مشکالتی مواجه شده است. در همین راستا دولت با تدوین و ابالغ آیین نامه حمایت از 
کسب وکارهای اینترنتی تالش می کند خسارت های ناشی از اختالالت اینترنت را برای 
این کسب و کارها به حداقل برساند و فضایی را فراهم کند که آنها بتوانند با بهره گیری 
حداکثری از زیرساخت ها و بسترهای داخلی و پایدار، نقش موثری در توسعه اقتصاد و 

اشتغال داشته باشند.
ــاره به نقش صندوق  ــاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اش مع
نوآوری و شکوفایی در تامین مالی شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: از آنجا که 
تعداد قابل توجهی از پلتفرم ها و کسب  وکارهای اینترنتی آسیب دیده، در گروه شرکت های 
دانش بنیان و خالق هستند، صندوق نیز بسته ای برای کمک به این شرکت ها تدارک 
ــبی برای بهبود این کسب  وکارها و انطباق با شرایط  دیده تا با این اقدام فرصت مناس
پیش آمده را فراهم کند.وی با بیان اینکه تسهیالت هر شرکت متناسب ماهیت فعالیت 
آن و شرایطی که در آن قرار دارد تعیین می  شود، گفت: برای هر شرکت تا 10 میلیارد 
تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت 
شده و در یک دوره 1۲ ماهه بازپرداخت می شود.دهقانی فیروزآبادی افزود: شرکت های 
ــای »پلتفرم های کاربردی و  ــالق مورد نظر عمدتاً در یکی از حوزه ه ــان و خ دانش بنی
ــب وکاری«، »نرم افزارهای محتوامحور«، »آموزش مجازی« یا »صنعت بازی  های  کس

ــت دارند یا بازاریابی و فروش محصوالت  اینترنتی« فعالی
آنها از طریق پلتفرم های خارجی انجام شده است.

  جزئی�ات بس�ته حمایت از کس�ب و کارهای 
اینترنتی

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان این 
که یکی از جهت گیری های راهبردی این صندوق حمایت 
ــرکت ها در شرایط خاص است، درباره جزئیات این  از ش
ــته حمایتی گفت: مبلغ تسهیالت هر شرکت معادل  بس
ــتمزد شرکت بر  ۶ برابر مجموع هزینه های حقوق و دس
اساس لیست بیمه مهرماه 1401 در نظر گرفته شده است. برای شرکت های دانش بنیان 
ــقف یک میلیارد تومان به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و  این تسهیالت تا س
شکوفایی به شرکت ها اعطا خواهد شد و شرکت هایی که میزان تسهیالت آن ها بیش از 
یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیالت از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری 
و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیالت شرکت های خالق 
ــقف ۳00 میلیون تومان و از طریق عاملیت صندوق های پژوهش و فناوری  نیز در س

پرداخت می شود.
ــرکت های مورد توجه در این بسته حمایتی اشاره  ــرایط ش علی وحدت، در ادامه به ش
کرد و گفت: مالک تشخیص آسیب دیدگی این شرکت ها، کاهش حداقل ۲0 درصدی 
تعداد نصب، کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده آن ها در مهر 1401 نسبت به مرداد 
1401 است و این تسهیالت شامل شرکت های می شود که دارای سوابق فروش هستند 

و فروش سال 1400 آن ها کمتر از 50 میلیارد تومان باشد.
وی افزود: این تسهیالت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و 
فناوری با نرخ ۹ درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک های همکار 
صندوق با نرخ 1۲ درصد پرداخت می شود. همچنین بازپرداخت آن پس از گذشت ۶ 

ماه از تاریخ دریافت تسهیالت توسط شرکت، آغاز می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، 
احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکو ها و کسب و کار های 
اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی 

سراسر کشور ابالغ کرد.
ــب و کارها و  ــا توجه به آیین نامه حمایتی دولت از کس ب
ــازمان امور مالیاتی احکام  سکوهای اقتصاد دیجیتال، س

مربوط به حمایت های مالیاتی را ابالغ کرد.
حدود یک ماه است که دولت آیین نامه حمایت از کسب 
و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کرده است. 

در این آیین نامه ۳0 مشوق مختلف در نظر گرفته شده که برخی از موارد آن مربوط به 
نظام مالیاتی است.

ــازمان امور مالیاتی نیز آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و  ــاس رییس س براین اس
کارهای اقتصاد دیجیتال را به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ابالغ کرده است.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده )۶( این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور 
با رعایت ماده )100( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1۳۶۶ و اصالحات بعدی آن و 
مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه 
ــند، در صورتی که فعالیت خود را به  مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باش

سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق های زیر را اعمال نماید:
1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد )فروش کاال یا 
ارائه خدمت( حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده )100( قانون 
مالیات های مستقیم مصوب 1۳۶۶- و اصالحات بعدی آن )سی برابر معافیت مالیاتی 

حقوق و دستمزد(.
ــب و کارهای  ۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کس
مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد 
ــنامه مربوط به این بند توسط  دیجیتال در کشور. بخش
سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه های ارتباطات 
ــاوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ  و فن

می  شود.
تبصره- کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از 
عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط 

در مهروموم های آتی معاف خواهند شد.
۳- محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای 
ــقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور  داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا س
مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 
این تصویب نامه بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابالغ نماید. 
سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه 

ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره-کلیه معافیت ها و بخشودگی  های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب 
ــده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات  نوع فعالیت و خدمات تعیین ش
توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب نامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور 

با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می  شوند.
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نقصان در زیرساخت های سخت افزاری و پلت فرمی، عامل عدم توسعه سالمت از راه دور

توسعه درون زای فناوری در شرایط تحریم توانسته فرصت های بسیاری برای کشور ایجاد کند

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی تاکید کرد: انتقال فناوری از طریق 
توسعه درون زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی 
ــته است، لذا این امر نشان می دهد تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط  فناوری داش
تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت های بسیاری 

ایجاد کند.
انتقال بین المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف فناوری 
ــورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، الزمه ای انکارناپذیر است و  بین کش

استفاده از فناوری در حوزه های مختلف امری ضروری به شمار می رود.
در فرایند انتقال فناوری، بنگاه ها و کارآفرینان به عنوان عامالن اصلی انتقال فناوری با 
چالش ها و محدودیت هایی روبه رو هستند که در مواقعی به شکست آنها می انجامد. 
این محدودیت ها در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی هستند. محدودیت های 
ــی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و  نهادی در محیط خارجی )بین الملل(، سیاس
علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت های اقتصادی در محیط اقتصاد کالن، بازرگانی، 
کار )بازار کار(، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر 

منفی می گذارند. به عبارت دیگر، محدودیت های محیطی در حوزه های مختلف و حتی 
محدودیت های خارج از محیط فناوری و نوآوری تأثیر دارند و اتخاذ سیاست هایی برای 

تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری است.
در این گزارش ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرایند انتقال فناوری شامل مراحل انتخاب 
و اکتساب، انطباق و جذب و توسعه و انتشار فناوری، بررسی شده است. کارشناسان و 
ــعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران را  متخصصان حوزه توس
نامناسب می دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند 

کارآفرینی مولد و تولید می شود.

 مهم ترین چالش ها
ــم ترین چالش های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت ها  مه
ــطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه  ــامل ضعف در س در محیط فناوری و نوآوری ش
ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و ...، 
ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه های آزمایشگاهی 
ــایر محیط های نهادی و اقتصادی. از این رو، اتخاذ  و تحقیقاتی و محدودیت ها در س

سیاست هایی برای انتقال فناوری را ضروری می دانند.
از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون زای فناوری در کشور به مراتب 
وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی فناوری داشته است. این امر نشان می دهد 
تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری 
توانسته است فرصت های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین 
المللی فناوری نباید از نظر دور بماند. از سویی دیگر، زیرساخت های قانونی مرتبط با 
انتقال فناوری ازجمله تبصره »هشت« ماده )پنج( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 1۳۹8و احکام برنامه های توسعه ای 
کشور نیز باید از کلی گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیت ها و اولویت های 
کشور شفاف شوند. وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص های 
قابل اندازه گیری و همچنین مستندسازی اطالعات و قراردادها به صورت سیستمی و 

غیرسلیقه ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب ناپذیر است.

ــالمت از راه دور در مواجهه با  ــی به موضوع س مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش
همه گیری پرداخته و تاکید کرده است که فقدان زیرساخت های سخت افزاری مربوطه 
ــالمت، مشخص نبودن تعرفه  ــامانه های جزیره ای بخش س در مراکز ارائه خدمت، س
ــات از راه دور برای اجرای این  ــالمت از راه دور و فقدان پلتفرم جامع خدم خدمات س

رویکرد وجود دارد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به موضوع سالمت از راه 

دور در مواجهه با همه گیری پرداخت.
در این گزارش با اشاره به اینکه امروزه کشورهای مختلفی برای ارائه خدمات از رویکرد 
ــت که این رویکرد مزایایی از جمله افزایش  ــالمت از راه دور بهره می برند آمده اس س
دسترسی و همچنین کاهش هزینه های دریافت خدمات سالمت را می تواند به دنبال 
داشته باشد. در کشور ایران نیز طی چند سال گذشته در این خصوص اقداماتی پراکنده 
و عمدتا بر بستر سکوهای نرم افزاری که به این منظور ایجاد نشده اند )مثل واتسآپ( 

انجام شده است.
ــالمت  ــرفت هایی که در خصوص س در ادامه این گزارش با توجه به اینکه امروزه پیش
الکترونیک در کشور حاصل شده است تاکید شد که در حال حاضر زمینه برای استفاده 
از رویکرد سالمت از راه دور نیز بیش از پیش قابل اجرا است ولی مسائلی نظیر: فقدان 
زیرساختهای سخت افزاری مربوطه در مراکز ارائه خدمت، سامانه های جزیره ای بخش 
سالمت، مشخص نبودن تعرفه خدمات سالمت از راه دور و فقدان پلتفرم جامع خدمات 

از راه دور برای اجرای این رویکرد وجود دارد.
گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در پایان راهکارهایی را برای 

ارتقاء وضعیت موجود پیشنهاد داده است که به طوری که ایجاد سازوکار شناسایی و 
ــن ضوابط ذخیره، پردازش و یا توزیع »داده  ــت نرم افزارها و فعالین این حوزه، تعیی ثب
پیام«های سالمت، آموزش مردم و ذینفعان، پیش بینی منابع مالی، طراحی سکوی نرم 
افزاری )پلتفرم( ملی سالمت از راه دور، تعیین تعرفه، پوشش بیمه و بازپرداخت در ازای 
خدمات سالمت از راه دور، اصالح آیین نامه ها و ضوابط ساخت مراکز بهداشتی و درمانی 
با تأکید بر ایجاد زیرساخت های سالمت از راه دور، ایجاد سازوکار مشاوره های تخصصی 
ــالمت از راه دور از راهکارهایی  ــب با خدمات س بین مراکز و افزایش پهنای باند متناس
می باشند که به منظور ارتقاء وضعیت موجود در استفاده از این رویکرد در کشور باید در 

دستور کار سیاستگذاران و مجریان این حوزه قرار بگیرد.
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سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهیم داد

ــان رییس جمهوری گفت: پیش فرض ما  ــاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنی مع
این است که حداقل تا پایان دو سال آینده بتوانیم چهار تا شش درصد واقعی تولید 
ناخالص ملی را به اقتصاد دانش بنیان متصل کنیم. این سهم باید هر سال گسترش 

یابد و بیشتر شود.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در برنامه صف اول حضور یافت و درباره عملکرد معاونت 
ــعه حوزه های دانش بنیان تا صادرات کاالها« توضیحاتی ارائه  علمی در زمینه »توس

کرد.
وی در بخش نخست سخنان خود در این برنامه با اشاره به اینکه آینده اقتصاد ایران، 
ــت برای تحقق این مفهوم، گفت: در  ــت درباره اقدامات معاون اقتصاد دانش بنیان اس
دهه های گذشته با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و اقدامات سیاستگذاران نظام 
در حوزه علمی و فناوری به عنوان تنها کلید پیشرفت کشور، دستاوردهای خوبی به 

دست آمده است.
وی افزود: در این دوران به توسعه شرکت های نوپا، مجموعه های تحقیقاتی، توسعه 
فناوری و غیره توجهات ویژه و خوبی شد و این مفاهیم مورد توجه قرار گرفت. همین 
اقدامات منجر به شکل گیری گفتمان علمی و فناوری در کشور شد و امروز شاهدیم 
ــان علم و فناوری را  ــور و همه تاثیرگذاران اقتصادی، گفتم ــووالن کش که همه مس

گفتمان جدی کشور می دانند.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: همه این اقدامات خوب است اما برای کسب سهم جدی 
ــور و تبدیل علم به ثروت کافی نیست و هنوز با  حوزه علمی و فناوری از اقتصاد کش
ــیر مناسب تبدیل  تحقق این هدف فاصله داریم. اگر بتوانیم علم و فناوری را در مس
به ثروت واقعی و ارزش افزوده قرار دهیم و سهم جدی این بخش را از اقتصاد کسب 

کنیم؛ می توانیم بگوییم اقتصاد دانش بنیان را محقق کرده ایم.
ــاره به اینکه دانش  معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری با اش
بنیان شدن اقتصاد نیازمند نوآوری هایی در حکمرانی است، تاکید کرد: باید فرآیندها، 
سازوکارها، بیمه ها، مالیات، مسایل مالی، حقوقی و غیره نیز با نوآوری همسو شود. باید 
نوآوری در همه ارکان حکمرانی و اقتصاد برپایه علم و دانش پیاده سازی شود. این کار 
قطعا منجر به تحقق ارزش افزوده های بسیار چشمگیر، ارتقای بهره وری و در نهایت 

تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور خواهد شد.

  باید سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی هر سال بیشتر 
شود

ــال آینده بتوانیم چهار  ــت که حداقل تا پایان دو س وی افزود: پیش فرض ما این اس

ــش درصد واقعی تولید ناخالص ملی را به اقتصاد دانش بنیان متصل کنیم. این  تا ش
سهم باید هر سال گسترش یابد و بیشتر شود. در حال حاضر کشورهایی هستند که 
بیش از 50 درصد اقتصاد خود را بر پایه دانش پایه ریزی و ارزش افزوده های باالیی 
را تجربه کرده اند. در ایران هم حرکت خوب شروع شد؛ اما امروز نیازمند این هستیم 
ــور پای کار بیایند و با نظام نوآوری همراه شوند تا اتفاقات خوبی  که همه ارکان کش

در این زمینه بیافتد.
ــوخ علم و فناوری در  دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اینکه نوآوری عام به معنای رس
ــورها آن را دنبال کنیم و  ــت که باید همراه و هم گام با همه کش همه حوزه ها اس
توسعه یافته شویم، گفت: اما نوآوری به شکل خاص باید بر مبنای مزیت های بومی 
ــوری محقق شود. در ایران هم باید این هدف را بر اساس مزیت های بومی و  هر کش
ــعه واقعی کشور کمک کند را  نیازهای داخلی تعریف و هر فناوری که بتواند به توس

حمایت کنیم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات ما این است که در یک فرآیند ساده تر کمک کنیم به 
ــدن خود اقدام کنند. اما این کارها باید با در نظر  ــرکت ها که برای دانش بنیان ش ش
گرفتن کیفیت تولید محصوالت و خدمات انجام شود. چون ارتقای کیفیت محصوالت 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب است. ما ضعف ها را هم می پذیریم مثال هنوز برخی 
زیرساخت ها برای تحقق این هدف به شکل کامل وجود ندارد که تالش می کنیم این 

زیرساخت ها را تامین کنیم.
رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری که 
ــرکت های دانش بنیان هستند، گفت: برای این کارهم  یکی از نمادهای اصلی آن ش
باید به شکل گیری شرکت های دانش بنیان که متوسط سه سال زمان می برد توجه 
کنیم و از طرفی هم مجموعه های فعال در کشور را با اصالح و ارتقای آنها به دانش 

بنیان شدن ترغیب کنیم.

  دانش بنیان ها باید در جهت ارتقای رفاه عمومی گام بردارند
ــطح و کیفیت زندگی مردم  ــا در زندگی مردم را افزایش س ــش دانش بنیان ه وی نق
عنوان کرد و گفت: ما در این نوع از اقتصاد به دنبال افزایش درآمدها و رضایت مردم 
از خدمات ارائه شده هستیم و یکی از معیارهای ما در سنجش میزان اثرگذاری این 
مجموعه ها همین میزان رضایت های مردمی از خدمات ارائه شده به آنها در اقتصاد 
کشور است. اگر این رویکرد محقق شود قطعا مردم باید در رفاه و آرامش خود اثرات 

آن را ببیند و احساس کنند.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: در طراحی شبکه های اجتماعی، پلت فرم ها که حمل و 
نقل و فروش را برای مردم و کسب و کارها تسریع کرده اند و این یکی از موارد موفقی 
ــت که نتیجه آن در جامعه کامال مشهود و نمایان است و مردم متوجه شدند که  اس
رسوخ فناوری در زندگی آنها چه تاثیر مثبت و خوبی دارد. فعالیت خوب و اثرگذار این 
شرکت ها در زمینه تامین دارو مانند داروهای مبارزه با سرطان، تولید واکسن ها و انواع 
فناوری هایی که در حوزه نانوفناوری و زیست فناوری به صورت غیرمستقیم در زندگی 

و تامین سالمت جامعه نقش دارند هم دیگر نقاط عطف این تالش ها است.

  کیفیت محصوالت مرتبط با زندگی مردم را افزایش می دهیم
وی با تاکید بر اینکه نیاز است در صنایعی که مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است 
مثل خودرو، لوازم خانگی و غیره هم رسوخ فناوری را بهتر درک کنیم و ببینیم، گفت: 
اگر بتوانیم در این صنایع که مرتبط با زندگی روزانه مردم است، ورود کنیم تا شاهد 
ــدن این محصوالت باشیم. مـن این نویـــد  نتایجی چون ارزان تر و باکیفیت تر ش
ــتم به توفیق کشور در ایجاد مجموعه های دانش بنیانی که  را می دهم و امیدوار هس

بتوانند به تحقق این موضوع در کشور کمک کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معتقد است که کشور مملو از ثروت های 
مردمی و انسانی است که هر کدام می تواند منشا تحوالت و آثار مثبتی برای کشور 
باشند. این رشد فزاینده شرکت ها، عالقه مندی جوانان به ایجاد کسب وکارهای خود 
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کاهش ۶7 درصدی شکایت از کسب و کارهای دارای اینماد

برای قرارگرفتن منظومه ای از ماهواره ها در مدار، به مشارکت بین المللی نیاز داریم

ــعه کشور بسیار دلگرم کننده است و اگر ما به عنوان حاکمیت  و ایجاد تحول و توس
ــتی انجام دهیم خیلی زود مردم آثار این تالش ها را  و دولت وظیفه خود را به درس
در زندگی خود خواهند دید. خوشبختانه امروز همکاری ها برای تحقق این هدف در 

کشور وجود دارد.

  همه ارکان حکمرانی با گفتمان علم و فناوری همراه شده اند
دهقانی فیروزآبادی افزود: وقتی ۳0 سال پیش مقام معظم رهبری از اهمیت توسعه 
ــه آن توجه و یا به عنوان  ــور گفتند در برخی برهه ها کمتر ب ــم و فناوری در کش عل
موضوع دست دوم به آن نگاه شد ولی امروز اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم یا حرف 
بزنیم همه دستگاه های دولت و حاکمیتی با این دیدگاه و هدف همراه هستند. قانون 
جهش تولید دانش بنیان که یک قانون مترقی است در سطح بسیار باالتری نسبت 

به دیگر کشورها قرار دارد. توصیه من به همه فعاالن حوزه دانش بنیان و اقتصاد این 
است که حتما این قانون را بخوانند. معتقدم این قانون مزیت های ویژه و فرصت های 
خوبی برای کشور ایجاد می کند که اگر در 10 سال آینده آن را خوب اجرایی کنیم 

قطعا اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد.
ــاره به تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال  وی با اش
8۹، بیان کرد: این قانون سنگ بنای اتفاقاتی شد که امروز آثار مثبت آن را در جامعه 
ــرکت های دانش بنیان، مجموعه های نوآوری، شتاب دهنده ها و  می بینیم. همه ش
ــال 1401 بعد از 1۲ سال با  ــتند. حاال که در س غیره محصول اجرای این قانون هس
تجربه قانون پیشین و درک خالها، مشکالت و نقاط قوت آن؛ قانون جدیدی داریم که 
همه الیه های حاکمیت را درگیر کرده است باید از این فرصت استفاده کنیم تا 10 

سال آینده شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان در کشور باشیم.

رییس سازمان فضایی ایران، گفت: اینکه بخواهیم منظومه ای از ماهواره ها را در مدار قرار 
دهیم، نه اینکه در توان ایران نیست، ولی از آنجایی که اجرای این طرح زمانبر است و در 
این زمینه، مساله زمان بسیار مهم است و اینکه بخواهیم منظومه ای از ماهواره ها را در 

مدار قرار دهیم، حتما به مشارکت بین المللی نیاز داریم.
ــن ساالریه ، با بیان اینکه اجرای طرح منظومه ماهواره ها یکی از برنامه های  دکتر حس
ــت، افزود: سازمان فضایی ایران در خصوص ساخت  ــتور کار سازمان فضایی اس در دس
منظومه های ماهواره ای برنامه مدونی دارد. برنامه به این صورت است که از شکل گیری 
ــرور زمان به یک  ــوزه حمایت کنیم تا به م ــان فعال در این ح ــرکت های دانش بنی ش

کنسرسیوم تبدیل و سازنده ماهواره های مخابراتی کوچک )تا ۳00 کیلوگرم( شوند.
وی ادامه داد: برای این منظور در گام اول رسیدن به منظومه ماهواره ای IoT باند باریک 

را در دستور کار داریم که با همکاری بخش خصوصی اجرایی می شود.
ساالریه اظهار کرد: گام بعدی ماهواره های باند پهن است که حتما در این بخش نیاز به 

همکاری های بین المللی داریم. اجرای این طرح منجر به ارائه اینترنت خواهد شد.
رییس سازمان فضایی ایران خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم منظومه ای از ماهواره ها را 
ــت، ولی از آنجایی که اجرای این طرح  در مدار قرار دهیم، نه اینکه در توان ایران نیس
زمانبر است و در این زمینه، مساله زمان بسیار مهم است و اینکه بخواهیم منظومه ای از 

ماهواره ها را در مدار قرار دهیم، حتما به مشارکت بین المللی نیاز داریم.

گزارش عملکرد آماری هفت ماهه نخست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از کاهش ۶۷ 
درصدی شکایت از کسب و کارهای دارای اینماد حکایت دارد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از آن دسته از دستگاه های اجرایی کشور است که تمام 
فعالیت ها و عملکردهای خود را به شکل ماهانه در دسترس عموم قرار می دهد. آخرین 
گزارش عملکرد آماری این سایت که مربوط به مهر سال جاری است، آماری از پیوستن 
دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به سامانه ستاد، صدور نماد تجارت الکترونیکی و 

صدور گواهی امضای الکترونیکی دارد.
بر اساس این گزارش، در هفت ماه نخست سال جاری سه هزار و 4۹۶ دستگاه اجرایی 
ــتاد(  ــامانه تدارک الکترونیکی دولت )س ــش از ۷۶ هزار مجموعه خصوصی به س و بی
ــت که در مدت زمان مشابه سال گذشته، ۶۲1 دستگاه  ــته اند. این در حالی اس پیوس

اجرایی و بیش از ۳۷ هزار مجموعه خصوصی به این سامانه متصل شده بودند.
در بخش خرید، تعداد معامالت در هفت ماه نخست 1401 از 184 هزار معامله عبور 
کرد و حجم معامالت را به بیش از ۲۶4 هزار میلیارد ریال رساند. تعداد معامالت بخش 
مزایده بیش از 1۳ هزار با حجم ۹۶0 هزار میلیارد ریال است. در بخش مناقصه تعداد 

معامالت بیش از ۲1 هزار معامله با حجم ۲۳۷1 هزار میلیارد ریال است.
تعداد نماد تجارت الکترونیکی که در هفت ماه نخست 1401 اعطا شده بیش از ۲8 هزار 

نماد است که نسبت به سال گذشته با رشد شش هزار عددی مواجه شده است.
آمار دیگری که در این گزارش به چشم می خورد مربوط به تعداد رسیدگی به شکایات 
ــت. در هفت ماه نخست 1401 به بیش از شش هزار شکایت رسیدگی شد  اینماد اس
در حالی که سال گذشته تعداد رسیدگی به شکایات در مدت زمان مشابه، بیش از 18 
هزار شکایت بود. این کاهش ۶۷ درصدی رسیدگی به شکایات نشان می دهد که تعداد 

شکایات از کسب وکارها به شدت کاهش یافته است.
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لغو برگزاری نمایشگاه تلکام 1401 به دنبال انصراف تشکل ها 

کنکاش

ــگاه تلکام از مهمترین نمایشگاه های بین المللی صنعت مخابرات است که هر  نمایش
ــرکت های دولتی و خصوصی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات  ــاله با حضور ش س

برگزار می شود.
ــگاه تلکام برخالف دوره های قبل از آن، بدون مراسم افتتاحیه  ــال گذشته نمایش  س
رسمی و سخنرانی مقامات مسوول آغاز به کار کرد و تشکل های اصلی برگزار کننده 
نمایشگاه تلکام همچون سندیکا و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و اکثر 
شرکت های عضو این تشکل ها در این نمایشگاه حضور نداشتند، امسال نیز با انصراف 
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران به عنوان تشکل های اصلی حوزه ارتباطات 

از حضور در نمایشگاه تلکام، این نمایشگاه برگزار نمی شود.

  شرکت مخابرات ایران، ناجی نمایشگاه تلکام 1400 بود

ــال گذشته، مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت   س
ــرمقاله هفتاد و ششمین شماره از ماهنامه نسل چهارم، نوشت:  مخابرات ایران در س
ــال 1۳۹8، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پس از انجام تحقیقات میدانی  در س
که گزارش مکتوب آن هم وجود دارد، به این نتیجه رسید که ادامه نمایشگاه به این 
ــگاه تلکام توجیهی ندارد و گزینه  ــورت و حضور زیرمجموعه وزارتخانه در نمایش ص
کنفرانس ظرفیت را به جای آن پیشنهاد نمود. در تلکام ۹۹  هم شرکت مخابرات ایران 
از حضور در نمایشگاه تلکام انصراف داد. سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران در 
سال های 1۳۹8 و 1۳۹۹ برای رفع ایرادات این نمایشگاه وارد موضوع نمایشگاه شدند 
و تالش بسیار کردند و با راهبری خود نمایشگاه را حفظ و به شرکت نمایشگاه های 
بین المللی برای اصالح رویه برگزاری تلکام و تجدیدنظر در انتخاب مجری تخصصی 

در حوزه ICT هشدارهای الزم را دادند.
ــتگار تاکید کرد: در سال 1400 هم با دوبار تغییر در زمان برگزاری تلکام، نهایتا  رس
برای بار سوم شرکت مخابرات ایران پیشقدم برای برگزاری این نمایشگاه شد و در حد 
فرصت باقیمانده توانست نظر تعدادی از اپراتورها و شرکت های تولیدی و خدماتی را 
برای حضور در تلکام 1400 جلب نماید و در حقیقت شرکت مخابرات ایران، ناجی 

نمایشگاه تلکام بود.

  نمایشگاه تلکام 1400 در شان صنعت مخابرات کشور نبود

دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران هم در گفت وگو 
ــل چهارم در حالی که برگزاری نمایشگاه تلکام 1400 را ضعیف و در  با ماهنامه نس
شان صنعت و خانواده بزرگ مخابرات کشور ندانست، تاکید کرد که برای برگزاری هر 
چه موثرتر نمایشگاه تلکام سال آتی باید از هم اکنون با تشکیل شورای سیاست گذاری 
ــگاه تلکام و با حمایت وزارت ارتباطات و با راهبری سندیکا و اتحادیه، زمینه  نمایش

مشارکت حداکثری بازیگران اصلی صنعت فاوا در این رویداد بزرگ مهیا شود.
ــان کرد: متاسفانه نمایشگاه تلکام ضعیف برگزار شد و در شان صنعت  وی خاطرنش
ــور نبود. همان طور که پیش از برگزاری نمایشگاه هم  و خانواده بزرگ مخابرات کش
ــی از ابزارهای مهم  ــگاه در دنیای امروز یک ــتیم که نمایش تاکید بر این موضوع داش
ــتند که در کشورهای توسعه  ــیدن به صادرات کاالها و خدمات هس برای رونق بخش
ــبک نمایشگاه های سنتــی به سبک هـای جدید و مبتـنی  یافته با تغییر نگاه از س
بر فنــاوری های نوین، روز به روز بر کیفیت و محتواهای نمایشگاه های بین المللی 
ــگاه ها هستیم.  ــاهد نوآوری های قابل توجهی در این گونه نمایش افزوده گردیده و ش
ــفانه صنعت نمایشگاه در کشور ما پیشرفت چندانی نداشته و در طول سالیان  متاس
اخیر، شاهد سنتی ترین سبک اجرای نمایشگاه ها که غالبا بدون حضور شرکت های 

خارجی و یا حتی مهمان خارجی است، بوده ایم.
ــیعی از مخاطبان و ذینفعان را در  ــگاهی طیف وس وی افزود: امروزه صنعت نمایش
ــتند و تحقق  ــه هر یک دارای اهداف و انگیزه های خاص خود هس ــر می گیرد ک بـ
ــن ذینفعان معموال از مهمترین چالش های  ــارکت هر یک از ای اهداف حضور و مش
ــگاه ها است که جهت حصول این امر  برگزارکنندگان و از آن باالتر، متولیان نمایش
ــرایطی که صنعت نمایشگاهی متحول شده و نسل جدیدی از نمایشگاه ها را  در ش
تجربه می کند، در صورتی که نتوانیم از نمونه های موفق در دنیا الگوبرداری کنیم و 
نتوانیم از روش های علمی و تجربه های جهانی استفاده کنیم و در  نهایت نتوانیم از  
هم اندیشی و هم فکری تشکل های مرتبط بهره گیری کنیم، موفقیتی را در برگزاری 
این گونه نمایشگاه ها نخواهیم داشت، همان طور که در این دوره از نمایشگاه تلکام 

شاهد این موضوع بودیم. 
ــان کرد: برای برگزاری یک نمایشگاه که با مدل های روز دنیا  همراه  ادیب خاطرنش
باشد نیازمند تحولی بزرگ و مستمر در عرصه تمامی فعالیت های نمایشگاهی هستیم 
ــتمل بر  گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی،  که بتوانیم انتظارات ذینفعان، مش
ــران، جلب حمایت  ــی دهی به مدیران و تصمیم گی ــاء دانش تخصصی و آگاه ارتق
سازمان ها و افراد مرتبط، ایجاد جذابیت و اثربخشی برای دست اندرکاران و مجریان 

و بازدیدکنندگان و شرکت های تولیدی و یا خدماتی را فراهم سازیم.
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 سندیکای صنعت مخابرات ایران: شرکت های تولیدی دلیلی برای صرف 
هزینه در نمایشگاه تلکام ندارند

ــندیکای صنعت مخابرات ایران، معتقد است که قبل از  دبیر و عضو هیات مدیره س
ــی مخابراتی از شرکت  ــرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندس وصول مطالبات ش
ــگاه بین المللی  ــرف هزینه جهت حضور در نمایش ــرات ایران، دلیلی برای ص مخاب
ارتباطات و فناوری اطالعات )تلکام( دیده نمی شود و این شرکت ها رغبتی به حضور 

در این نمایشگاه ندارند.
مهندس فرامرز رستگار، در یادداشت ارسالی برای ما، آورده است:

ــعه های اندک در  ــب و کارهای حوزه مخابرات به دلیل توس ــا وجود رکود در کس ب
ــران در پرداخت  ــرکت مخابرات ای ــبکه های ارتباطی و همچنین تاخیر فراوان ش ش
مطالبات شرکت های تولیدی، شرکت های دلسوز تولیدی دستاوردهای بسیار خوبی 
در حوزه تحقیق و توسعه و همچنین صنعتی سازی فناوری های پیشرفته مخابراتی 

داشته اند.
معموال این دستاوردها در نمایشگاه های تخصصی مخابراتی برای اطالع رسانی و آگاه 

نمودن مشتریان به نمایش گذاشته می شود.
ــگاه بین المللی ارتباطات و فناوری اطالعات  ــگاه های پیش رو، نمایش یکی از نمایش

)تلکام( است.
شرکت های تولیدی تجهیزات مخابراتی به دالیل زیر رغبتی به حضور در این نمایشگاه 

ندارند:
•عزم جدی برای توسعه شبکه های مخابراتی دیده نمی شود، چراکه مدتی است شاهد 

برگزاری مناقصات به اندازه برنامه های توسعه نیستیم.
•تضمین چندانی در پرداخت ها وجود ندارد؛ شرکت های تولیدی بیش از این تحمل 

انجام ریسک را ندارند.
ــگاه  ــت و قطعا بازدید جدی از  نمایش •بخش تقاضا، چندان هم متقاضی خرید نیس

نخواهند داشت.
بنابراین قبل از وصول مطالبات شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی مخابراتی 
از شرکت مخابرات ایران، دلیلی برای صرف هزینه جهت حضور در این نمایشگاه دیده 

نمی شود.

   اتحادی�ه صادرکنن�دگان صنعت مخابرات: کس�ب وکارهای حوزه فاوا 
تمایلی به حضور در نمایشگاه تلکام امسال ندارند

ــت  ــات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سیاس دبیر و عضو هی
متولیان دولتی نمایشگاه، برگزارکنندگان غیرتخصصی، رکود شدید کسب و کارها و از 
بین رفتن ماهیت بین المللی نمایشگاه را از دالیل عدم حضور شرکت های حوزه فاوا 

در نمایشگاه تلکام سال جاری دانست.
فریبرز نژاد دادگر، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 

ایران در یادداشت ارسالی برای ما آورده است:

ــته در شان صنعت و خانواده  ــفانه نمایشگاه بین المللی تلکام چند دوره گذش متاس
بزرگ مخابرات کشور نبوده است و به جای اینکه دستاوردهایی را برای شرکت های 
حاضر در نمایشگاه داشته باشد باعث تاسف و ناراحتی از سوی شرکت های حاضر بوده 
و به نظر می رسد که با توجه به عدم تغییر سیاستگذاری از سوی متولیان امر و اصرار 
به استفاده از روش های سنتی و منسوخ و همچنین شرایط رکود کسب و کار در سال 

جاری نمایشگاه موفقی برگزار نخواهد شد.
ــیدن به صادرات کاالها و  ــگاه ها یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخش امروزه نمایش
خدمات هستند که در کشورهای توسعه یافته با تغییر نگاه از سبک نمایشگاه های 
سنتی به سبک های جدید و مبتنی بر فناوری های نوین، مشاهده می کنیم که روز به 
روز بر کیفیت و محتواهای نمایشگاه های بین المللی افزوده گردیده و هر سال شاهد 

نوآوری های قابل توجه در این گونه نمایشگاه ها هستیم.
ــته نیز تاکید نمودیم متاسفانه صنعــت نمایشـگاه و  ــال گذش همان طور که در س
علی الخصوص نمایشگاه تلکام درسال های گذشته نه تنها پیشرفت چندانی نداشته 
است، بلکه در  چند سال اخیر، شاهد اجرا و برپایی سنتی ترین سبک نمایشگاهـــی 
ــرکت های خارجی و یا حتی مهمان خارجی برگـــزار شد،  که غالبا بدون حضور ش

بــوده ایم.
ــامل طیف وسیعی از مخاطبان و  ــت که صنعت نمایشگاهی ش این یک واقعیت اس
ذینفعان است که هر یک دارای اهداف و انگیزه های خاص خود هستند و می بایست 
ــورهای توسعه یافته تحقق اهداف حضور و  منافع اکثریت آنها محقق گردد. در کش
مشارکت هر یک از این ذینفعان، بزرگترین و اصلی ترین چالش برگزارکنندگان و از 
ــگاه ها است، که به جد، مورد توجه قرار می گیرد  آن باالتر متولیان این گونه نمایش
ــتاوردهای قابل  ــگاه های تخصصی خارجی دس و به همین منظور معموال در نمایش

توجهی حاصل می گردد.
صنعت نمایشگاهی در دنیا متحول شده است و نسل جدیدی از نمایشگاه ها به وجود 
آمده است. در صورتی که نتوانیم از نمونه های موفق در دنیا  الگوبرداری کنیم و در 
نهایت نتوانیم از هم اندیشی و هم فکری تشکل های مرتبط حوزه هــای مرتبــط 

بهره گیری نماییم، تجربه غلط سال های پیش را تکرار خواهیم نمود.
بدیهی است که در شرایط حاکم بر کشور و رکود کسب و کارها اگر دولت و حاکمیت 
ــت گذاری های حاکم بر نمایشگاه ها تحولی ایجاد نمایند یا  نتوانند در اجرا و سیاس
تسهیالتی را در شرایط رکود و فقر اقتصادی فراگیر فراهم نسازند، با بی اعتمادی به 
ــگاه هایی روبرو خواهیم بود و این گونه نمایشگاه ها  منظور حضور در چنین نمایش

جایگاه واقعی خود را از دست خواهند داد.
جمع بندی دالیل عدم حضور شرکت های حوزه فنـاوری اطالعات و ارتبــاطات را 

می توان در چند بند اساسی  ذیل دسته بندی نمود:
ــگاه، با تشکل های حوزه  ــارکت و عدم نظر خواهی متولیان دولتی نمایش • عدم مش

مرتبط و برگزاری بی هدف نمایشگاه تخصصی توسط برگزارکنندگان غیرتخصصی،
ــوخ و عدم توجه به مدل های جدید و به روز   ــنتی و منس ــتفاده از مدل های س • اس

صنعت نمایشگاهی در نمایشگاه های داخل کشور،
ــب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به دلیل کاهش  ــدید کس • رکود ش

حجم پروژه های داخلی،
ــورهای مختلف، بدلیل شرایط موجود و سیاست حاکم بر  • عدم امکان ارتباط با کش

کشور،
• عدم امکان حضور شرکت ها و بازدیدکنندگان خارجی و بالتبع از بین رفتن ماهیت 

بین المللی نمایشگاه.
در  پایان، برای حضور پر رنگ در نمایشگاه های آتی تلکام ضمن تغییر نگاه راهبردی 
ــگاه های بین المللی، نیازمند یک تحولی بزرگ و  ــرکت نمایش در وزارت صمت و ش
ــتمر در عرصه تمامی فعالیت های نمایشگاهی از برنامه ریزی تا مرحلـه اجــرا  مس
می باشیم که انتظارات ذینفعان، مشتمل بر گروه های مختلف از جمله تشکل هـــا، 
ــرکت ها، فعاالن اقتصادی، بازدیدکنندگان فراهم شود و ارتقاء دانش تخصصی و  ش
آگاهی دهی به مدیران و تصمیم گیران، جلب حمایت سازمان ها و افراد مرتبط، ایجاد 
جذابیت و اثربخشی برای دست اندرکاران و مجریان و بازدیدکنندگان و شرکت های 

تولیدی و یا خدماتی نیز مهیا گردد.
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گفت و گوی
 ماه

نباید از دسترسی فریلنسرها به اینترنت پرسرعت، محدودیت اکثریت و بهره مندی اقلیت برداشت شود

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، گفت: دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار حق طبیعی همه مردم است و طبیعتا کسانی که قرار است به عنوان فریلنسر رسمی و 
قانونی شناخته شوند هم باید از این حق بهره مند باشند، حتی از نظر ما افرادی مانند فریلنسرها باید به سرویس ها و خدمات بین المللی مثل اینترنت ماهواره ای استارلینک هم 
دسترسی داشته باشند، اما اگر دسترسی فریلنسرها به سرویس ها و خدماتی فراتر از سطح عمومی جامعه مد نظر است، این کار باید به شکلی باشد که افکار عمومی به دلیل 

سیاست هایی مانند فیلترینگ، از آن به معنای محدودیت برای اکثریت و بهره مندی برای اقلیت برداشت نکند.

زهرا طاهری

آیین نامه حمایت از آزادکاران )فریلنسرها( فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، دوم آذرماه با 
امضای معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد؛ آیین نامه ای که طبق آن، امکان عقد قراردادهای 
رسمی دستگاه های اجرایی با آزادکاران فراهم و فعاالن این حوزه در ساختار اقتصادی کشور 

به رسمیت شناخته خواهند شد.
طبق این آیین نامه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی ایجاد پایگاه ثبت 
اطالعات فعاالن این حوزه تعیین شده و مسئولیت اعتبارسنجی آنها را بر عهده خواهد 

داشت.
در ماده دو آیین نامه ابالغی آمده است: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با 
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای 
مهارت های فعاالن حوزه آزادکاری طی سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد 

پایگاه ثبت اطالعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبارسنجی افراد است.
  اقدامات الزم برای فعال سازی پایگاه ثبت اطالعات فریلنسرها آغاز شده 

است
ــن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این باره به  مهندس سیدحس
خبرنگار ما  می گوید: با توجه به آیین نامه ابالغی و مسئولیتی که بر عهده سازمان نصر 
کشور گذاشته شده، اقدامات الزم برای فعال سازی پایگاه ثبت اطالعات فریلنسرها آغاز شده 
تا فعاالن این حوزه نیز مانند اشخاص حقوقی، فروشگاهی و مشاوران، که مورد تایید سازمان 

نصر هستند، اعتبارسنجی و تایید شوند.
هاشمی می افزاید: ما برای ایجاد این بستر، سه ماه فرصت داریم و تالش خواهیم کرد طبق 
برنامه زمان بندی شده، وظیفه خودمان را انجام دهیم تا این اتفاق خوب در حوزه فعالیت 

بخش خصوصی سریع تر وارد فاز اجرایی شود.
ــدن  ــه می دهد: این آیین نامه را به فال نیک می گیریم و معتقدیم با اجرایی ش وی ادام
ــت از آزادکاران رقم خواهد خورد، هرچند که با توجه  ــاق مثبتی در زمینه حمای آن، اتف
ــی قوی و مستمری روی تمامی  ــت کار کارشناس به تازه بودن این تجربه، حتما الزم اس
بخش های موضوع انجام و برخی اصالحات مورد نیاز در روند کار اعمال شود که برای این 
کار، کارگروه های تخصصی متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شده و پیگیر رفع 

دغدغه ها هستیم.
  نگرانی صنف فاوا از فراهم شدن امکان عقد قرارداد دستگاه های دولتی با 

آزادکاران تا سقف یک میلیارد تومان
رئیس سازمان نصر کشور ادامه می دهد: از نگاه کارشناسی ما و با توجه به نظرات دریافتی 
از متخصصان این حوزه، معتقدیم آیین نامه فعلی نیازمند اصالحاتی است که باید به آن 
توجه داشت. یک نکته مهم این که، فراهم شدن امکان عقد قرارداد دستگاه های دولتی 
با آزادکاران تا سقف یک میلیارد تومان، دو نگرانی در صنف فاوا ایجاد کرده است؛ نگرانی 
ــت که سالها در این حوزه تالش و  ــرکت های فعال بخش خصوصی اس اول مربوط به ش
سرمایه گذاری کرده و نیروی انسانی کارآمد تربیت کرده اند اما حاال این دغدغه را دارد که با 
توسعه کار فریلنسری، شرکت ها آسیب ببینند. این یک مسئله مهم است و در کنار حمایتی 
که از فریلنسرها انجام می شود و ما هم به آن اعتقاد داریم، باید به گونه ای عمل کنیم که 
شرکت های بخش خصوصی از آن متضرر نشوند، چرا که آنها به اندازه کافی از مشکالت 

موجود خسارت دیده اند و نباید اتفاقی بیفتد که مشکالتشان را بیشتر کند.
ــت، اینکه، فعاالن بخش  ــمی می افزاید: نگرانی دوم که حتی از اولی هم مهم تر اس هاش
خصوصی نگران هستند با اجرایی شدن آیین نامه حمایت از فریلنسرها، افرادی از بدنه خود 
دولت که به شکل فریلنسری هم فعالیت هایی دارند، خودشان یا افراد مورد تایید خودشان 
را به عنوان طرف های قرارداد انتخاب کنند و به نوعی بخش خصوصی به طور کامل کنار 

گذاشته شود، این یک نگرانی جدی است که ما به عنوان بزرگ ترین نهاد قانونی بخش 
خصوصی صنعت فاوا آن را پیگیری خواهیم کرد تا تضمین های قطعی و مطمئن برای 

جلوگیری از بروز آن اخذ شود.
  ضرورت استفاده از تجربه های جهانی و توسعه نگاه بین المللی به حوزه 

فریلنسری
رئیس سازمان نصر کشور در ادامه گفت وگو با خبرنگار ما، اهمیت استفاده از تجربه های 
جهانی و توسعه نگاه بین المللی به حوزه فریلنسری را هم ضروری دانسته و می افزاید: با 
ــور که در حال حاضر هم در سطح  ــرهای داخل کش توجه به ظرفیت فوق العاده فریلنس
بین المللی فعالیت های دارند، حتما الزم است حمایت های داخلی از آنها، رویکرد بین المللی 

هم داشته باشد و از این مزیت و توانمندی، بهره بیشتری کسب کنیم.
ــمی تصریح می کند: رویکرد ما، جذب حداکثری فریلنسرهاست و به همین دلیل  هاش
حتما الزم است همه نیازها و مشکالتی که فعاالن این حوزه دارند در تدوین آیین نامه ها و 
مقررات داخلی در نظر گرفته شود و تالش کنیم به جای تصمیمات و اقدامات جزیره ای، 
نگاه و رویکرد جامع، منطقه ای و بین المللی نیز به این حوزه داشته باشیم.رئیس سازمان نصر 
کشور درباره ماده هشت این آیین نامه که با اظهارنظرهای مختلفی طی روزهای گذشته 
همراه شده هم می گوید: آنطور که اعالم شده، تدوین این آیین نامه در ماه های گذشته انجام 
شده و حتی قرار بود ابالغ آن در شهریور ماه انجام شود، اما به تاخیر افتادن و همزمانی 
شدنش با برخی محدودیت های اینترنتی و مطرح شدن موضوع اینترنت طبقاتی، باعث 

شده این ماده را هم به شرایط موجود گره بخورد و برداشت هایی را ایجاد کند.
  دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار حق طبیعی همه مردم است

ــمی می افزاید: آنچه مشخص است اینکه، به اعتقاد همه کارشناسان، دسترسی به  هاش
اینترنت پرسرعت و پایدار حق طبیعی همه مردم است و طبیعتا کسانی که قرار است به 
عنوان فریلنسر رسمی و قانونی شناخته شوند هم باید از این حق بهره مند باشند، حتی 
از نظر ما افرادی مانند فریلنسرها باید به سرویس ها و خدمات بین المللی مثل اینترنت 

ماهواره ای استارلینک هم دسترسی داشته باشند.
ــه هر حال اگر می خواهیم اقدامات و برنامه هایی مانند حمایت  از  وی تصریح می کند: ب
فریلنسرها، تاثیر واقعی خودش را داشته باشد، باید همه نظرات و دغدغه های مطرح شده 
درباره آن شنیده و پاسخ های قانع کننده ای به آن داده شود و اجازه ندهیم برخی ابهامات، 
اصل کار را به حاشیه ببرد، اگر هم دسترسی فریلنسرها به سرویس ها و خدماتی فراتر از 
سطح عمومی جامعه مد نظر است، این کار باید به شکلی باشد که افکار عمومی به دلیل 
سیاست هایی مانند فیلترینگ، از آن به معنای محدودیت برای اکثریت و بهره مندی برای 

اقلیت برداشت نکند.
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شادبوم بسرتی پرمخاطب با کاربران هدفمند برای کسب وکارهای کودک و نوجوان

در حال��ی ک��ه قط��ر میزب��ان 
بزرگ ترین و هیجان انگیزترین 
جش��ن فوتبال��ی دنی��ا ب��ود، 
شادبوم امکانی برای کاربران 
درنظر گرفت ک��ه بتوانند  به 
مس��ابق����ات  زن���ده  صورت 
جام جهانی را تماشا کنند و در 
جریان آخرین اخبار و حواشی 

جام 22 قرار گیرند. 

همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال، شبکه آموزشی شاد در بخش شادبوم کمپین ها 
و مسابقات ویژه ای را در اختیار کاربران قرار داد.

در حالی که قطر میزبان بزرگ ترین و هیجان انگیزترین جشن فوتبالی دنیا بود، شادبوم 
امکانی برای کاربران درنظر گرفت که بتوانند  به صورت زنده مسابقات جام جهانی را 

تماشا کنند و در جریان آخرین اخبار و حواشی جام ۲۲ قرار گیرند. 
همچنین مسابقات مختلفی برای کاربران اجرا شد که به عنوان نمونه در بخش »تحلیل 
شو« توانستند بازی ها را از منظر کارشناسی تحلیل کنند. یا در بخش »هوادار« شعر، 
روایت و خاطره ای از رویدادهای جام جهانی ارسال کرده و در بخش »من گزارشگر« 

بخشی از بازی های تیم ملی در این جام را انتخاب و گزارش کنند. 
همچنین کاربران در بخش »تا پای جان برای ایران« پیام های خود را خطاب به ملی 
ــال کردند. عالوه بر موارد فوق مسابقات مختلفی  ــان در قالب فیلم و عکس ارس پوش
ــانس برای کاربران در  ــون پیش بینی نتایج بازی های جام جهانی و گردونه ش همچ

نظر گرفته شد.
ــط کاربران بازدید  ــاد تاکنون بیش از 50 میلیون بار توس کمپین های جام جهانی ش
شده اند. برای بخش های مختلف جام جهانی شادبوم در مجموع 500 میلیون جوایز 
متنوع و ارزشمند برای کاربران درنظر گرفته شده که با حمایت معاونت تربیت بدنی و 
سالمت وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، ستاد مبارزه با مواد 

مخدر و شبکه امید به برندگان اعطا خواهد شد. 
ــل کاربران و همچنین نتیجه موفقیت  ــمگیر حضور و تعام با توجه به آمارهای چش
ــازمان های مختلف در اجرای کمپین جام جهانی به وجود  آمیزی که از همکاری س
آمد از این بستر می توان برای پیشبرد اهدافی چون توجه به سالمت دانش آموزان و 
پیشگیری و اطالع رسانی درباره اعتیاد، معرفی ورزش های پهلوانی و ارتقاء و تقویت 

حس ملی و معرفی فضاهای تفریحی و ورزشی آموزش و پرورش استفاده کرد.
با راه اندازی شادبوم کسب و کار، سازمان ها و شرکت های مختلف در یک بستر مناسب 
و پرمخاطب که عمده کاربران آن کودکان و نوجوانان هستند حمایت شده و بسیاری 
از اشخاص و شرکت ها که به دنبال بستری مناسب برای دیده شدن و ارائه محصوالت 
خود هستند، می توانند به راحتی آن را در اختیار مخاطبان هدفمند و پرتعدادی که 
شامل بیش از ۶ میلیون کاربر فعال روزانه است قرار داده و از طریق »مصرف ترافیک« 

یا »فروش تک محصولی« درآمد کسب کنند.
تا کنون بیش از 1۲0 مجموعه، در فراخوان شادبوم شرکت کرده و حاصل آن ارسال 
بیش از 100 طرح به دبیرخانه شادبوم بوده است. همچنین بیش از هفت هزار محتوا 

ــده است که درآمد آن ها بر اساس ترافیک مصرفی توسط  ــتر قرار داده ش در این بس
کاربر محاسبه می شود. 

ــخاص و شرکت ها می توانند با مراجعه به وبسایت shadboom.com و انتخاب  اش
ــامل  ــکاری، متقاضی ارائه خدمات در حداقل یکی از محورهای اصلی ش بخش هم
محتوای کمک آموزشی، آموزش های مهارت محور و پیشگیرانه، مشاوره های آموزشی، 
ــرگرمی، مسابقات و جشنواره های مختلف، نسخه های الکترونیکی کتاب و  بازی و س

خدمات زیرساخت پشتیبان از قبیل کالس مجازی، باشند.
با توجه به تجربه راهبردی شاد، درک نیازهای بازار آموزشی و پتانسیل های موجود، 
ــتارتاپ ها و  ــتابدهی اس ــهیل گری و ش ــادبوم می تواند در آینده نزدیک نقش تس ش
ــاوره، سرمایه گذاری و ایجاد بستر عرضه محصوالت ایفا  کسب وکارها را درقالب مش

کند.
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ضرورت انجام هشت اقدام ملی جهت توسعه شبکه ملی اطالعات و دولت هوشمند

زیر
ذره بین

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در راهبرد اصالح بودجه ریزی پیشنهاد کرد 
که وزارت ارتباطات هشت اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطالعات، دولت 

هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصالح بودجه ریزی و محور تحولی 

پیشنهادی در آستانه تقدیم الیحه بودجه سال 140۲ )ویرایش اول( پرداخته است.
ــی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه  در بخش
ــی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد  ــور است. این سند خط مش بخش عمومی کش

دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.
این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین 
ــده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار  مأموریت های تعیین ش
ــور به بخش های مختلف نظیر سالمت،  ــرایط آن در تقسیم منابع محدود کش و ش
آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص 

می شود.
البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده 
درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به 

سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.
یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده 
است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر )شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، 
ــت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی  بازپرداخ
ــتگی و ...( است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و  نظیر صندوق های بازنشس
ــهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای  س

دارد، باقی نگذاشته است.
در این گزارش ضمن آسیب شناسی کالن بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، 
ــی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و  اصالحات اساس
اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال 

140۲ است.
ــتای حل آسیب ها الزم است  ــده است در راس در بخش دیگر این گزارش تاکید ش
ــاب از غیرقابل اجتنـــاب در  ــا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتن ت
ــود به این صورت که منابع قابل  ــتـگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال ش دس
ــتگاه های  ــه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دس برنام

اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی 
برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک 
ــال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان  ــال باشد تا در انتهای س س

برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسالمی فراهم کند.
پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال 140۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و 
وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع 
پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در 
قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به 

سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های الیحه بودجه است.
ــورای اسالمی در بخش پیشنهادهای »سیاست های  مرکز پژوهش های مجلس ش
ــی« به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطالعات پرداخته  صنعتی بخش

است.
ــت های صنعتی بخشی« پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل  در بخش »سیاس

ذکر است:
ــبکه ملی اطالعات، وزارت  ــبکه ملی اطالعات؛ به منظور تحقق اهداف ش توسعه ش

ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:
1. پوشش 80 درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲5 مگابیت 
بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت 

متوسط 10 مگابیت بر ثانیه
۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان پنج برابر 

نسبت به خدمات و محتوای خارجی
۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷0 به ۳0 نسبت به خدمات پایه 

کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران
4. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، 

کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت 100 مگابیت بر ثانیه
5. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور 
جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز 

کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی
۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطالعات در چارچوب قوانین کشور 

و مصوبات شورای عالی فضای مجازی
ــق اهداف دولت  ــات دولت الکترونیک؛ به منظور تحق ــمند و ارائه خدم دولت هوش
ــه و کاهش مراجعات  ــات دولت الکترونیکی به آحاد جامعــ ــمند و ارائه خدم هوش

مردمــی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:
ــازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابالغ این  1. س
قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی 
ــتگاههای  و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دس

مربوطه ابالغ کند.
۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از 

طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه 

یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.
توسعه شبکه ملی اطالعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها 
و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ابنیه 
و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، 
مجرا )داکت(ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های 
مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور )اپراتور(های 

مخابراتی قرار دهند.
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تصویب طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیربنوری در کمیسیون صنایع مجلس

مصرف انرژی برای انتقال اینترنت در شبکه های 5G تا 10 برابر کمتر از شبکه های 4G است

زیر
ذره بین

تحقیقات متخصصان نشان می دهد که مصرف انرژی در شبکه های نسل پنجم برای 
انتقال داده تا حدود 10 برابر کمتر از شبکه های نسل چهارم است؛ این بدان معناست که 
استفاده از اینترنت 5G میزان دی اکسید کربن کمتری را در هوا ساطع خواهد کرد و از 

این رو این نسل از اینترنت را می توان دوستدار محیط زیست نامید.
ــورهای جهان به بهره برداری رسیده  ــل پنجم هم اکنون در شماری از کش اینترنت نس
است، درحالی که به نظر می رسد اروپایی ها در مسیر ایجاد زیرساخت های آن کمی عقب 

هستند و هنوز تماما از مزایای آن بهره مند نشده اند.
ــل پنجم برای اروپا با »آلکس سینکلر« مدیر فنی  یورونیوز درباره اهمیت اینترنت نس
شرکت جی. اس.ام .ای، »فیلیپ سانگ،« مدیر بازاریابی شرکت هوواوی و »لوران لوبوشه« 
مدیر فنی شرکت اورانژ گفتگویی ترتیب داده است که خالصه آن را در زیر می خوانید.

می گویند اروپا در مسیر بهره برداری از اینترنت نسل پنجم عقب مانده،  آیا واقعا چنین 
است؟

ــت که 5G سریع ترین  ــاره کرد این اس ــینکلر: اولین نکته که باید به آن اش آلکس س
ــت که تاکنون به بازار آمده و امروزه حدود ۲14 شبکه فعال در دنیا دارد.  اینترنتی اس
کشورهای پیشرو در این زمینه چین، کره جنوبی و ایاالت متحده اند و اروپا کمی عقب تر 

است، اما دارد خودش را می رساند.
اینترنت نسل پنجم چه مزایایی برای کاربران دارد و آنها چرا باید به سراغش بروند؟

فیلیپ سانگ: بازار کاربران اینترنت نسل پنجم رشد تازه ای خواهد داشت. برای نمونه 
ــابقات  ــرکت خدمات اینترنتی در یونان با راه اندازی 5G مس همینجا در اروپا یک ش
بسکتبال را زنده و رایگان پخش می کند  و با این کار می تواند تماشاچی و کاربر جذب 

کند.
الکس: ما در تالشیم تا به تماشاگران استادیوم این امکان را بدهیم که روی یک بازیکن 
خاص زوم کنند و اطالعات مربوط به او را ببینند. می خواهیم حس نوعی پوشش کامل 

را به کاربر بدهیم.
نکته بعدی امنیت و حریم خصوصی است. چنین مسائلی چطور حل وفصل می شوند؟

ــل پنجم، امنیت سایبری دغدغه اصلی  ــه: در زمان آغازبه کار اینترنت نس لوران لوبوش
کاربران بود و بنابراین تمام مسیر میان شبکه ارائه خدمات و ابزار کاربر رمزگذاری شده 

است.
فیلیپ: اولویت نخست ما حل وفصل این چالش هاست. پس به شکلی خستگی ناپذیر کار 

می کنیم تا راه حل ها و محصوالتی قابل اعتماد و با کیفیت ارائه کنیم.
آلکس: هنگام ابداع اینترنت نسل دوم، مسئله امنیت کامال با امروز فرق داشت. عمدتاً 
ــئله حریم خصوصی مطرح بود. در آن زمان الگوریتم های کدگذاری شده را پنهان  مس
می کردند، اما امروز همه چیز را در اختیار همگان می گذارند تا بتوانند به آن نفوذ کنند 
و به نوعی مالکش باشند و این شیوه جواب می دهد. همزمان باید گفت که شبکه های 

اینترنت نسل دوم حدود سه دهه کار کرده اند و وقت کنار گذاشتن شان رسیده است.
ــل پنجم هزینه مصرف انرژی را کاهش  ــتفاده از اینترنت نس ــنویم که اس اغلب می ش

می دهد. آیا چنین است؟
الکس: حجم داده هایی که امروز پردازش می شود با 15 سال پیش تفاوت عظیمی دارد، 

اما اساساً انرژی مصرفی اپراتورهای اینترنت عمدتاً ثابت مانده است.
فیلیپ: بنابراین مصرف انرژی شبکه های اینترنت نسل پنجم حدود 10 برابر کمتر از 

اینترنت نسل چهارم است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی گفت: کلیات طرح متمرکزسازی منابع 
مالی توسعه شبکه فیبرنوری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شد و این 
ــور در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات طی چند  طرح یکی از بهترین طرح های کش

سال اخیر است.
ــاره به تصویب یک فوریتی طرح  ــیدمحمدرضا میرتاج الدینی، با اش حجت االسالم س
ــاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مربوط  الح
به جمع آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبرنوری گفت: با توجه به رشد نامتوازن در 
دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت 

ثابت طرحی با هدف حل مشکالت تدوین شد؛ در این طرح لزوم توسعه زیرساخت    ها در 
شبکه های زمینی نشان می دهد که یکی از مهم ترین مسائل، شبکه دسترسی فیبرنوری 

آمده است.
میرتاج الدینی با اشاره به تدوین طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبرنوری 
در کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی گفت: 
کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد؛ در این طرح موضوع جمع آوری 
متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبرنوری آمده  که این طرح یکی از بهترین طرح های 

کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات طی چند سال اخیر است.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکسیون راهبردی 
مجلس با بیان اینکه متاسفانه توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبرنوری طی 
دولت های گذشته توفیقات خوبی کسب نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه این مقوله در 
حوزه تامین مالی و بازگشت سرمایه با مسائل و چالش های مختلفی همراه بوده و در نهایت 

نیز مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی 
بر فیبرنوری )الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ــعه کیفیت  ــبکه ملی انتقال داده و توس ــتای حمایت از ش مصوب 1۳8۲( در راس
اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: امیدوار 
هستیم از این طریق مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت تر، با سرعت  
ــب تر بهره مند شوند و اینگونه بتوان فیبرنوری را به در  باالتر، قیمت و تعرفه مناس

منازل رساند.
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اعمال مدل جدید تعرفه ای تلفن ثابت علی رغم مخالفت شورای رقابت

داخل گود

ــال 1۳8۲ در شورای اقتصاد وقت  ــرکت مخابرات ایران در س آخرین بار تغییر تعرفه ش
تصویب شد. از 1۳8۲ تا 1۳۹۲ اتفاقی نیفتاد و از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش 
درآمد زیان های بیشتری به بخش تلفن ثابت شرکت مخابرات وارد شد. نهایتا در سال ۹5 
در تعرفه ای که به مخابرات داده شده بود هم ساختار تعرفه تغییر کرد و از پالس به دقیقه 
تبدیل شد و هم آبونمانی که از مشترکین گرفته می شد توسط دیوان عدالت اداری حذف 

و زیان سنگینی به این  شرکت وارد شد. 
سرانجام بیش از یک سال بعد از آغاز دور جدید تالش ها برای منطقی سازی درآمد مخابرات، 
ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه 4۶۶ شورای رقابت و مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم 
مقررات را صادر کرد.  در پس تمام گفتگوها و در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمد که مخابرات 
می تواند از ابتدای شهریور ماه امسال، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را به عنوان حداقل 

کارکرد دریافت کند. 

  ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیرامون تعرفه تلفن ثابت به مخابرات توسط 
وزارت ارتباطات

در همین حال، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص 
ــتای اجرای مصوبه این ستاد مورخ 1401/0۶/0۶  حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راس
مبنی بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین اجرایی شدن مصوبه شماره 
4۶۶ شورای رقابت مورخ 1400/0۳/10 را در قالب مصوبه شماره ۳۳8 کمیسیون تنظیم 

مقررات را به شرکت مخابرات ایران ابالغ کرد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: با توجه به ضرورت 
اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور 1401 در خصوص اجرای دستورالعمل 
ــد و بر این اساس ، هزینه ماهانه خدمات  نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابالغ ش

مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.
بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳8 مورخ ۲۷ شهریورماه 1401 کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور )با عنوان الحاقیه شماره 
4 پروانه شرکت مخابرات ایران( ابالغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت نامه 

پروانه اجرایی شود.
ــتاد تنظیم بازار در قالب  این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه 1401 س
اعطاکننده پروانه )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( به دارنده پروانه )شرکت 

مخابرات ایران( ابالغ شده و قابلیت اجرایی دارد.
بر اساس مصوبه شماره ۳۲8 کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه درون شبکه درون

استانی بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است: ه

 هزینه پنج میلیون تومانی برای دایری و راه اندازی هر خط تلفن ثابت

ــرکت مخابـرات ایـــران گفت: یکــی از علل  ــرکل ارتباطات و امور بین الملل ش مدی
عقــب ماندگی در توسعه و بروزرسانی تجهیزات ارتباطی کشور، مسکوت ماندن افزایش 
حداقلی و منطقی تعرفه های مخابراتی در 1۲ سال گذشته است و اگر شرکت مخابرات 
همگام با دیگر شرکت های خدمات رسان از روند منطقی در حوزه تعرفه گذاری برخوردار 

بود، هم اکنون شاهد جا ماندن این صنعت، از دیگر صنایع خدماتی و ارتباطی نبودیم.
ــه افزایش چنـد درصدی تعرفـــه خدمات در  ــاره ب مهندس محمدرضا بیدخام با اش
حــوزه های مختلف ) خودرو، برق، آب و.....( به طور مداوم در طول سال های گذشته و 
نقش خنثی شورای رقابت در این زمینه گفت: مرجع اصلی تعیین تعرفه های خدمات 
شرکت مخابرات ایران کمیسیون سازمان تنظیم مقررات است و ستاد تنظیم بازار در 
ــال اخیر نقش حاکمیتی در این خصوص را دارد و دستور العمل ابالغی اخیر  چند س

درهمین راستا می باشد.
بیدخام با تاکید بر اینکه به روز کردن خدمات شرکت مخابرات و ارایه خدمات مطلوب 
به مردم نیازمند تامین منابع مالی است اظهارداشت: مراجع حاکمیتی و قانون گذاران 
بر ضرورت توسعه در بخش ارتباطات نگاه ویژه داشته و یاری رسان باشند. باید سرمایه 
گذاری الزم برای بازسازی و بهینه سازی شبکه صورت گیرد تا از آسیب های جدی در 

ارتباطات کشور جلوگیری شود.
وی با اشاره به موضوع عدم افزایش تعرفه ها در 1۲ سال گذشته گفت: در کشور حدود 
۲۹ میلیون مشترک تلفن ثابت داریم که میانگین هزینه نگهداری هرخط تلفن ثابت در 
سال 1400 حدود ۳0 هزار تومان و در سال 1401 بر اساس پیش بینی ها برای هر خط 
50 هزار تومان هزینه می شود در صورتیکه شرکت مخابرات طبق قانون از شهریور ماه 
اقدام به افزایش حداقلی تعرفه ها کرده که با رفتار غیر حرفه ای شورای رقابت و هیاهوی 

منفی رسانه ای مواجه شده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، افزود: برای برقراری ارتباط 
مطلوب و در خور مشتریان نیاز به نوسازی و بازسازی شبکه ارتباطی وجود دارد که با 
توجه به عدم تامین منابع الزم و افزایش هزینه هایی مانند افزایش قیمت کابل، نیروی 
ــانی ملزومات، شهرداری چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم وضعیت نامطلوبی  انس
بوجود آمده است.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ضمن اشاره به 
هزینه های باالی نصب و راه اندازی هر خط تلفن اذعان داشت: با توجه به تورم موجود 
ــدود مبلغ پنج میلیون تومان هزینه  ــری و راه اندازی هر خط تلفن ثابت ح ــرای دای ب
می شود در صورتیکه مشترکین فقط با پرداخت ۲00 هزار تومان از خدمات ارتباطی 

برخوردار می شوند.
ــده است، گفت: در بند سه  بیدخام در خصوص مخالفت ها در اجرای آنچه مصوب ش
مصوبه 4۶۶ شورای مقررات آمده است، شرکت مخابرات موظف است برای سال های 
ــوراعالم کند که با وجود  ــده بابت هر خط تلفن را در کش بعد از 1400 قیمت تمام ش
اعالم همکاری از سمت مخابرات، با فرافکنی ها و بحث های رسانه ای به دنبال اثبات 

خود  هستند.
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 ش�ورای رقابت مخالف دریاف�ت هزینه نگهداری خطوط تلف�ن ثابت از 
مشترکان

ــت، روابط عمومی و امور بین الملل شورای رقابت، گفت: وظیفه  مدیرکل حوزه ریاس
ــورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران،  ش
ــورا  ــانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون بودن این رویه بود و این ش اطالع رس
حکم خود را صادر کرده و مستندات طی نامه نگاری هایی برای سازمان های بازرسی، 

تعزیرات و قوه قضائیه ارسال و حکم ارائه شده است.
ــورای رقابت  ــپهر دادجوی توکلی در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون مخالفت ش س
ــرکت مخابرات ایران، گفت: ماهیت  ــط ش با اعمال تعرفه های جدید تلفن ثابت توس
شورای رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کامال فرادستگاهی محسوب می شود؛ 
بدین معنا که نه دولت و نه قوه   مقننه بر آن تسلطی ندارند و در حقیقت حکم رئیس 
ــال به امضای رئیس جمهور می رسد، حتی توسط وی  ــورا که برای مدت شش س ش
نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به 

شمار می رود.
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورای رقابت، ادامه داد: شورای 
رقابت رویه ضد رقابتی و انحصاری را رصد و تشخیص می دهد و متناسب با آن حکم 
ــال  ــپس احکام برای اجرا یا تجدیدنظر به قوه  قضاییه ارس خود را صادر می کند و س

می کند.
وی، خاطرنشان کرد: طی جلساتی که شورای رقابت با شرکت مخابرات ایران تشکیل 
داد، این شرکت تاکنون اعتراضی به رای شورای رقابت ندارد و تخلف صورت گرفته، 
شفاف است، بنابراین رویه افزایش تعرفه تلفن ثابت باید توسط شرکت مخابرات ایران 

اصالح شود.
ــورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن  دادجوی توکلی، تاکید کرد: وظیفه ش
ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطالع رسانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون 
بودن این رویه است و این شورا مانند دادگاهی، حکم خود را صادر کرده و مستندات 
طی نامه نگاری هایی برای سازمان های بازرسی، تعزیرات و قوه قضائیه ارسال و حکم 
ــت و از این پس هر اتفاقی که رخ دهد از حیطه وظایف شورای رقابت  ــده اس ارائه ش

خارج خواهد بود.
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورای رقابت، در پایان اشاره 
کرد: در قانون موادی پیش بینی شده است که اگر بر اساس رای شورای رقابت انجام 

نشود، متناسب با آن برای شرکت مخابرات ایران جرائمی در نظر گرفته می شود.

  احتمال ورشکستگی شرکت مخابرات در صورت عدم تامین منابع مالی
در همین حال عیسی زارع پور گویا برای پایان دادن به کشمکش بین مخابرات و شورای 

رقابت وارد میدان شد و از افزایش هزینه ماهیانه نگهداری تلفن ثابت خانگی دفاع کرد.
ــرویس بهتر به  ــعه و ارائه س وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: مخابرات برای توس
مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای مخابرات 
افزایش یابد.زارع پور ادامه داد: در 11 و 1۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده 
بود، بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا 
پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی کند، چرا ایثارگران 

ــرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و  را تبدیل وضعیت نمی کند، و… هزینه های مخاب
تعرفه های آن طی 10 سال ثابت مانده است.

او تاکید کرده که اگر منابع مالی مورد نیاز مخابرات تامین نشود، عمال این شرکت ورشکست 
می شود و از آنجا که اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می کنند با مشکل 

روبه رو می شوند.

 مردم برنده اصلی در تعرفه گذاری منطقی تلفن ثابت هستند
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه موضوع نفع و ضرر مردم همواره مورد 
توجه شرکت مخابرات بوده و رضایت مندی مشترکان در اولویت فعالیت های این شرکت 
ــرکت مخابرات برای توسعه شبکه با مشکالت بسیاری مواجه شد و  قرار دارد، گفت: ش
دریافت هزینه برای نگهداری از خطوط ضروری است تا بتواند برای مردم توسعه داشته 
و خدمات با کیفیت تری ارائه دهد،برنده اصلی دراین فرآیند تعرفه گذاری منطقی مردم 
هستند .مجید سلطانی با تاکید بر اینکه اگر شرکت مخابرات در زمینه فیبرنوری توسعه 
نداشته باشد مشترکان زیان بیشتری خواهند دید و خدمات مطلوبی را نمی توان ارائه داد 

گفت: برای اینکه مشترکان زیان نبینند بسته ای تعریف شده که با دریافت هزینه حداقل 
نگهداری بتوانند تا سقف معین از مکالمه رایگان استفاده کنند. این موجب کاهش هزینه 

مکالمه در سبد خانوار در تعرفه گذاری جدید است.
ــکالت و مسایل حوزه تلفن ثابت از گذشته تا کنــون بر ســر عدم  ــاره به مش وی با اش
تعرفــه گذاری صحیح، گفت: هر اپراتورمخابراتی هزینه ها و متناسب با آن درآمدهایی 
دارد، آمار و ارقام نشان می دهد ، این شرکت با تورم و هزینه ۳0 برابری )ارزی - ریالی( در 
بخش تجهیزات توسعه ای وعدم تعرفه گذاری منطقی در حوزه شبکه ثابت دچار مشکل 

شده است.
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تسهیل دسرتسی بازار کشورهای همسایه به محصوالت دانش بنیان

همکاری بین ایران و روسیه در حوزه های مختلف کاری وزارت ارتباطات

بسترسازی و توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی دانش بنیان به کشورهای 
همسایه در چارچوب قانون جهش تولید دانش بنیان، یکی از تاکیدات هیات وزیران 

به دستگاه های مرتبط است.
قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از ابزارهای توسعه همه جانبه و بالمانع زیست 
ــت که به گفته روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی،  بوم فناوری و نوآوری اس
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری یک قانون مترقی است و مزیت های 
ــال آینده به  ــور ایجاد می کند که اگر در 10 س ویژه و فرصت های خوبی برای کش

خوبی اجرایی شود قطعا اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد.
ــش بنیان در اقتصاد و  ــرکت های دان ــن قانون به دنبال ارتقای نقش آفرینی ش ای
ــعه کشور است بر همین اساس وظایف و اقدامات هر کدام از دستگاه هایی که  توس

می توانند در این زمینه موثر باشند به شکل مشخص و دقیق تعیین شده است.
ــت با  ــت که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اس ــن آیین نامه آمده اس در ای
همکاری صندوق توسعه ملی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به پشتیبانی، بسترسازی و 

توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی دانش بنیان اقدام کند.
ــش خصوصی در محصوالت  ــرمایه گذاری بخ ــن کار باید در کنار حمایت از س ای
ــورها انجام شود. هدف از این کار قرار  ــران در این کش منتخب و زنجیره های پیش
ــعه صادرات  گرفتن در زنجیره های بین المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توس

است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: همکاری های مشترک بین ایران و روسیه 
ــعه زیرساخت های ارتباطی تا  در حوزه های مختلف کاری وزارت ارتباطات، از توس
ــور کمک می کند که  همکاری های فضایی خواهد بود و رفت و آمدها میان دو کش

موانع موجود این همکاری ها برطرف شود.
ــعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی  ــویتوف معاون وزیر توس الکساندر ش
ــی زارع پور در تهران دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار وزیر  ــیه با عیس روس
ــده در سفرش به روسیه  ــاره به توافقات انجام ش ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
ــتان گذشته انجام شد، گفت: بخشی از توافقات انجام شده در آن سفر  که در تابس
ــرکتهای ایرانی منجر شده است که جای خوشحالی  اجرایی و به عقد قرارداد با ش

دارد. اما هنوز بخش دیگری اجرایی نشده و نیاز به هماهنگی و پیگیری دارد.
زارع پور تحقیق و توسعه روی موضوعات مورد توافق طرفین را از دیگر موضوعات 
ــی عنوان کرد و گفت: در ایران شرکت های  ــترک با طرف روس برای همکاری مش
ــروع همکاری های مختلف با  ــش بنیانی داریم که ظرفیت های خوبی برای ش دان
ــان آشنا  ــفر با آنها و توانایی هایش ــی دارند که امیدوارم در این س طرف های روس

شوید.
وی همچنین با اشاره به همکاری های مشترک بین دو کشور در حوزه های مختلف 
کاری این وزارتخانه از توسعه زیرساختهای ارتباطی تا همکاری های فضایی، گفت: 
رفت و آمدها میان دو کشور کمک می کند که موانع موجود این همکاری ها برطرف 
شود و پیشنهاد می کنم کارگروه مشترک دایمی برای دنبال کردن موضوعات ایجاد 

شود تا اجرایی شدن توافقات سرعت بیشتری به خود گیرد.
الکساندر شویتوف معاون وزیر توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه نیز ضمن 
ــعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی  ــکر وزیر توس ــالم گرم و تش ابالغ س
روسیه، با اشاره به روند رو به رشد همکاری های دو جانبه میان ایران و روسیه در 
ــکل از شرکت های روسی در  حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تیمی متش
این سفر همراهی ام می کنند و آماده ایم تا در تهران در مورد موضوعات مورد نظر 

دو طرف بحث و بررسی نهایی صورت گیرد.
ــی عالقه مند به توسعه زیرساختهای  ــرکتهای روس ــفر از حضور ش وی در این س

ارتباطی خبر داد و افزود: باتوجه به وقوع تحریم ها برای کشور روسیه، برنامه ریزی 
کرده ایم تا ظرف مدت مشخصی نسبت به تولید تجهیزات مورد نیاز خود در داخل 
ــور اقدام کنیم و در این زمینه می توانیم از توانمندی های شرکت های ایرانی  کش

بهره ببریم.
ــیه و تعدادی از شرکت های روسی به  ــفر معاون وزیر توسعه دیجیتال روس در س
ــاختهای ارتباطی، سرمایه گذاری برای  ــت در موضوع توسعه زیرس تهران قرار اس
ــعه فناوری های مورد نیاز طرفین، توسعه صادرات محصوالت فناورانه ایران به  توس

روسیه توافقاتی صورت گیرد.
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اینرتنت، مانع جدید تجارت ایران و روسیه

تاکید  بر مقابله با یکجانبه گرایی برخی سکوها و پلتفرم های بین املللی

معاون وزیر ارتباطات کشورمان در دیدار با همتای روسی، توسعه  زیرساخت های ارتباطی 
مشترک، ترانزیت داده، اقتصاد دیجیتال و بازارسازی برای شرکت های ایرانی و تولید 
محصوالت مشترک و همچنین مقابله با یکجانبه گرایی برخی سکوها و پلتفرم های 
ــرف ایرانی برای همکاری  ــن المللی را از جمله مهمترین موضوعات مورد عالقه ط بی
های مشترک با طرف روسی برشمرد.معاونان وزرای ارتباطات جمهوری اسالمی ایران و 
فدراسیون روسیه در یک دیدار دوجانبه ضمن مرور توافقات پیشین دو کشور بر توسعه 

روابط و همکاری های مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کردند.
ــات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  ــدزاده الجوردی، معاون وزیر ارتباط امیر محم
شرکت ارتباطات زیرساخت، میزبان الکساندر شویتوف، معاون وزیر توسعه دیجیتال، 

ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه و هیات همراه بود.
ــرکت ارتباطات زیرساخت در این دیدار که جمعی از شرکت های ایرانی  مدیرعامل ش
ــاخت های ارتباطی نیز حضور داشتند با ابراز  ــاخت زیرس ــی فعال در حوزه س و روس
ــندی از تجدید دیدار دو طرف در کمتر از چهار ماه، ابزار امیدواری کرد که سفر  خرس
ــعه روابط دوجانبه دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری  ــی به تهران، توس هیات روس

ــترک ایران و روسیه می گوید با کنار رفتن مشکالت بانکی و  رئیس اتاق بازرگانی مش
ارزی و البته کاهش محدودیت های اینترنت می توان انتظار داشت که تجارت مشترک 

میان دو کشور اوج بگیرد.
هادی تیزهوش تابان با اشاره به سفر هیات بزرگ تجاری روسیه به ایران گفت: در جریان 
این سفر جلسات مختلف کاری و B2B برگزار شد. شرکت های مختلف آمدند و تجار 
دو طرف ارتباطات خوبی برقرار کردند. این ها اتفاقات خوبی بود و حتماً این ارتباطات 
به نتایج خوبی در زمینه تأمین نیازهای دو طرف خواهد رسید. چه در بخش صادرات 

و چه در بخش واردات مواد اولیه و نیازهای ما در زمینه تأمین غالت ارتباطات خوبی 
برقرار شد.

او با اعالم این خبر که قرار است هیات بزرگ تجاری نیز در بهمن ماه از ایران به ریاست 
مهندس شافعی به روسیه برود، ادامه داد: این سفر در چارچوب گفت وگوهای رئیس اتاق 
ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه و در تکمیل سفر هیات روسی به ایران انجام 
خواهد شد تا بتوان ارتباطات بیشتری برقرار کرده و موضوعات را به صورت عملیاتی و 

حضوری دنبال کرد.
رئیس اتاق ایران و روسیه با اشاره به موانع تجاری میان ایران و روسیه گفت: همچنان 
مهم ترین مانع میان تجار دو کشور، مشکالت مالی و بانکی است که باید هر چه زودتر 
حل شود. دو طرف در این زمینه به راه حل هایی هم رسیده اند، فقط باید هر چه زودتر 
این راه ها اجرایی شود. همچنین باید زیرساخت های ارتباطی خودمان را تجهیز کنیم. 
ما می توانیم حجم بزرگ صادرات به روسیه داشته باشیم؛ اما به این شرط که لجستیک 

هوایی، زمینی و دریایی آماده باشد.
تیزهوش با بیان اینکه روسیه کشور بزرگی است و نیازهای متنوعی دارد که بسیاری از 
ــوب می شود به سایت اتاق  آن ها به ویژه در حوزه مواد غذایی جزو مزیت های ما محس
ایران گفت: متأسفانه قطع یا محدودسازی اینترنت و فیلترینگ تأثیر منفی بر مراودات 
ما با تجار خارجی از جمله تجار روس گذاشته است. در واقع این موضوع را هم باید به 
ــیر مراودات تجاری خارجی تعریف کرد. انتظار داریم هر چه  عنوان مانع جدید در مس
ــکل بتوانیم امکان ارتباطات مستقیم و با کیفیت را مثل گذشته  زودتر با رفع این مش

برقرار کنیم.

ــد.الجوردی در ادامه پس از تشریح ساختار شرکت ارتباطات  اطالعات را شتاب بخش
زیرساخت و ماموریت های این شرکت، به مرور موضوعات مورد عالقه دو کشور برای 
ــترک پرداخت.وی توسعه زیرساختهای ارتباطی مشترک،  توسعه همکاری های مش
ترانزیت داده، اقتصاد دیجیتال و بازارسازی برای شرکت های ایرانی و تولید محصوالت 
مشترک و همچنین مقابله با یکجانبه گرایی برخی سکوها و پلتفرم های بین المللی را 
ــترک با  از جمله مهمترین موضوعات مورد عالقه طرف ایرانی برای همکاری های مش

طرف روسی برشمرد.

الکساندر شویتوف نیز در این دیدار با استقبال از طرح موضوعات مورد عالقه از سوی 
همتای ایرانی برای توسعه همکاری ها تاکید کرد که در این سفر برای اجرایی کردن 
توافقات دوجانبه و همچنین توسعه همکاری ها و همگرایی بیشتر کامال آماده هستیم.

ــنهاد کرد که برای اجرایی شدن هر چه  ــپس معاون وزیر ارتباطات کشورمان پیش س
سریعتر توافقات نفراتی از سوی دو طرف تعیین شود تا با مذاکرات فشرده زمینه عملی 

شدن آنها را فراهم کنند که این پیشنهاد نیز مورد استقبال طرف روسی قرار گرفت.
در ادامه این دیدار، شرکت های ایرانی و روسی به بررسی زمینه های مشترک همکاری ها 

در دو کشور پرداختند.
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مرکز پژوهش های اتاق ایران اعالم کرد: 
عقب گرد اقتصاد در سایه کاهش قدرت خرید و اعمال محدودیت های  اینترنتی در مهرماه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، شامخ )شاخص مدیران خرید( مهرماه به 50.19 واحد )مرز رونق و رکود( رسیده است که فعاالن اقتصادی، کاهش فروش در اثر 
افت قدرت خرید متقاضیان، ناآرامی ها و قطعی اینترنت را عامل این وضعیت می دانند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره سی وهفتم طرح شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و گزارش دوره چهل و نهم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت را با اتکا به 
نظرسنجی از فعاالن و بنگاه های اقتصادی در مهرماه 1401 منتشر کرد.

ــاس این گزارش، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد در  بر اس
مهرماه 50.1۹ بوده است که در مقایسه با ماه قبل با کاهش 1.8۹ واحدی، کندتر شدن 
میزان فعالیت ها را نشان می دهد. در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی 
نشده( نیز 51.۶۶ به دست آمده که 1.5۹ واحد کمتر از ماه قبل است و از کاهش شیب 

رشد فعالیت های بخش صنعت نسبت به شهریورماه حکایت دارد.

  شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
ــده( به رسیدن به رقم 50.1۹ واحد، که در مرز خنثی )50 واحد( قرار گرفته  فصلی نش
و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیت ها را نشان می دهد. در این ماه به جز 
مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر 

مؤلفه های اصلی بیشتر از 50 بوده اند.
 

ــت. بنا به گفته فعاالن اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و  ــدید روبرو بوده اس کاهش ش
نوسانات نرخ ارز دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه است.

ــیده است.  ــاخص قیمت خرید مواد اولیه )۷1.80( به باالترین مقدار ۳ ماهه خود رس ش
این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصوالت )5۷.45( هم به بیشترین میزان 
ــیده است. اما افزایش این شاخص ناشی از افزایش در بخش خدمات و  ۳ ماهه اخیر رس
کشاورزی بوده است و این شاخص در بخش صنعت و به ویژه ساختمان با کاهش شدید 

روبرو بوده است.
شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات در مهرماه )4۷.05( همچنان کاهشی است البته 

نسبت به شهریورماه شدت کمتری دارد.
شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در مهرماه )4۲.5۶( کمترین مقدار 14 ماه گذشته 
از شهریور 1400 )به غیراز فروردین ماه( را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه بخش 
اقتصادی با کاهش روبرو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده 

است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده )5۹.58( در مقایسه 
ــهریورماه افزایش قابل توجهی داشته است. علی رغم انتظارات خوش بینانه به بهبود  با ش
فعالیت ها در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی، فعاالن اقتصادی در بخش ساختمان 

انتظار کاهش شدید فعالیت ها را در آبان ماه دارند.
 

در مهرماه، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار )51.۶0( با شیب کمتری در مقایسه با 
شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیت ها بیشتر در بخش صنعت و خدمات 

و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیت ها با رکود شدید روبرو بوده اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه )4۶.8۲( در مقایسه با شهریورماه با 
کاهش شدیدی روبرو بوده است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین 

کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده در مهرماه )4۶.۲8( همچنان با کاهش 
روبرو است البته شیب کاهش نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این شاخص 
ــاختمان، در بخش صنعت و به ویژه خدمات و کشاورزی با  علی رغم افزایش در بخش س

به طورکلی در مهرماه شرکت ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبرو هستند که عالوه بر 
کاهش قدرت خرید مشتریان اتفاقات اخیر کشور هم در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده 
است به ویژه که در بخش خدمات شرکت ها با مشکل اینترنت نیز مواجه هستند. همچنین 
بسیاری از کسب وکارها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز برای تأمین 

مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

  شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت 
ــت، که نشان می دهد  ــت آمده اس ــده( در مهرماه عدد 51.۶۶ به دس )تعدیل فصلی نش
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فعالیت های بخش صنعت با رشد اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به شهریورماه 
کاهش داشته است. در مهرماه همه مؤلفه های اصلی شامخ بخش صنعت به غیراز میزان 
سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته اند و عدد بیشتر از 50 را 
ثبت کرده اند. در میان رشته فعالیت های صنعتی، به ترتیب سایر صنایع، پوشاک و چرم و 

کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبرو بوده اند.
 

   مشکالت اصلی از دید برخی از فعاالن اقتصادی در مهرماه 1401
- بسیاری از شرکت ها به دلیل اتفاقات اخیر در کشور با کاهش فروش و عدم توزیع کاال 
روبرو بوده اند. تقاضا در بسیاری از فعالیت ها کاهش داشته است. )صنایع شیمیایی، صنایع 

کانی غیرفلزی و ...(
- کمبود شدید نقدینگی، چند نرخی بودن قیمت ارز و عدم ثبات نرخ ارز، شرکت ها را در 

تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است. )صنایع کشاورزی(
ــد در دام پروری و مرغداری، باال بودن قیمت ها و کمبود  ــود عرضه نهاده های تولی - کمب

نقدینگی شرکت ها باعث شده تا بسیاری از آنها اقدام به جوجه ریزی نکنند.
- ضعف در اینترنت در فعالیت های بخش خدمات تأثیر منفی داشته و در بخش هایی مانند 

حمل ونقل اختالل ایجاد کرده و فرایندهای آن بسیار زمان بر شده است.
- قیمت های دستوری تعیین شده برای برخی از تولیدات، کمتر از قیمت تمام شده است. 

)صنایع غذایی و صنایع شیمیایی(
- بسیاری از شرکت ها همچنان با مانع تراشی برای صدور مجوزها از سوی گمرک و اداره 

استاندارد روبرو هستند. )صنایع الستیک و پالستیک، صنایع شیمیایی و ...(
ــتریان ناشی از حوادث اخیر کشور و  ــرکت ها به دلیل کاهش تقاضای مش - برخی از ش

همچنین کاهش قدرت خرید، ناچار به تعدیل نیرو شدند.
- عدم ثبات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی باعث شده تا بسیاری از 

شرکت ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.
ــبکه های اجتماعی و اینترنت باعث ضرر و کاهش در صادرات  - ایجاد محدودیت در ش

شده است.
 

شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در مهرماه )54.8۶( با نرخ کمتری نسبت 
به شهریورماه افزایش داشته است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا و میزان فروش، 

افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه )45.08( نسبت به شهریورماه کاهش 
قابل توجهی داشته است. به عقیده فعاالن اقتصادی عالوه بر کمبود نقدینگی و کاهش 

قدرت خرید، اتفاقات اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا بسیار مؤثر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در مهرماه )4۹.۶4( اگرچه نسبت به شهریور 
شدت کاهش کمتری داشته اما همچنان نشان دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده 
فعاالن اقتصادی کمبود نقدینگی و عدم ثبات قیمت ارز باعث شده تا بنگاه ها در تأمین مواد 

اولیه با مشکل روبرو باشند.
شاخص میزان استخدام در مهرماه )51.۳8( به کمترین میزان ۶ ماهه اخیر از فروردین ماه 
رسیده است. با کاهش فروش و کاهش تقاضا، برخی از شرکت ها برای کم کردن هزینه ها 

ناچار به تعدیل نیرو بوده اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه )۶5.۳۳( به بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر رسیده 
است. بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه نیز نرخ تورم 
ماهانه مهر به ۳.0 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد 

افزایش داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در مهرماه )55.18( به بیشترین میزان ۳ ماهه 
اخیر رسیده است. به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی 

انبار در این ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است.
شاخص میزان صادرات کاال در مهرماه )48.۷1( برای چهارمین ماه پیاپی همچنان روند 
کاهشی دارد.شاخص قیمت محصوالت تولیدشده در مهرماه )4۷.8۲( برای سومین ماه 
پیاپی همچنان کاهشی است اما شدت کاهش آن نسبت به شهریورماه اندکی کمتر است. 
کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش میزان تقاضا باعث شده تا فعاالن اقتصادی، علی رغم 
هزینه زیاد نهاده های تولید، به دلیل دستوری بودن قیمت برخی از محصوالت و همچنین 
کاهش تقاضا، محصوالت خود را با قیمت بسیار اندک و نزدیک به قیمت تمام شده بفروش 

برسانند.
ــه با شهریورماه با شدت  ــاخص میزان فروش محصوالت در مهر )4۳.۹۳( در مقایس ش
بیشتری همچنان کاهشی است. کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث 

کاهش شدید تقاضا و در نتیجه میزان فروش شرکت ها شده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )۶0.۳۹( به کمترین مقدار 4 ماهه اخیر رسیده است. 

اگرچه همچنان نشان دهنده خوش بینی فعاالن بخش صنعت برای آبان ماه است.
به طورکلی در مهرماه، در بخش صنعت به دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش 
قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، میزان فروش شرکت ها با کاهش شدیدی روبرو 
شده است که منجر به افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، شرکت ها به دنبال 

بی ثباتی نرخ ارز در تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند.

- شرکت ها در نحوه تعهد ارزی برای تأمین دالر موردنیاز با مشکالت زیادی مواجه هستند 
به خصوص که مبادالت با برخی از کشورهای همسایه به صورت ریالی انجام می شود، ناچارند 

تا بعضاً به صورت نقدی از کامیون داران دالر بگیرند.
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خارج 
گود

نقش چین در حذف شکاف دیجیتالی جهان

مقامات ارشد و کارشناسان صنعتی تاکید دارند که آنچه ضرورت دارد، مشارکت طرف های مختلف در راستای کمتر کردن هر چه بیشتر شکاف های دیجیتالی و بدنبال آن 
منفعت مردم بیشتری در سراسر جهان است؛ در این بین، »مالکوم جانسون« معاون دبیر کل اتحادیه بین المللی مخابرات با استناد به داده های این سازمان تاکید کرده است که 
علیرغم پیشرفت پایدار در اتصاالت از نظر پوششی و در شرایطی که 95 درصد از جمعیت جهان در شرایط فعلی در محدوده شبکه پهنای باند سیار قرار گرفته اند، اما همچنان 

2.7 میلیارد نفر از مردم دنیا به اینترنت متصل نیستند که این آمار به معنای یک نفر از هر سه نفر در دنیاست.

سهم کاربران اینترنت در مناطق شهری دو برابر بیشتر از مناطق روستایی برآورد شده 
است؛ در کشورهایی با درآمد باال، سطح استفاده از اینترنت ۹1 درصد و در کشورهایی 

با درآمد پائین این سهم معادل ۲۲ درصد گزارش شده است.
ــوع »اتصال+خالقیت برای  ــداری ۲0۲۲ با موض ــور در انجمن پای ــون با حض جانس
تاثیرگذاری« که در پی سازمان دهی تکنولوژی هواوی در »شن جن« واقع در استان 
»گوانگ دونگ« برگزار شد، گفت: بدیهی است که اتصال به تنهایی کافی نیست بلکه 
این اتصال باید مقرون به صرفه و به زبان محلی باشد و کاربران باید مهارت هایی برای 

بهترین استفاده از آن را داشته باشند.
 معاون دبیر کل اتحادیه بین المللی مخابرات با تاکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی 
گفت که در مواجهه با چالش های بی سابقه جهان، تکنولوژی های دیجیتال باید بیشتر 

از هر زمان دیگری به شکل دهی جوامع و اقتصادهای صلح آمیز و پایدار بپردازند.
هواوی، غول مخابراتی چین یک تعهد جهانی را برای ملحق شدن به ائتالف دیجیتالی 
ــوم به پارتنر تو کانکت )Partner2Connect( مربوط به اتحادیه بین المللی  موس
ــتری را برای حدود 1۲0  ــت که فرصت ارتباط اینترنتی بیش مخابرات امضا کرده اس
میلیون نفر از مردم در مناطق دور افتاده در بیش از 80 کشور تا سال ۲0۲5 میالدی 

فراهم می کند.
هارت چارترجی، هماهنگ کننده سیستم توسعه سازمان ملل در چین ضمن اشاره 
به اینکه نوآوری های دیجیتال می توانند به تسریع توسعه پایدار کمک کنند و یک 
آینده بهتری را رقم بزنند، هشدار داده است که احتمال فزاینده ای وجود دارد مبنی 
بر اینکه کسانی که دسترسی محدود به تکنولوژی های مختلف دارند و یا حتی افراد 

با عدم دسترسی به این فناوری ها، از پروسه توسعه جا بمانند.
هماهنگ کننده سیستم توسعه سازمان ملل در چین خواستار مشارکت طرف های 
مختلف سیاست گذاران، بخش های خصوصی، دانشگاهیان و جامعه مدنی در راستای 
از بین بردن واقعیت هشدار دهنده شکاف دیجیتالی که یک سوم از جمعیت کل دنیا 
را محروم می کند، شد؛ چارترجی در این رابطه گفته است: جهان پویای ما در شرایط 
ــرمایه گذاری روی پتانسیل  ــتای س فعلی به همکاری دیجیتالی بهبود یافته در راس
تحول آفرین تکنولوژی به منظور ایجاد مشاغل جدید، تقویت شمول )فراگیری( مالی، 
از بین بردن شکاف جنسیتی، ترغیب احیاء سبز و باز طراحی جهان ما به دنیایی به 

مراتب مرفه تر و جامع تر، نیاز اضطراری دارد. اکنون زمان عمل است.
کیتی فوک، مدیرعامل شرکت بین المللی داده چین، در ارتباط با چگونگی پیشرفت 
آینده اتصاالت دو پیش بینی در یک بازه زمانی متوسط و یک بازه زمانی بلند مدت ارائه 
کرده است. بر اساس پیش بینی فوک، تا سال ۲0۲۳ میالدی، 40 درصد از شرکت ها 
از بهره وری و امنیت عملیاتی بهینه بهره خواهند برد و هزینه های شبکه ای از طریق 
تکنولوژی SD-WAN و تامین امنیت برای شبکه های تحت مدیریت ابری کاهش 

پیدا خواهد کرد.
ــرکت بین المللی داده چین همچنین در پیش بینی خود از چگونگی  مدیرعامل ش
پیشرفت اتصاالت در آینده بلند مدت نیز گفت که تا سال ۲0۲۷ میالدی، 80 درصد 
از شرکت های »فوربز جهانی ۲000«، جهت از بین بردن شکاف شبکه پوششی برای 
مناطق دور افتاده و روستایی و کسانی که فاقد خدمات اینترنتی قابل اعتماد هستند، 

به ماهواره هایLEO  نیاز پیدا خواهند کرد.
منبع: صدای چین

تا سال 2023 میالدی، 
40 درصد از شرکت ها از 
بهره وری و امنیت عملیاتی 
بهینه بهره خواهند ب���رد 
و هزین��ه های شبکه ای 
از طری���ق تکن����ول���وژی 

SD-WAN و تامین 
امنی���ت ب���رای شبکه های 
تحت مدیریت ابری کاهش 

پیدا خواهد کرد.
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بازار

وفور گارانتی های تقلبی در بازار لوازم خانگی

ــمی معرفی خدمات پس از فروش معتبر، سامانه جامع گارانتی  در حالیکه مرجع رس
است، اما با جستجو در اینترنت و تماس با سامانه تلفنی 118، انبوهی از مراکز نامعتبر به 
افراد معرفی می شود.در سالیان اخیر، شاهد ارائه کاال با گارانتی فیک و یا خدمات پس از 
فروش تقلبی در بازار لوازم خانگی هستیم، تخلف رایجی که بعضاً از آن در بازار با عنوان 

گارانتی شرکتی یا گارانتی ده تومانی یاد می شود.
در واقع این شرکت ها به صورت غیرقانونی و تنها با صدور یک کارت که هزینه چندانی 
ــتری ایجاد می کند که کاالی خریداری شده  نیز در پی ندارد، این اطمینان را نزد مش
دارای گارانتی واقعی است؛ این در حالی است که در خوشبینانه ترین حالت این شرکت ها 
برخالف معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هر گونه خدمتی، جداگانه وجه بیشتری 
ــتری طلب می کنند، اما حالت های بدتری نیز وجود دارد، اینکه شرکت حتی از  از مش
پس خدمات استاندارد و تأمین قطعه برنیاید. حتی در مواردی مشاهده شده که شرکت 

گارانتی کننده به تماس اولیه مشتری نیز پاسخ نمی دهد.
وفور گارانتی های تقلبی و خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار لوازم خانگی مکرراً از 

سوی مسئوالن و اتحادیه های لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری مطرح شده است.
علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری پیش تر در این خصوص گفت: 
وضعیت کنونی بازار به شکلی است که متخلفان با کمتر از پنج هزار تومان هولوگرام های 
تقلبی را کپی می کنند و در اختیار مشتری قرار می دهند و کاالیی که مشتری خریداری 
کرده به دلیل تقلبی بودن بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شده و وقتی به امید گارانتی 
محصول با نمایندگی تماس می گیرد، متوجه می شود که جنسی که خریده تقلبی است 

و شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نمی شود.
 غیرمجازها در صفحات نخست سرچ اینترنت!

ــرچ در اینترنت نیز با انبوهی از گارانتی های تقلبی  نکته جالب توجه این بوده که با س
مواجه می شویم و سودجویان با بهره گیری از تکنیک های سئو، تارنمای خود را به صدر 

جست وجوی گوگل تبدیل کرده اند.
ــوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری دراین خصوص گفت: برخی از  علیرضا موس
واحدهای غیرمجاز در تعمیر لوازم خانگی با برنامه نویسی خاصی در قسمت سئوی خود 
و برندسازی اینترنتی و هزینه های باالیی که برای تبلیغات انجام داده اند، به گزینه های 
نخست صفحات سرچ گوگل تبدیل شده اند؛ به عنوان مثال نمایندگی مجاز برند سامسونگ، 
سام سرویس و نمایندگی مجاز ال جی، گلدیران است؛ اما وقتی در گوگل سرچ می کنید، 
در ابتدای سایت servicecenter.repair را می بینید که خود را نمایندگی تعمیرات 
این برندها اعالم کرده است. این سایت که اتفاقاً یک شماره پنج رقمی را هم برای تماس 

مشتریان اعالم کرده، به هیچ عنوان نمایندگی این برندها نیست.
 118 هم گارانتی غیرمجاز معرفی می کند!

نکته عجیب دیگر این بوده که تماس با راهنمای تلفن 118 نیز بیانگر آن بوده که بعضاً 
کارشناسان این مرکز، شماره تماس مراکز غیرمعتبر را در اختیار افراد قرار می دهند.

ــداری وزارت صمت در  ــی و نگه حمید محله ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندس
ــور گفت: متأسفانه هنگام  ــترش خدمات غیرمجاز پس از فروش در کش خصوص گس
ــت وجوی مراکز نصب و خدمات پس از فروش چه از طریق گوگل و چه از طریق  جس

ــود که عمدتاً جعلی و غیرقابل اطمینان  تلفن 118 در وهله اول مراکزی معرفی می ش
هستند، لذا در حال مکاتبه با نهادهای ذی ربط هستیم که تا حد ممکن موارد غیرمجاز 

گارانتی را به مردم معرفی نکنند.
ــوی دیگر به دلیل رها بودن فضای مجازی کشور و عدم نظارت در این محیط، با  از س
طیف وسیعی از صفحات مجازی مواجه هستیم که خدمات پس از فروش ارائه می دهند، 
نکته جالب توجه این بوده که برخی از این صفحات دارای ده ها هزار دنبال کننده هستند؛ 
اما بررسی دقیق نشان می دهد که این دنبال کنندگان غیرواقعی بوده و حربه ای به جهت 

اعتبار بخشیدن به گارانتی محسوب می شوند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران دراین خصوص اظهار داشت: 
ــود که عمده این  حدود ۹0 درصد تعمیرات در فضای مجازی و تلفن 118 ارائه می ش
ــماره ها برای افراد سودجو و کالهبردار است که هیچ گونه مجوزی برای تعمیرات و  ش

نمایندگی لوازم خانگی ندارند و پول های هنگفتی هم از مردم دریافت می کنند.
 تنها مرجع معتبر استعالم گارانتی

در حال حاضر تنها صفحه رسمی که بتواند با اطمینان به مردم گارانتی معتبر و رسمی 
معرفی کند، سامانه جامع گارانتی است که از سال ۹8 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده 
است و اکنون در چهار گروه کاالیی لوازم خانگی، تلفن همراه و تبلت، اقالم دیجیتال و 
برخی از قطعات یدکی خودرو در حال فعالیت است، اما قرار است در آینده فعالیت این 

سامانه به سایر کاالها نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.
شهروندان می توانند به وسیله نوع برند، سریال یا شناسه رهگیری مندرج بر روی چهار 

گروه کاالیی فوق، اصالت گارانتی کاالی خود را چک کنند.
برای این منظور مصرف کننده می تواند این شناسه را از روی جعبه )بسته بندی(، بدنه یا 

کارت گارانتی دریافت و از طرق زیر استعالم کند:
www.Irangs.ir درگاه وب سایت سامانه جامع گارانتی به آدرس -

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت
- شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷*4* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی

 رونق گارانتی تقلبی در اوج نیاز مردم به تعمیرات
در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، لوازم خانگی با جهش قیمتی عجیبی مواجه بوده 
و به واسطه عدم تناسب افزایش دستمزد با شرایط تورمی، قدرت خرید مردم ازدست رفته 
است. در نتیجه مردم قادر به جایگزینی لوازم خانگی جدید با کاالی سابق خود نیستند، 

رکود بازار فروش لوازم خانگی را می توان ُمهر تأییدی بر ادعای فوق دانست.
از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل کیفیت یا نوسانات برقی یا طول عمر 
به کارگیری محصول، لوازم خانگی با مشکالتی مواجه می شوند، در نهایت مصرف کننده 

باید به دنبال محصول جدید باشد یا لوازم خانگی خود را تعمیر کند.
علیرضا قندی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان دراین خصوص گفت: امروز اگر مردم 
ناچاراً کاالیی را احتیاج داشته باشند، خرید می کنند و بیشتر به سمت تعمیر لوازم خانگی 

خود حرکت کرده اند.
با این تفاسیر به واسطه کاهش قدرت خرید، مردم باالجبار باید لوازم خانگی مورد نیاز 
خود را تعمیر کنند، درصورتی که گارانتی تقلبی باشد، در نتیجه هزینه گزافی از جیب 

مردم خارج می شود.
از سوی دیگر در بازار تعمیرات لوازم خانگی نیز به  واسطه افزایش مراجعات مردم، شاهد 
ــت که برخی از  ــتیم، نکته عجیب اینجاس قیمت های عجیبی به جهت تعمیرات هس
تعمیرکاران به مردم پیشنهاد گارانتی لوازم خانگی خود را می دهند، امری عجیب و بدون 

پشتوانه که مشخص نیست، ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود.
ــامانه جامع گارانتی، راهکاری به جهت تشخیص  در نهایت باید گفت، ازآنجایی که س
گارانتی اصلی از تقلبی است، لذا مردم قادر خواهند بود با یک بررسی ساده، نسبت به 

اصالت گارانتی کاالی موردنظر خود دست یابند.
البته وجود یک تارنما به جهت سنجش اصل بودن گارانتی وظیفه نهادهای نظارتی در 
خصوص برخورد با متخلفین را ساقط نمی کند، در واقع افزایش نظارت ها در کنار تشدید 
ــاهد چنین ولنگاری در حوزه گارانتی های  ــبب خواهد شد، تا ش مزاجات متخلفین س

تقلبی نباشیم.
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۶00 شرکت دانش بنیان برای توسعه زیست فناوری در کشور همگام شدند

آیفون 14 نخرید؛ همچنان رجیستر نمی شود

35 استارتاپ دانشجویی برای توسعه بازار نانو تالش می کنند

ایران کشوری بی رقیب در منطقه از نظر توسعه فناوری های زیستی است. دستاوردی که 
نمود اصلی آن را در روزهای شیوع بیماری کرونا شاهد بودیم.

در سند چشم انداز 1404 پیش بینی شده بود که ایران تا پایان این برنامه رتبه اول منطقه 
را در زمینه زیست فناوری کسب کند؛ اما امروز به نقطه ای رسیدیم که ایران به یک کشور 
بی رقیب در منطقه تبدیل شده است و در قاره آسیا با کشورهایی همچون هند، چین، ژاپن 

و کره جنوبی رقابت می کند.این موضوع در گزارش آنکتاد نیز مورد تاکید قرار گرفته و در 
حال حاضر بر اساس مستندات ارائه شده در این پایگاه؛ ایران در حوزه زیست فناوری از نظر 
رتبه علمی در جایگاه دوازدهم دنیا قرار دارد. البته این توسعه یافتگی تنها در زمینه انتشار 
مقاالت نیست و مجموعه های اثرگذار در این عرصه به ویژه ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری که به طیف وسیعی از شرکت 
های دانش بنیان که بازیگران اصلی این حوزه هستند دسترسی دارد؛ در تالشند تا ایران به 

لیست 10 کشور برتر دنیا در این حوزه افزوده شود.
»ایران امروز« در زمینه زیست فناوری و محصوالت تولیدی از لحاظ تنوع دارویی و تعداد 
دارو در رتبه سوم آسیا قرار دارد و شاهد این ادعا؛ تولید داروهای موثر برای درمان بیماری 
کرونا و کاهش مخاطرات آن توسط شرکت های دانش بنیان و متخصصان داخلی و صادرات 

این محصوالت به کشورهای متقاضی است.
دستاوردی که حاصل فعالیت ۶00 شرکت دانش بنیان است که با اتکا به توان بومی و 
تخصصی خود؛ نظام بهداشت و درمان کشور را توسعه دادند. این تالش ها با تصویب »قانون 
جهش تولید دانش بنیان« که حاصل ۳ سال پیگیری و همکاری مشترک میان معاونت 
ــت جمهوری و مجلس شورای اسالمی است؛  علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاس

سرعت و شتاب معقوالنه و اثربخشی گرفته است.

از جمله وظایف دانشگاه های نسل جدید، تربیت دانشجویان و فارغ التحصیالن کارآفرین و 
توانمندی است که بتوانند در آینده برای خود کسب وکاری پایدار ایجاد کنند.دانشگاه هایی 
ــوی روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و  ــکل گیری آنها بارها از س که ش
اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته و حرکت کشور به سمت ایجاد 
ــگاه های کارآفرین را یک ضرورت می داند تا این دانشگاه ها در کنار ارائه  نسل سوم دانش
ــجویان، آنها را به سمت کارآفرین شدن و داشتن کسب  آموزش های تخصصی به دانش
ــتاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد  و کارهای خود هدایت کنند. س
ــت جمهوری نیز به عنوان یکی از ستادهای مرتبط با دانشگاهیان در  دانش بنیان ریاس
تالش است تا از تربیت صرف دانشجویان در حوزه تئوری دوری و نسلی از فارغ التحصیالن 
اشتغال آفرین و توانمند را به جامعه معرفی کند.بر همین اساس هم حمایت از شکل گیری 
استارتاپ های دانشجویی در اولویت این ستاد قرار دارد و تا امروز ۳5 استارتاپ و ۶00 هسته 
فناور توسط دانشجویان به ثبت رسیده است. نیروهایی که توان دانشی و تخصصی ایجاد 

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران 
ــت، مردم باید مراقب  ــدن آیفون 14 نداده اس ــتر ش گفت: دولت قولی فعال برای رجیس

سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به خرید کاالی قاچاق نکنند.
محمدرضا رمضان پیرامون رجیستری آیفون 14 گفت: هنوز رجیستری آیفون 14 ممنوع 
است اما براساس تصمیمات گرفته شده مسافرین می توانند به صورت یک یا سه ماهه از 
گوشی هایی که در اختیار دارند در داخل کشور استفاده کنند.وی با بیان اینکه دولت هنوز 

تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف رجیستری آیفون 14 صورت 
نگرفته است، افزود: حتی سخنگوی وزارت صنعت نیز تاکید کرده 
است تصمیمی برای واردات آیفون 14 اتخاذ نشده و واردات این 
گوشی به کشور ممنوع است.رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه 
ــای صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تاکید  ه
کرد: دولت قولی فعال برای رجیستر شدن ایفون 14 نداده است، 
مردم باید مراقب سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان اقدام 
به خرید این کاالی قاچاق نکنند.وی اضافه کرد: البته جلساتی 
ــت تا به یک  ــتری آیفون 14 در حال برگزاری اس برای رجیس
راهکار در رفع مشکالت مردم و مسافران به کار گرفته شود ولی 

شغل دارند. این افراد نه تنها منتظر جذب در بازار کار نمی مانند بلکه در کنار درآمدزایی 
برای خود؛ کارآفرینی هم می  کنند.

هنوز به نتیجه ای دست پیدا نکرده ایم. در همین زمینه مردم باید مراقب باشند به هیچ 
ــود را خریداری نکنند چرا که در استفاده از آن  ــی که رجیستر نمی ش عنوان این گوش
دچار مشکل خواهند شد.رمضان یکی از مشکالت اصلی صنف صوتی تصویری را تعیین 
مالیات های گران اعالم کرد و گفت: براساس قانون ما می توانیم از یک تا 1۲ درصد در 
کاالهای مختلف سود لحاظ کنیم اما شرایط رکودی جامعه باعث شده تا ما به حداقل 
سود کفایت کرده و این درصدها را رعایت نکنیم این درحالیست که سازمان امور مالیاتی 
ــتار دریافت مالیات آن هم با رقم های جدید است.وی  خواس
افزود: در موبایل ما می توانیم سود چهار درصدی لحاظ کنیم 
ــنده در نهایت کاال را با یک درصد سود می فروشد.  اما فروش
به نظر می رسد باید در شرایط فعلی تجدیدنظرهای الزم در 
خصوص مالیات از واحدهای صنفی اتخاذ شود.رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم 
جانبی تهران در ادامه صحبتهای خود با تاکید براینکه ما معتقد 
به شفاف سازی در پرداخت مالیات هستیم، گفت: پرداخت 
مالیات عادالنه می تواند کمک قابل توجهی را به صنف های 

مختلف از جمله صوتی تصویری ها داشته باشد.
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آمادگی برای سرمایه گذاری در طرح اینترنت جهانی

صدور مجوز استقرار نسل جدید ماهواره های اینترنتی استارلینک

کنسرسیوم طرح نخستین کابل فیبرنوری زیردریایی که به عنوان بخشی از زیرساخت 
اینترنت جهانی، اروپا را از طریق قطب شمال به ژاپن وصل می کند، از آمادگی نخستین 

سرمایه گذار برای اجرای آن خبر داد.
این طرح یک میلیارد و 100 میلیون یورویی )یک میلیارد و 150 میلیون دالری(، نخستین 
شبکه فیبرنوری خواهد بود که با گذر از بستر اقیانوس منجمد شمالی، اروپا و ژاپن را از 

طریق شمال امریکا، به هم وصل می کند.

طرح گذر این کابل از سواحل روسیه در قطب شمال با سرمایه گذاری مشترک مگافون، 
دومین شرکت بزرگ موبایل این کشور، سال گذشته )۲0۲1( لغو شد.

شرکت فنالندی سینیا عضو اصلی کنسرسیوم »فار نورث فایبر« علت لغو این طرح را تردید 
فزاینده روسیه برای صدور مجوز گذر این کابل از خاک این کشور دانست.

اعضای دیگر این کنسرسیوم افزون بر سینیا، شرکت فارنورث دیجیتال ایاالت متحده و 
آرتریا نتورکس ژاپن، هستند.

آری یوسی کناپیال مدیرعامل سینیا گفت: این کابل که از اسکاندیناوی از طریق گریلند، 
کانادا و آالسکا تا ژاپن امتداد می یابد، تاخیر در انتقال داده میان فرانکفورت و توکیو را تا 

نزدیک به ۳0 درصد کاهش خواهد داد.
ــبکه »نوردانت«، اعالم کرده که تفاهم نامه ای با این  ــی ش ــی و آموزش ــرکت پژوهش ش
کنسرسیوم برای سرمایه گذاری در یکی از 1۲ جفت فیبری که درون کابل اصلی جای 

خواهد گرفت، امضا کرده است.
کنسرسیوم فار نورث فایر هنوز میزان سرمایه گذاری این شرکت را اعالم نکرده، اما یک 
منبع، سرمایه گذاری مورد نیاز برای یک جفت کابل فیبر نوری را نزدیک به 100 میلیون 
یورو ارزیابی کرده و 100 میلیون یوروی دیگر نیز برای تعمیر و نگهداری این خط در عمر 

۳0 ساله آن هزینه خواهد شد.
ــیا عمدتا از آبراه سوئز می گذرد که به علت تردد  ــبکه کنونی کابل ها میان اروپا و آس ش

کشتی های سنگین، آسیب پذیر هستند.

ــیون ارتباطات فدرال آمریکا، درخواست اسپیس ایکس را برای استقرار ۷500  کمیس
ماهواره اینترنتی استارلینک در مدار پایین زمین تایید کرد.

ــتقرار نسل جدید ماهواره های اینترنتی »استارلینک« صادر شد. کمیسیون  مجوز اس
ارتباطات فدرال آمریکا« اول دسامبر، درخواست اسپیس ایکس را برای استقرار ۷500 

ماهواره »استارلینک ۲.0« در مدار پایین زمین تایید کرد.
مقامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در متن این تاییدیه نوشتند: اقدام ما به اسپیس 
ایکس امکان می دهد تا استقرار نسل بعدی استارلینک را آغاز کند که نسل بعدی پهنای 
باند ماهواره ای را برای آمریکایی ها در سراسر کشور، از جمله ساکنان مناطقی که به  طور 
سنتی از سیستم های زمینی استفاده نمی کنند یا کمتر آنها را به کار می برند، در بر دارد. 
اقدام ما، خدمات پهن باند ماهواره ای را در سراسر جهان فعال می سازد و به بسته شدن 

شکاف دیجیتال در مقیاس جهانی کمک می کند.
در هر حال، این حکم فقط یک پیروزی جزئی برای اسپیس ایکس است. این شرکت 
ــت مجوز  ــتارلینک ۲.0 در اطراف زمین درخواس ــتقرار ۲۹۹88 ماهواره اس برای اس
داده بود. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، تصمیم گیری در مورد بقیه ماهواره های 

پیش بینی شده را به تعویق انداخته است.
مقامات این سازمان در سند تصمیم گیری خود نوشتند که کمیسیون ارتباطات فدرال 
آمریکا فقط مجوز محدودی را اعطا کرده است تا نگرانی ها را در مورد زباله های مداری و 
ایمنی فضا برطرف کند. این موضوع و مسائل دیگر توسط طرف های ذینفع در رابطه با 

برنامه استارلینک ۲.0 که اسپیس ایکس در سال ۲0۲0 ثبت کرد، مطرح شدند.
در سند تایید شده آمده است: ما الزاماتی را مصوب کردیم که اسپیس ایکس را ملزم 
ــی برای جلوگیری از برخورد در فضا را گزارش کند، با ناسا  می کنند تا اقدامات کاهش
هماهنگی و همکاری داشته باشد تا از در دسترس بودن مستمر پنجره های پرتاب و سایر 
موارد اطمینان حاصل شود و همچنین در صورتی که خرابی های ماهواره از یک آستانه 

خاص فراتر رود، به توقف استقرار ماهواره های جدید متعهد باشد.
این تنها نگرانی هایی نیست که مردم در مورد استارلینک مطرح کرده اند. برای مثال، 
ستاره شناسان از تأثیر ماهواره ها بر کار خود ناراحت هستند و برخی از طرفداران آسمان 

تاریک نیز نگران هستند که این امر اساسا چشم انداز ما را از آسمان تغییر دهد.
اسپیس ایکس قبال مجوز کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا را برای استقرار 1۲ هزار 

ماهواره نسل اول استارلینک به دست آورد که وزن هر یک از آنها تقریبا ۳00 کیلوگرم 
است. این شرکت، تعداد ماهواره ها را به صورت قابل توجهی افزایش داده است. به گفته 
»جاناتان مک داول«، اخترفیزیکدان »مرکز اخترفیزیک هاروارد اسمیتسونین« ، بیش 
از ۳۲00 ماهواره استارلینک در حال حاضر خدمات اینترنتی را به کاربران سراسر جهان 

ارائه می دهند.
»ایالن ماسک« ، بنیان گذار و مدیرعامل اسپیس ایکس گفت که ماهواره های استارلینک 
۲.0، بسیار بزرگ تر و توانمندتر از نسل های پیشین خود خواهند بود و می توانند خدمات 
را مستقیما به تلفن های همراه ارائه دهند. اسپیس ایکس چند ماه پیش اعالم کرد که 
قصد دارد این کار را از سال ۲0۲۳ از طریق مشارکت با شرکت تی-موبایل انجام دهد.

اسپیس ایکس قصد دارد با استفاده از موشک جدید مریخ و ماه موسوم به »استارشیپ«، 
ــتارلینک را افزایش دهد. استارشیپ هنوز در حال توسعه  تعداد ماهواره های جدید اس
ــیله نقلیه بزرگ احتماال در هفته های آینده می تواند نخستین پرواز  ــت اما این وس اس
ــتارلینک تا به امروز بر فراز  ــی مداری خود را انجام دهد. همه ماهواره های اس آزمایش

موشک »فالکون۹« اسپیس ایکس پرتاب شده اند.
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دسترسی به اینترنت 5G در زمان پرواز ممکن شد

ساعت هوشمند مخصوص گاوها

پژوهشگران چین، نوعی ساعت هوشمند ابداع کرده اند که می تواند سالمتی گاوها را مورد 
بررسی قرار دهد.

طیف گسترده ای از فناوری های پوشیدنی عجیب و شگفت انگیز، از شلوارهای ارتعاشی 
یوگا گرفته تا خالکوبی های هوشمند موقت، سرفصل اخبار را در سال های اخیر به خود 
ــت که گاوها نیز می توانند از  اختصاص داده اند. اکنون، یک پژوهش جدید ادعا کرده اس

فناوری های پوشیدنی در مزارع آینده استفاده کنند.
پژوهشگران دانشگاه جیائوتونگ جنوب غربی، ساعت هوشمندی ساخته اند که می توان از 

آن برای نظارت بر سالمت، باروری و محل سکونت گاوها استفاده کرد.
زوتائو ژانگ، از پژوهشگران این پروژه گفت: نظارت بر اطالعات محیطی و بهداشتی گاو 

می تواند به پیشگیری از بیماری ها و بهبود کارآیی در پرورش و مدیریت مراتع کمک کند.
در این پژوهش، پژوهشگران تصمیم گرفتند یک دستگاه پوشیدنی را توسعه دهند که 
می توان از آن برای جمع آوری اطالعات حیاتی در مورد گاوها استفاده کرد. ژانگ توضیح 
ــیژن، دما و رطوبت هوا، میزان فعالیت،  ــامل غلظت اکس داد: این اطالعات می توانند ش

چرخه های تولید مثل، بیماری و تولید شیر باشند.
ــمند در اطراف گردن و مچ پای گاوها قرار می گیرند. آنها حاوی یک  ــتگاه های هوش دس
مکانیسم منحصربه فرد تقویت حرکت هستند که از چند آهن ربا و یک آونگ برای تقویت 

حرکات کوچک گاوها استفاده می کند.
انرژی جنبشی حاصل از حرکات گاو پس از جذب شدن، در یک باتری لیتیومی ذخیره 
ــتفاده قرار می گیرد. این بدان معناست  ــتگاه مورد اس ــود و برای تامین انرژی دس می ش
ــارژ ندارد. »یاجیا پان«، از  ــتگاه برخالف یک ساعت هوشمند سنتی نیازی به ش که دس
پژوهشگران این پروژه گفت: مقدار زیادی از انرژی جنبشی وجود دارد که آن را می توان در 

حرکات روزانه گاو، از جمله راه رفتن، دویدن و حتی حرکت گردن برداشت کرد.
پژوهشگران برای بررسی این دستگاه، آن را روی شرکت کنندگان انسان آزمایش کردند. 
آزمایش ها نشان داد که حتی یک حرکت سبک نیز برای اندازه گیری دما با دستگاه کافی 

است.
ــمند عالوه بر گاوها می تواند کاربردهای  ــتگاه هوش ــگران می گویند که این دس پژوهش
گسترده ای نیز در انسان ها داشته باشد. این کاربردها شامل نظارت بر ورزش، مراقبت های 

بهداشتی، خانه های هوشمند و شبکه های حسگر بی سیم هستند.
ژانگ گفت: انرژی جنبشی در همه جای محیط وجود دارد. تاب خوردن برگ ها در باد، 
حرکت انسان ها و حیوانات، حرکت امواج و چرخش زمین، همگی حاوی انرژی جنبشی 

زیادی هستند. ما نباید اجازه بدهیم که این انرژی هدر برود.

کمیسیون اروپا قصد دارد تکنولوژی اینترنت 5G را به وسیله پایگاه های سلولی که به 
هواپیما متصل هستند به مسافران برساند تا آنها بتوانند در حین پرواز به این اینترنت 

پرسرعت متصل شوند.
ــافران می توانند از خدمات اینترنت 5G متصل بر  ــیون اروپا اعالم کرد که مس کمیس

هواپیما استفاده کنند.
ــیله  ــط تکنولوژی های اروپایی و بوس ــی به اینترنت 5G در زمان پرواز توس دسترس
کمیسیون اروپا ممکن شد. این کمیسیون قصد دارد تکنولوژی اینترنت 5G را به وسیله 
پایگاه های سلولی که به هواپیما متصل هستند به مسافران برساند تا آنها بتوانند در حین 
پرواز به این اینترنت پرسرعت متصل شوند. این اتصال از طریق ماهواره با شبکه های 

زمینی انجام می شود.
5G امکان ارائه خدمات نوین به مردم را فراهم می کند و فرصت های رشد را در اختیار 
ــریع و با ظرفیت باال حتی  ــرکت های اروپایی قرار می دهد. دیگر برای اتصال فوق س ش

آسمان محدودیت محسوب نمی شود.
اعالمیه کمیسیون اروپا جزئیاتی در مورد زمان دقیق ارائه خدمات 5G در پروازها ارائه 

نکرده است.
اینکه در گذشته از مسافران خواسته می شد هنگام پرواز دستگاه خود را روی »حالت 
ــال های اخیر تقلیل یافته اند. آژانس امنیت  ــا« قرار دهند، اما این قوانین در س هواپیم
ــت که  ــانی کرده اس ــتورالعمل خود را به گونه ای به روزرس هوانوردی اتحادیه اروپا دس
هواپیمایی ها دیگر مجبور نیستند مسافران را به دالیل امنیتی ملزم به استفاده از حالت 

هواپیما کنند.
حالت هواپیما اتصال سلولی را محدود می کند اما تکنولوژی های اتصال بی سیم از جمله 

وای فای و بلوتوث می توانند به کار خود ادامه دهند.
اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی می گوید: »از آنجا که فرکانس 5G حین پرواز با 
فرکانس ارتباطات اتاقک خلبان متفاوت است، هیچ گونه مشکل امنیتی ایجاد نخواهد 

ــی ها از طیف 5GHz و باالتر و هواپیماها از طیف GHz 4.2-4.4 برای  ــد. گوش ش
اتصال استفاده می کنند.«

با این حال رابطه صنعت هواپیمایی و تکنولوژی 5G در آمریکا متفاوت است. بسیاری 
ــال جاری در مورد استفاده از طیف  ــرکت های هواپیمایی  ایاالت متحده اوایل س از ش
جدید 5G در نزدیکی فرودگاه ها و خطر آن برای تجهیزات حساس پرواز اظهار نگرانی 

کردند.
در نتیجه این نگرانی ها عرضه طیف جدید 5G به اواسط سال آینده موکول شده است 
تا شرکت های هواپیمایی زمان کافی برای به روزرسانی تجهیزات هواپیماها داشته باشند. 
بلومبرگ نیز اشاره کرده است که FCC برنامه های سال ۲0۲0 خود را به دالیل »امنیت 

ملی و ایمنی« متوقف کرد.
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توییتر به مسدودسازی در سراسر اروپا تهدید شد

سرویس پیامک 30 ساله شد

تعداد کاربران جدید در توییتر به باالترین رقم خود رسید

اتحادیه اروپا به ایالن ماسک هشدار داده چنانچه قوانین این بلوک در خصوص مدیریت 
محتوای منتشرشده را رعایت نکند، در سراسر اروپا ممنوع خواهد شد.ایالن ماسک، مالک 
شبکه اجتماعی توییتر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برای رعایت قوانین مربوط به این 
کشورها تحت فشار قرار گرفته است و بروکسل هشدار داده توییتر در صورت عدم پایبندی 
به قوانین ممکن است ممنوع شود.کمیسیون اروپا تهدید کرد چنانچه توییتر قوانین اتحادیه 

اروپا در خصوص مدیریت محتواهای منتشرشده را رعایت نکند این شبکه اجتماعی را 
ممنوع خواهد کرد. در آمریکا، ژنت یلن، وزیر خزانه داری گفته واشنگتن در حال بررسی 
خرید توییتر توسط ماسک است.هشدار کمیسیون اروپا در تماس ویدئویی میان ایالن 
ماسک و تیری برتون، مقام مسئول اجرای قوانین دیجیتال در اتحادیه اروپا مطرح شد. 
برتون به ماسک گفت توییتر بایستی با فهرستی از قوانین موافقت کرده و آنها را به اجرا 

بگذارد.
از جمله قوانینی که مقام اتحادیه اروپا خواستار اجرای آن شده امتناع از اتخاذ رویکرد دلبخواه 
در فعال سازی مجدد حساب کاربری کاربران مسدود شده، مقابله شدید با دروغ رسانی و 

موافقت با ممیزی مستقل این پلتفرم تا سال آینده است.
برتون تهدید کرده در صورت عدم موافقت توییتر با این قوانین ممکن است با مسدودسازی 
در سراسر قاره اروپا و یا پرداخت جریمه ای معادل شش درصد از گردش مالی این شرکت 
مواجه شود.طبق گفته افراد مطلع از گفت وگوی میان ایالن ماسک و برتون، مالک توییتر 
بارها تأکید کرده که از نظر او »قانون خدمات دیجیتال« معقول به نظر می رسد. او همچنین 
اضافه کرده که متن این قانون را مطالعه کرده و نظرش این است که بایستی در تمام دنیا 
اجرا شود. از جمله درخواست های اتحادیه اروپا این است که ایالن ماسک مالک های روشن 

و مشخصی درباره شرایط تعلیق حساب کاربری کاربران اعالم کند.

ایالن ماسک، مالک جدید توییتر اعالم کرد که تعداد ثبت نام کاربران جدید، به باالترین 
رقم خود در تاریخ این پلتفرم رسانه اجتماعی رسیده است.ایالن ماسک، مالک توییتر، در 
توییتی اعالم کرد که تعداد ثبت نام کاربران جدید به »باالترین رقم« خود در تاریخ این 
پلتفرم رسانه اجتماعی رسیده است.بر اساس اسالیدهایی از یک گفتگوی شرکتی که او به 
صورت آنالین منتشر کرد، ثبت نام های جدید به طور میانگین بیش از دو میلیون در روز 
در هفت روز منتهی به 1۶ نوامبر افزایش یافت که ۶۶ درصد نسبت به هفته مشابه در سال 
گذشته میالدی جهش نشان می دهد.ماسک در توییت دیگری گفت: فکر می کنم مسیری 
را به سمت توییتر می بینم که طی 1۲ تا 18 ماه از یک میلیارد کاربر ماهانه فراتر می رود.
توییتر از زمانی که این مالک میلیاردر شرکت تسال و اسپیس ایکس مسئولیت این پلتفرم 
ــک آن را »کاهش شدید درآمد«  را بر عهده گرفت، در هفته های اخیر با چیزی که ماس
ــت و پنجه نرم می کند.وی علت این امر را از دست دادن تبلیغ کنندگانی  می خواند، دس
دانست که کمپین های توییتری خود را به دنبال تغییرات ماسک در این پلتفرم متوقف 
کرده اند.در اوایل ماه جاری میالدی، ماسک نیمی از نیروی کار توییتر، از جمله تیم های 
مسئول ارتباطات، مدیریت محتوا، و حقوق بشر و اخالق هوش مصنوعی را اخراج کرد.

این موضوع، همراه با تصمیم قبلی ماسک برای دریافت هزینه از کاربران برای تیک آبی 
توییتر، نگرانی هایی را در مورد تعدیل محتوای این پلتفرم و افزایش حساب های جعلی 
و اینکه چگونه ممکن است این امر بر تصویر ذهنی مردم از تبلیغ کنندگان توییتر تأثیر 

بگذارد، برانگیخت.

دوران پیامک ۳0 سال پیش با ارسال پیام تبریک کریسمس مبارک آغاز شد و برخالف این تصور که هیچ کس از آن استفاده 
نخواهد کرد، در میان کاربران فراگیر شد.اولین پیامک یا اس ام اس، سوم دسامبر سال 1۹۹۲ با عبارت »کریسمس مبارک« 
ارسال شد. ظاهرا ایده استفاده از پیامک نخستین بار در آلمان در سال 1۹85 اجرا شد و فریدهلم هیلبرند، مدیر سرویس 
پستی از ظرفیت مازاد شبکه موبایل برای ارسال و دریافت متون کوتاه استفاده کرده بود. اما این نیل پاپ ورث، طراح نرم افزار 
بریتانیایی بود که هفت سال بعد نخستین اس ام اس شناخته شده در سطح جهانی را از رایانه خود به تلفن همراه ریچارد 
جارویس، مدیر ودافون، ارسال کرد که حاوی پیام تبریک سال نو بود.سرویس جدید 15 ماه بعد در نمایشگاه رایانه 1۹۹4 
سبیت )CeBIT( در هانوفر، به صورت تجاری راه اندازی شد. هزینه آن از نظر استاندارد امروزی اندک و ۳۹ پفنینگ بود 
اما با معرفی یورو، قیمت هر اس ام اس، 1۹ سنت شد. البته فراهم کنندگان خدمات برای جلب مشتری، قیمت ها را پایین 

برده و پنج تا شش سنت پیشنهاد کردند.
خدمات پیامکی به سرعت به منبع بزرگ درآمدزایی برای صنعت مخابرات تبدیل شد  و در سال 1۹۹8 شمار پیامهای ارسال 
شده در آلمان از مرز یک میلیارد گذشت و در سال ۲01۲ به ۶0 میلیارد پیامک رسید. رونق پیامک، سود کالنی به جیب 
فراهم کنندگان خدمات مخابراتی سرازیر کرد و شیوه ارتباط جوانان را متحول ساخت. به دلیل محدودیت کاراکتر پیامک، 

اقتصاد زبانی جدیدی ایجاد شد که بسیاری از آنها به عنوان زبان خاص در شبکه های اجتماعی باقی مانده اند.
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پنجره های هوشمندی که نور خوشید را به اینترنت وای فای تبدیل می کنند

چگونه هشدار زلزله برای کاربران اندروید فعال می شود؟

استفاده از پنجره های هوشمندی که از نور خورشید برای تامین اینترنت بی سیم منازل و 
شرکت ها بهره  می برد، از جمله تازه ترین پیشرفت های حاصل در حوزه فناوری ارتباطی و 

اطالعاتی است که پژوهشگران در عربستان سعودی به دنبال توسعه آن هستند.
با توجه به پژوهش های انجام شده، پنجره ها به سرعت در حال تبدیل شدن به پورتال های 

آینده اتصال به اینترنت و دریافت اطالعات هستند.
دانشمندان در سوئیس پیش تر پژوهش های اولیه ای را برای ساخت پنجره هایی با قابلیت 
تولید الکتریسیته برای نصب در خانه ها انجام داده  بودند و اکنون پژوهشگران در عربستان 
سعودی درصدد توسعۀ فناوری نوینی هستند که می تواند سیگنال اینترنت بی سیم تولید 

شده از انرژی خورشید را از طریق شیشه های ویژه ای به آنسوی پنجره ها منتقل کند.
ــامه امین، محقق ارشد این پروژه که در دانشگاه علم و فناوری ملک عبداهلل تدریس  اس
می کند، می گوید: »امیدوارم در آینده ساختمان های اداری مدرن و هوشمند با پنجره های 

شیشه ای غول پیکر به اینترنت تولید شده بواسطه این فناوری مجهز شوند.«
به گفته تیم دانشمندانی که روی این پروژه کار می کنند، اگر فناوری یاد شده بتواند به 

انتقال داده با سرعت باال کمک کند »هرکاری می توان انجام داد«.
ــوی این گروه تحقیقاتی، در مراحل ابتدایی برای انتقال  ــعه داده شده از س فناوری توس
ــمند با استفاده از پهنای باند و  ــه های هوش داده های اینترنتی از طریق پنجره ها و شیش

سرعتی معادل 15 تا 1۶ کیلوبیت بر ثانیه طراحی شده است.
اسامه امین می افزاید: »هدف این است که این عدد به طور اساسی بهبود یابد، اما در حال 
حاضر می توان از آن برای برنامه های آی او تی استفاده کرد زیرا حسگرها به سرعت داده 

پایینی نیاز دارند.«
وی همچنین در ادامه یادآور شد که: »ما به سمت منازل هوشمند پیش می رویم، بنابراین 

هر نوع سنسوری باید از این فناوری بهره مند شود.«

 تبدیل نور خوشید به کد های باینری »صفر و یکی«
اسامه امین دربارۀ شیوۀ کار این فناوری می گوید که برای درک بهتر آن، ابتدا باید پنجره های 

شیشه ای را به عنوان یک »مودم« تصور کرد. 
ــده توسط این تیم، از پالریزاسیون نور خورشید برای انتقال داده ها با  در نوآوری ارائه ش
بهره بردن از عناصر هوشمندی به نام کرکره های کریستال مایع دو سلولی )DLS( در 

شیشه های هوشمند استفاده می شود.
ــیون الکترومغناطیسی یکی از خواص امواج الکترومغناطیسی مانند نور است.  پالریزاس
به عنوان مثال، عینک آفتابی پالریزه، از قطبش الکترومغناطیسی برای فیلتر کردن نور 

استفاده می کند.
عینک های پالریزه، نور منعکس شده را مسدود می کنند و فقط نور مفید را از خود عبور 
می دهند؛ تکنیکی که خستگی چشم و خیرگی را کاهش می دهد و زمینه ایجاد یک میدان 

دید ایمن و راحت را برای چشم فراهم می کند.

کاربران اندروید که در کشور یا منطقه زلزله خیز زندگی می کنند و می خواهند هشدار 
 )ShakeAlert( زلزله از طریق گوشی دریافت کنند، می توانند گزینه هشدار زلزله گوگل

را فعال کنند که در همه گوشیهای اندرویدی وجود دارد. 
دیجیتال ترندز می نویسد: گوگل در سال ۲0۲0 با همکاری سازمان زمین شناسی آمریکا 
و دفتر خدمات اضطراری فرماندار کالیفرنیا، طراحی سیستمی را آغاز کرد که هشدار زلزله 
را به ساکنان کالیفرنیا که تلفن اندرویدی دارد، ارسال می کند. این سیستم با استفاده از 
سیستم هشدار ShakeAlert طراحی شده که به تلفنهای اندرویدی اجازه می دهد با 
شناسایی زلزله، به دستگاههای لرزه نگار کوچکی تبدیل شده و چند ثانیه پیش از وقوع 

زمین لرزه، به کاربران هشدار داده و به آنها فرصت بدهند در مکان امنی پناه بگیرند.
پس از این که کاربران اندروید گزارش کردند هشدار زلزله را پنج تا 10 ثانیه پیش از آغاز 
زمین لرزه دریافت کردند، معلوم شد سیستم هشدار زلزله گوگل نسبتا موفق از آب درآمده 
است. دیوید برک، نائب رئیس مهندسی گوگل در توییتر یک تصویر متحرک از منطقه 
ــکو را ارسال کرد که نشان می داد تلفنهای اندرویدی پیش از زلزله،  خلیج سانفرانسیس

روشن شده اند.
کاربران اندروید که در کشور یا منطقه زلزله خیز مانند کالیفرنیا، ژاپن، هائیتی یا حتی 
فیلیپین زندگی می کنند و می خواهند هشدار زلزله از طریق گوشی دریافت کنند، می 
توانند گزینه هشدار زلزله گوگل را فعال کنند که در همه گوشیهای اندرویدی وجود دارد.

ــد MyShake یا  ــنهایی ماننــ ــتر می تواننــد اپلیکیش همچنین برای ایمنی بیش
Earthquake Alert را دانلود و نصب کنند.

برنامه ShakeAlert گوگل در گوشی های اندرویدی، از پیش نصب شده و در کالیفرنیا، 
اورگون و واشنگتن و شماری از کشورهای دیگر کار می کند. این سیستم از شبکه ای از 
1۶5۷ حسگر برای تشخیص زمین لرزه و تحلیل اطالعاتی که قدرت و محل وقوع زلزله 
را نشان می دهد، استفاده می کند. سپس سیگنالی به سیستم زمین لرزه اندروید ارسال 

می کند که هشدارهای مستقیمی را به گوشیهای اندرویدی ارسال می کند.
اندروید دو نوع هشدار زلزله ارسال می کند اما هر دو برای زلزله با قدرت 4.5 ریشتر یا بیشتر 
استفاده می شوند. هشدار »مطلع باشید« درباره زمین لرزه کوچک، اطالع داده و کاربران 
ــتری دریافت کنند اما هشدار »اقدام  با زدن روی گزینه اعالن، می توانند اطالعات بیش
 ،)Do Not Disturb( »کنید«، حتی در صورت فعال بودن تنظیمات »مزاحم نشوید
صدای بلندی را پخش می کند تا توجه کاربر را جلب کند و توصیه می کند فورا در جای 

امنی پناه بگیرد.
برای فعال شدن گزینه هشدار زلزله در اندروید، دستورالعمل ساده ای وجود دارد. کاربران 
اندروید تنها کافی است که به قسمت تنظیمات گوشی رفته و از تَب ایمنی و اضطراری، 

)Safety and Emergencies(، هشدار زلزله گوگل را فعال کنند.
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Smart Device Assists Internet Navigation by Visually-Impaired

Knowledge-based companies compete in AI
The national Artificial Intelligence (AI) Award is held 
annually aiming at technology development and 
knowledge-based job creation.
This year, the event began on September 10. However, 
the winners will be announced on May 2023.
This competition is organized by the National Elite’s 
Foundation with the cooperation of a group of 
centers and institutions related to the development 
of technology and knowledge-based job creation, 
including Shahid Beheshti University, Research Institute 
for Information and Communication Technology, the 
Ministry of Labor, National Tech Market Network, as 
well as the Innotex Exhibition, and with the support of 
the private sector.
Training and empowering the best talents, supporting 
the achievements until production, establishing 
communication between the medical and engineering 
industry, as well as accelerating and entering emerging 
technologies in the health industry, and attracting and 
hiring selected people in related industries are other 
goals of establishing the AI annual award competition.
At the end of the event, different teams and individuals 
will compete in the field of artificial intelligence in 
medicine, and the winners will receive cash prizes.

Artificial intelligence’s roadmap, progress
The roadmap for AI development was drafted in January 
after a year of scientific work with the participation of 
academic and industrial figures from both the public 
sector and the private sector.
The AI roadmap document includes 10 major goals, 
9 strategies, and 156 activities for which a ten-year 

horizon is envisaged.
Iran ranked 13th among the top countries in artificial 
intelligence by the total number of publications in 
2021, according to the Nature Index database.
The SCImago ranking database at the University 
of Granada, Spain, ranks countries and universities 
based on the number of scholarly articles from higher 
education institutions in the Scopus database. This 
ranking uses three indicators of research, innovation, 
and society in combination.
In the 2020 version of SCImago, the subject of artificial 
intelligence is a subcategory of computer science, 
which ranks Iran as 15th in the world and first in West 
Asia.
Also, in cognitive sciences as a subset of psychology, 
which is one of the disciplines related to artificial 
intelligence, Iran ranks 36th in the world and third in 
West Asia. In electrical and electronic engineering, 
which has a part of artificial intelligence, Iran is ranked 
15th in the world and first in West Asia.

A domestic knowledge-based company has produced a 
screen reader that reads the text of web pages and helps 
visually-impaired people surf the Net.
A domestic knowledge-based company has developed 
a smart device to help visually-impaired people surf the 
internet in the most optimal way.
The screen reader makes it possible to read the text of 
web pages, according to the manager of this knowledge 
based company.
“The company joined the list of innovative firms with 
Follow Service [an internet assistant for the blind]. The 
product automatically identifies the main text of a web 
page and removes other unnecessary parts such as 
advertisements,” Alireza Qasemi was also quoted as 
saying by the news portal of the Vice Presidency for 
Science and Technology.
“With the help of speech recognition, text-to-speech 
services and the up-down buttons used in smartphones, 
visually-impaired people can visit different pages of a 
site and convert the main text of a page into speech,” he 
added.
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Russia seeks to develop communications infrastructure in Iran

Iran, Venezuela to build joint technological, scientific park

Alexander Shoitov, the Russian Deputy Minister of Digital 
Development, Communications, and Mass Media, in 
a meeting with Issa Zarepour, the Iranian Minister 
of Information and Communications Technology, 
announced interest to develop communications 
infrastructure in Iran.
During the meeting held in Tehran, Shoitov said that 
due to the sanctions against Russia, we have planned to 
develop domestic production of sanctioned items within 

a certain period of time, and in this field, we can take 
advantage of the capabilities of Iranian companies.
A team of Russian companies is accompanying me 
on this trip to review the joint cooperation regarding 
the development of communication infrastructure, 
investment for the development of technologies, and 
the export of Iranian technological products to Russia, 
he stated.
In Iran, knowledge-based companies have good 
capacities to start various cooperation with Russian 
parties, Zarepour said, expressing hope to remove the 
existing obstacles to this cooperation.
A permanent joint working group should be established 
to follow the issues so that the implementation of the 
agreements will speed up, he further suggested.
A Russian delegation traveled to Iran to agree on 
bilateral cooperation in the field of telecommunications 
and ICT industry products.
The development and equipping of telecommunication 
networks at the national level, the development of 
mutual telecommunication capacities, increasing the 
areas of scientific and specialized cooperation, etc. have 
been other areas of discussion in these meetings.

The president of the University of Tehran said that Iran 
and Venezuela have agreed to build a joint technological 
and scientific park.
The President of the University of Tehran (UT), Seyyed 
Mohammad Moghimi made the comments in a meeting 
with a high-ranking Venezuelan academic delegation.
The UT president said that the first priority of the university 
is to increase cooperation with friendly countries.
«Venezuela is considered one of Iran

,
s old friends, and 

in the 13th Iranian government, a special emphasis has 
been placed on expanding cooperation between Iran and 
Venezuela in all fields, especially in the field of science 
diplomacy,» Moghimi said.
Pointing out that the political, economic, social and 
technical interactions between Iran and Venezuela 
are developing on a daily basis, he noted that Tehran 
University has the capacity to develop its activities in a 
variety of scientific and specialized fields with universities 
and the government of Venezuela.
Also referring to the visits of several delegations from 
Iraq, Armenia, Georgia and Russia to the UT

,
s Science and 

Technology Park of and their request to set up a branch 
of the Science and Technology Park in those countries, 
he said, UT is ready to set up a branch of the same park 
in Venezuela.
In response to Venezuela

,
s Deputy Minister of Research, 

Science and Technology to establish a joint science and 
technology park between Iran and Venezuela, Moghimi 
said, «In order to establish a joint park between the two 

countries, the head of the UT Science and Technology 
Park will make a feasibility study during his visit to 
Venezuela.»
He added, «We can reach a suitable model to help the 
technical development of businesses in Venezuela and 
also provide technical assistance to Iranian investors in 
Venezuela.»
Moghimi further said about the joint UT cooperation 
with Venezuela,s top universities, that the UT would 
welcome professors from the Latin American country to 
strengthen the Spanish-Language department, as well 
as the establishment of master,s and doctoral courses in 
Spanish at the UT.








