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تشکیل کمیسیون بانکداری 
دیجیتال و فین تک نصر تهران

کمیسیون بانکداری دیجیتال و فین تک 
مطابق مصوبه اخیر هیات  مدیره س����ازمان 

تشکیل خواهد شد.
 فناوران - کمیسیون بانکداری دیجیتال 
مطابق مصوبه اخیر هیات  مدیره س����ازمان 
و با هدف کمک به شکل  گیری زیست بوم 
بانکداری دیجیتال، ساماندهی بازار، بررسی 
مش����کالت و نیز بهبود فضای کسب  و کار 
این حوزه تشکیل می ش����ود. شایان ذکر 
است که این کمیسیون متشکل از فعاالن 
حوزه  های بانک����داری الکترونیکی، پرداخت 
الکترونیک����ی )PSP( و ارایه  دهندگان نرم 
 افزارها و س����خت  افزارهای ح����وزه بانکی 
است.س����ازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران ضمن دعوت از هم����ه فعاالن این 
حوزه برای مش����ارکت در تش����کیل این 
کمیس����یون، تقاضا دارد حداکثر تا پایان 
وقت اداری 22 خردادماه نسبت به تکمیل 
 فرم درخواست عضویت در این کمیسیون

 اقدام کنند.
همچنین کمیس����یون فین ت����ک مطابق 
مصوبه اخی����ر هیات  مدیره س����ازمان و با 
هدف بررسی مش����کالت و مسایل صنفی، 
س����امان دهی ب����ازار این ح����وزه و بهبود 
 فضای کس����ب و کار های فین تک تش����کیل

 می شود.
س����ازمان نصر تهران ضم����ن دعوت از 
همه فع����االن این ح����وزه، علی  الخصوص 
استارت آپ ها، فعاالن حوزه پرداخت و ارایه 
 دهندگان خدم����ات جدید صنعت فین تک 
برای مشارکت در تشکیل این کمیسیون، 
تقاضا دارد حداکثر تا پای����ان وقت اداری 
روز 22 خردادماه نس����بت به تکمیل فرم 
درخواست عضویت در این کمیسیون اقدام 

کنند.
ب����ر اس����اس آیین نامه جدی����د فعالیت 
کمیس����یون ها در س����ازمان نظام صنفی 
رایانه ای اس����تان تهران، انتخاب و معرفی 
نهایی اعضای هر کمیس����یون سازمان پس 
از برگزاری انتخابات داخل����ی آن، منوط 
به تصویب و تایید نهایی فهرس����ت اعضا 
و رییس منتخب کمیس����یون توسط هیات 

مدیره است.

TSMC به همکاری با هواوی
 ادامه می دهد 

شرکت تایوانی TSMC به عنوان یکی از بزرگترین 
سازندگان چیپ ست در جهان اعالم کرده است به دنبال 
تحریم های آمریکا علیه هواوی، به همکاری و فعالیت با این 

شرکت چینی ادامه خواهد داد.
آی تی من - هفته پیش دولت ترامپ فهرست جدیدی 
از شرکت های ممنوعه برای تجارت و ایاالت متحده را 
اعالم و منتشر کرد که در آن نام شرکت چینی هواوی 
به عنوان بزرگ ترین توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی 
و عرضه کننده گوشی های هوش���مند در جهان نیز به 
چشم می خورد. بدون شک محدودیت های جدیدی که 
آمریکا برای هواوی وضع و اعمال کرده است، تأثیرات 
منفی و تبعات گسترده ای را در پی خواهد داشت و این 
بدان معناست که دیگر قادر نخواهد بود هرگونه سرویس 
اختصاصی ارایه شده توس���ط گوگل را استفاده کند و 
استفاده از سیس���تم عامل اندروید توسط هواوی تنها 

محدود به الیسنس های متن باز و AOSP خواهد بود.
به دنبال این خبر، بسیاری دیگر از غول های تکنولوژی 
همچون مایکروسافت و همچنین تراشه سازهای بزرگی 
همچون اینتل، کوالکام و برودکام نیز اعالم کردند که 
مطابق قوانین و محدودیت های جدید دولت آمریکا عمل 
خواهند کرد و بدین ترتیب به همکاری با هواوی پایان 
خواهند بخشید. اما حاال در میان همه این شرکت های 
تکنولوژی و اپراتورهای مخابراتی در کشورهای مختلف که 
 TSMC به تحریم علیه هواوی پیوسته اند، شرکت تایوانی
به عنوان بزرگترین تولیدکننده چیپ س���ت در جهان 
اعالم کرده است که بدون نگرانی از جریمه های احتمالی 

واشنگتن به همکاری با هواوی ادامه خواهد داد.
به نظر می رسد که مس���ووالن و مقامات تایوانی این 
شرکت پس از مشورت های حقوقی با وکالی مؤسسات 
حقوق بین المللل به این نتیجه رسیده و این خبر را منتشر 
کرده اند. بنابر اعالم این شرکت تولیدکننده محصوالت 
نیمه هادی، ساخت چیپ ست ش���امل این قوانین و 
مقررات جدید آمریکا نمی شود بنابراین صنایع مربوطه 
قادر خواهند بود کماکان به فعالیت و همکاری با شرکت 
چینی هواوی بپردازند . توش���یبا نیز با انتشار بیانیه ای 
مشابه اعالم کرده بود که ارسال قطعات الکترونیکی نظیر 
چیپ های LSI برای پردازش داده ب���ه هواوی را ادامه 
می دهد. پاناسونیک و لنوو نیز بعد از آن تصمیم مشابهی 
گرفته و ادامه همکاری با این غول فناوری را که بدون 
شک برای آنها سودآوری باالیی به بار خواهد آورد، ترجیح 
داده اند. این در حالیست که بسیاری دیگر از شرکت ها 
و اپراتورهای مخابرات���ی تحت تأثیر تحریم های تجاری 
جدید آمریکا علیه هواوی و واهمه از پرداخت جریمه های 
سنگین، فروش گوش���ی های هواوی و همکاری های 
مخابراتی با این غول فناوری چینی را متوقف کرده و به 

حالت تعلیق درآورده اند.

رییس اتاق بازرگانی تهران:

بخش خصوصی خواستار اصالح فضای كسب و كار است

فارس - رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت:  رییس جمهور شرط امکان پذیر شدن واردات در مقابل صادرات را بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی قرار داد.
محمد الهوتی درباره مطالب مطرح شده در جلسه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با رییس جمهور گفت: در این جلسه موضوعات اقتصادی و مشکالت این روزهای اقتصاد ایران بیان 

شد، ضمن اینکه تعدادی از فعاالن بخش خصوصی طی سخنانی تمام دغدغه های خود در حوزه اقتصاد را مطرح کردند.

اختالف نظر رییس جمهور
 با فعاالن اقتصادی حل نشد

رییس ات���اق بازرگانی، صنای���ع، معادن 
و کش���اورزی تهران پیش بینی کرد: بخش 
خصوصی خواستار اصالح فضای کسب و کار 
است و باید حضور و نقش آفرینی بیشتری در 

تصمیم گیری ها داشته باشد.
ایرنا - مسعود خوانساری رییس اتاق تهران 
در دومین نشست دور نهم هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش���اورزی 
تهران به تحلیل ش���رایط اقتصادی در سال 
پیش رو پرداخت و گفت: سال 97 با همه فراز 
و نش���یب ها و  تورم نقطه به نقطه 50 درصد 
پشت سر گذاشته ش���د و امسال نیز به دلیل 
کاهش فروش نفت ب���ه درآمدهای مورد نظر 
در بودجه نخواهیم رس���ید و  کسری بودجه 

خواهیم داشت. 
وی گفت: به نظر می رس���د در س���ال 98 
تورم باالتر می رود و امس���ال به دلیل کاهش 
فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه 
نخواهیم رس���ید و  کس���ری بودجه خواهیم 
داشت. در نتیجه با استقراض از بانک مرکزی 
و افزایش چاپ اوراق، پایه پولی رشد یافته و 

تورم به دنبال خواهد داشت. 
خوانساری با بیان رشد اقتصادی منفی در 
سال گذشته اظهار داشت: با توجه به شرایط 
موجود در س���ال جاری با رشد مثبت اقتصاد 
مواجه نخواهیم بود و حجم اقتصاد کشور تا 
پایان سال نسبت به سال 96 کوچکتر می شود. 
رییس اتاق تهران اضافه ک���رد: با توجه به 
مش���کالت اقتصادی فعلی پیش بینی می کنم 

فشار بیش���تری در س���ال جاری بر بخش 
خصوصی و به خصوص تجارت و مبادالت بانکی 

وارد شود. 
وی افزود: در حالی ک���ه درآمد بنگاه ها در 
حال کاهش است، مالیات دولتی در بودجه 98 

افزایشی نگارش شده است. 
نس���اری همچنین گفت: گس���ترش  خوا
دخالت ها در حوزه قیمت گذاری نیز منجر به 
اتفاقاتی همچون احتکار و گرانفروشی می شود. 
وی اظهار داشت: دولت باید قبول کند که 
اگر بخش خصوصی هرچه بیش���تر به حاشیه 
رانده شود، ضرر آن در درجه اول به اقتصاد و 
مردم و سپس متوجه خود دولت خواهد بود. 

این فعال اقتصادی مهمترین خواسته بخش 
خصوصی را اصالح فضای کسب  و  کار عنوان 
کرد و درباره اس���تراتژی جدید دور نهم اتاق 
بازرگانی گفت: سال گذشته مجبور بودیم به 
جای مش���ارکت در تصمیم گیری ها هر روز 
مقابل اقدامات ناگهانی واکنش نش���ان دهیم. 
امسال با توجه به مش���کالت اقتصادی دولت 
دستش را به سمت بخش خصوصی دراز کرده 

و می خواهد از ظرفیت آن استفاده کند. 
ب���ه گفته خوانس���اری بخ���ش خصوصی 
باید حض���ور و نقش آفرینی بیش���تری در 

تصمیم گیری ها داشته باشد. 
وی تمرکز بر کش���ورهای همسایه و نتیجه 

 محور بودن فعالیت ه���ای اقتصادی را از دیگر 
استراتژی های دوره جدید اتاق تهران عنوان 

کرد. 
رییس کنفدراس���یون ص���ادرات ایران نیز 
در این نشست گفت: بخش���نامه دیروز بانک 
مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی نگرانی ها 
را بیش���تر کرده زیرا باعث کند شدن روند 
بازگشت ارز صادراتی می شود و نیاز به اصالح 
دارد. محمد الهوتی با تاکید بر اینکه بخشنامه 
اخیر می تواند روند س���رعت بازگشت ارز را با 
کندی مواجه کند، افزود: بانک مرکزی نباید 
مسیر برگشت ارز را برای صادرکنندگان تعیین 
تکلیف کند، بلکه صادرکننده باید مختار باشد 
تا با هر یک از روش های م���ورد تایید بانک 

مرکزی ارز خود را به کشور بازگرداند. 
الهوت���ی واردات در مقابل ص���ادرات را 
مهمترین ابزار قادرکننده برای بازگش���ت ارز 
صادراتی دانس���ت و گفت: س���هم این روش 
در بخش���نامه جدید فقط 30 درصد است و 
روش های دیگر مثل اسکناس در همه بازارها 

امکانپذیر نیست. 
این عضو  هی���ات نمایندگان ات���اق تهران 
همچنین با گالیه از هجم���ه به وجود آمده 
علیه صادرکنندگان در هفته های گذشته گفت: 
این هجمه به دلیل ارایه آمار نادرستی بود که 
یکی از مسووالن ارایه کرده بود. خوشبختانه 
با ارایه عدد ١8.7 میلیارد دالری بازگشت ارز 
صادراتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خط 

بطالنی بر این هجمه کشیده شد.

برای حمایت از کشورشان و پشتیبانی 
از هواوی

کاربران چینی گوشی های آیفون 
را دور ریختند

مردم چین در یک حرکت میهن پرستانه اعالم کردند 
که گوشی های آیفون را دور ریخته و گوشی هواوی را به 

دست می گیرند.
آی تی من- یک روزنامه چینی نوشت: احساسات ملی 
گرایانه چین بعد اعالم جنگ تجاری آمریکا علیه این 
کشور و تحریم هواوی شدت گرفته و کاربران با دور ریختن 

آیفون، حمایت خود را از شرکت هواوی اعالم می کنند.
در همین راستا، برخی مدیران کارخانه ها نیز با کنار 
گذاشتن آیفون و استفاده از گوشی های هواوی به این 

جنبش پیوسته اند. 
»وانگ ژی شین« مدیر یکی از کارخانه های تولیدکننده 
ماژول انرژی خورشیدی گفت آیفون 7 خود را دور انداخته 
و به جایش هوآوی پی30 خریده است. به گفته وی گوشی 
ارزان تر و باکیفیت تر بوده و عکس هایش نیز از آیفون با 
کیفیت تر است. به راه افتادن جنبش ضدآیفون در چین 
در واکنش به تحریم گوشی های هواوی در امریکا می تواند 
به شرکت اپل به شدت آسیب زده و از سود امسال آن 
تا 29 درصد بکاهد. در شرایطی که دولت امریکا با اعمال 
تحریم های مختلف بر علیه هواوی در تالش اس���ت تا 
این شرکت را فلج کند، چینی ها هم بیکار ننشسته اند و 
جنبشی برای تحریم آیفون و عدم استفاده از تولیدات این 

شرکت به راه انداخته اند.
کارشناس���ان اقتصادی می گویند چین با جمعیت 
انبوه و اقتصاد پیشرفته اش کاماًل در موقعیتی قرار دارد 
که می تواند از اپل آمریکایی که سومین سازنده بزرگ 

گوشی های هوشمند در جهان است، انتقام بگیرد.
بررسی های مؤسس���ه Goldman Sachs نشان 
می دهد اگر چین تصمیم بگیرد اپل را تحریم کند، سود 
جهانی این شرکت تا 29 درصد کاهش می یابد. ١7 درصد 
از کل فروش تولیدات اپل مربوط به کشور چین است و 
لذا از دست دادن بازار این کشور برای اپل تبعات جبران 

ناپذیری را به همراه می آورد.
از س���وی دیگر باید توجه داش���ت که بسیاری از 
تولیدات اپل در کش���ور چین مونتاژ و تولید می شوند 
و اگر دولت این کش���ور تصمیم به جلوگیری از تولید 
آیفون و محص���والت دیگر اپل در چی���ن بگیرد، این 
شرکت باید هزینه های سرس���ام آوری را برای پرداخت 
حقوق به نیروی کار گران قیمت ت���ر و عقد قرارداد با 
 کارخانه های دیگری به منظور تولی���د آیفون و غیره 

بپردازد.
البته باید توجه داشت که این اقدامات روی اقتصاد 
کشور چین نیز تأثیر منفی می گذارد. ولی اصرار امریکا بر 
ضربه زدن به شرکت های چینی ممکن است چاره دیگری 

برای مقامات پکن باقی نگذارد.

ابالغ شرایط صدور اعالمیه تامین 
ارز برای واردکنندگان به بانک ها 

بانک مرکزی ش���رط پذیرش، بررسی، تحویل 
اسناد حمل واصله و صدور اعالمیه تأمین ارز برای 
واردکنندگان در صورت عدم حواله وجه ارزی را به 

بانک ها ابالغ کرد.
پژوهش��کده پولی و بانکی - بانک مرکزی 
در بخش���نامه ای به بانک ها ابالغ کرد: در مواردی 
که اسناد حمل دریافت ولیکن حواله وجه ارزی 
پس از تأمین آن میسر نش���ده باشد، پذیرش، 
بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اعالمیه 
تأمین ارز، مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان 
)واردکننده( با آن بانک، قبول تمامی  مسوولیت های 
مترتبه توسط متقاضی و اخذ تعهدنامه کتبی از 
متقاضی مبنی بر عدم هرگون���ه ادعای آتی در 
خصوص پرداخت وجه خ���ارج از چارچوب حواله 
مذبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات 

بالمانع است.
در این ارتباط، بانک حق انتقال وجه به حساب 
غیر از حساب ذینفع )فروشنده( را نخواهد داشت. 
ضمناً ارایه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی 
کاال به لحاظ کمی و کیفی مطابق با اسناد حمل و 
سایر مدارک مربوطه مورد تاکید بوده و در صورت 
رفع تعهد ارزی )ارایه پروان���ه گمرکی منطبق(، 

آزادسازی وثایق ذیربط بالمانع است.

رییس کل بانک مرکزی:
سامانه نیما حذف نمی شود 

        رییس کل بانک مرکزی، گفت: سامانه نیما محور 
تبادل تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف 

نمی شود.
پژوهشکده پولی و بانکی - عبدالناصر همتی 
رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعالم خبری 
مبنی بر حذف ارز نیمایی، گفت: حذف سامانه نیما 
از مبادالت ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی 
تاکید شده که صادرکنندگان 50 تا 60 درصد ارز 
حاصل از صادرات خود را در س���امانه نیما عرضه 

کنند.
رییس کل بانک مرکزی، افزود: در حال حاضر 
سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور 

است و به هیچ وجه حذف نمی شود.
همتی همچنین درباره تش���کیل بازار متشکل 
ارزی، تصریح کرد: در این راستا شرکتی ایجاد و 
مدیرعامل آن نیز انتخاب ش���ده است و در حال 
حاضر فعالیت های این بازار در مرحله پایلوت قرار 
دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی  بازار 

آغاز می شود.
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کسبه بازار موبایل بالتکلیف هستند

گوشی قاچاق مسافری یا واردات رسمی؟
در حالی که از اوایل 
سال جاری گفته شده 
بود که سامانه رجیستری گوشی های مسافری 
بسته می شود و کس����به بازار برای وضعیت 
جدید برنامه ریزی کرده و اقدام به خرید گوشی 
از برخی شرکت های رسمی واردکننده موبایل 
کردند، حاال باز شدن دوباره سایت رجیستری 
گوشی های مسافری مشکلی تازه برای کسبه 

بازار به وجود آورده است.
آی تی من - اواخر س����ال گذشته سایت 
رجیستری گوش����ی های مسافری بدون اعالم 
قبلی دچار مشکل و س����پس قطع شد؛ این 
در حالی بود ک����ه 90 درصد نی����از بازار را 
همین گوشی گوشی های قاچاق یا به اصطالح 
مس����افری تامین می کرد. بعد ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز به همه فعاالن بازار مهلت داد 
تا گوشی هایی که از این طریق وارد کرده اند را 
رجیستر کرده و دچار ضرر و زیان نشوند. این 
قضیه چند ماهی به طول انجامید و قرار شد 
تا اول خرداد ماه کال سایت ثبت گوشی های 
مسافری بسته شود و فقط مسافران از طریق 
ثبت کد ملی و شماره پاسپورت و فقط سالی 

یک دستگاه گوشی وارد بازار کشور کنند.
این موضوع باعث شد تا کسبه و فعاالن بازار 
برای تامین جنس����ی که مورد نیازشان است، 
از طریق واردات رسمی اقدام کنند. در همین 
شرایط هم واردات گوش����ی به شکل رسمی 
انجام شد و ظاهرا از اول اردیبهشت  98 برای 
خرید ارز حاصل از صادرات، تابلوی ارزی در 
سامانه جامع تجارت ایجاد شد و واردکنندگان 
توانستند ارز بخرند و در همان روز واریز وجه، 

ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.
به این ترتیب وعده تس����هیل گری وزارت 
صنعت، س����تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
بانک مرکزی در واردات گوش����ی تلفن همراه 
ظاهرا محقق شد و با تامین ارز الزم، در عمل 

ثبت سفارش گوشی موبایل تسهیل شد.
بر این اس����اس چند ن����وع ارز از جمله ارز 
حاصل از صادرات، اش����خاص و نیمایی وجود 
دارد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات 
برای واردات وجود داشت و از اول اردیبهشت 
 ماه 98 برای این ن����وع ارز، تابلوی ارزی در 
سامانه جامع تجارت ایجاد شد و واردکنندگان 
توانستند، به آسانی در این سامانه ارز بخرند 
و همان روزی که وجه واریز می ش����ود، ارز 

خریداری شده را تحویل بگیرند.
بنابراین مش����کل تامین ارز برای واردات 

گوشی تلفن همراه حل شد و با شرایط جدید 
واردکنندگان توانستند اقدام به ثبت سفارش و 

واردات کاال برای تامین نیاز بازار کنند.
در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات با 
کاهش سود، قیمت کاال نسبت به قیمت های 
موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد را کاهش 
یافت که هم اکنون این کاالها در بازار عرضه 

شده  اند.
اما چند روز پیش ریی����س اتحادیه صنف 
فروشندگان دس����تگاه های صوتی، تصویری، 
تلفن هم����راه و لوازم جانب����ی اعالم کرد که 
سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا دو 

روز آینده باز می شود.
این در حالی بود که همه کس����به و فعاالن 
بازار اقدام به خرید گوش����ی از شرکت های 
رس����می واردکننده کرده بودند و با قیمت 
باالتری نسبت به گوشی های مسافری، کاالی 
مورد نیاز خود را تهیه کردند. بر این اس����اس 
از یک سو، ترس از رجیستر نشدن گوشی های 
مسافری باعث ش����د تا فعاالن بازار اقدام به 
خرید گوشی های رس����می کنند و از سوی 

دیگر روند واردات دقیقا به شکلی داشت پیش 
می رفت که هدف از اجرای طرح رجیستری 
بود و برنامه ریزی ش����ده بود تا کاالی رسمی 
وارد بازار شود و پای قاچاق نیز برای همیشه 
قطع ش����ود. همچنین مش����تری هم بتواند 
محصولی قانونی و با گارانتی خریداری کند و 
از سرویس و خدمات پس از فروش برخوردار 

شود. 
اما حاال با باز شدن سامانه ثبت رجیستری 

گوشی های مسافری چه اتفاقی می افتد؟!
اول اینکه راه قاچاق گوشی به بازار کشور 
کمافی الس����ابق باز می مان����د. و دوم اینکه 
واردکنندگانی که با مشکالتی که این روزها بر 
سر واردات وجود دارد، توانسته بودند کاالی 
رسمی وارد بازار کشور کنند، متضرر می شوند؛ 
چرا که در تاریخ واردات گوش����ی کشورمان 
ثابت شده که واردکننده رسمی قدرت رقابت 
با قاچاقچی را ندارد. از سوی دیگر خریداران 
امکان دسترسی س����رویس و خدمات پس از 

فروش را ندارند. 
از س����وی دیگر به نظر می رسد مسووالنی 

که در راس کار نشسته اند حتی اعتقادی به 
طرحی که سال ها هزینه هنگفتی برای اجرای 
آن ش����ده، ندارند؛ به این ترتیب باید فاتحه 
رجیستری گوش����ی های موبایل را خواند چرا 
که با باز شدن رسمی راه واردات گوشی های 
قاچاق، اجرای طرح رجیستری ظاهرا فقط یک 
روش فرمالیته برای دریافت یک هزینه اضافی 
است. در این میان بازاریانی که در مهلت داده 
ش����ده اقدام به خرید جنس از واردکنندگان 
رسمی کرده اند نیز بسیار متضرر شده اند، چرا 
که گوشی های خریداری شده از این مسیر به 
مراتب گرانتر از گوش����ی های قاچاق مسافری 
است. بر اساس گزارش بازاریان، در طول یک 
ماه گذش����ته همه فعاالن بازار اقدام به خرید 
گوش����ی از واردکنندگان رس����می کرده و با 
قیمتی باالتر از گوشی های قاچاق این خریدها 
انجام شده، اما با باز شدن دوباره سایت ثبت 
گوشی های مسافری، قیمت هر گوشی به طور 
میانگین یک میلیون کاهش می یابد که به این 
ترتیب اکثر فعاالن بازار ضرر و زیان زیادی را 

متحمل شده اند.

مسیر توسعه کسب وکارهای هوش مصنوعی تسهیل شد
مصوبه

رییس مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی وفناوری ریاس���ت 
جمهوری، توسعه کسب و کارهای بر پایه فناوری همگرا در زمینه 
هوش مصنوعی و روباتیک را از اقدامات این مرکز در س���ال جاری 

دانست.
معاونت علمی - علی محمد سلطانی درباره فعالیت های این مرکز 
در حوزه هوش مصنوعی بیان کرد: از آنجا که توسعه کسب و کارهای 
بر پایه فناوری همگرا رسالت این مرکز است، بنابراین توانمند شدن 

شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه هوش مصنوعی و روباتیک در 
سال جاری جدی تر از گذشته پیگیری می شود تا محصوالت فعاالن 

این حوزه زودتر به بازار برسد. 
وی ادامه داد: البته سال گذش���ته با حمایت مرکز همگرا یکی از 
محصوالت حوزه روباتیک به بازار رسید و از این طریق دانش ساخت 
روبات های خودران به زودی وارد بازار می شود، پس این همکاری ها 
در سال جدید گسترش می یابد تا با ورود محصوالت فناورانه به بازار 

کیفیت زندگی مردم نیز ارتقا پیدا کند. 
به گفته س���لطانی، همگرایی میان چند فن���اوری باعث تولید 
محصوالت جدید شده است، توسعه چنین محصوالتی نیاز به همکاری 
بین رشته ای است تا با هماهنگی و اقدام مشترک این توسعه انجام 
شود، توسعه محصوالت همگرا، توسعه بازار این محصوالت و رقابت 
پذیری توسعه دهندگان کسب و کارهای همگرا برخی از ماموریت های 

این مرکز است.
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