
اجرای عملیات بازار باز
 در دستور کار بانک مرکزی

همتی با بیان اینکه امسال اجرای عملیات 
بازار باز را در نظر داریم عملیاتی کنیم، گفت: 
عملیات بازار باز ابزار سیاست پولی است که بر 
اساس آن بانک مرکزی خرید و فروش اوراق 

خزانه را انجام می دهد.
فناوران - رییس کل بانک مرکزی با حضور 
در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع »آخرین 
تحوالت مربوط به سیاست های پولی و ارزی، 
سیاست های اعتباری برای رونق تولید و روند 
س����اماندهی نظام بانکی« در خصوص اجرای 
عملیات بازار باز این نهاد پولی در سال جاری 

شفاف سازی کرد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه عملیات بازار 
باز، ابزار سیاس����ت پولی است و بر اساس آن 
بانک مرکزی خرید و ف����روش اوراق خزانه را 
انجام می دهد، گفت: امسال اجرای عملیات بازار 
باز را در نظر داریم عملیاتی کنیم و در تمام 
دنیا این کار سابقه دارد؛ وقتی اوراق بخرید نرخ 
اوراق در بازار سقوط می کند و وقتی بفروشید، 

نرخ باال می رود. 
وی افزود: با هماهنگی ش����واری هماهنگی 
اقتصادی و کمک مجل����س در تصویب قوانین 
مورد نیاز و تایید رهبری اهداف مورد نظر بانک 
مرکزی را در جهت متعادل سازی بازار و کاهش 
نوس����ان ها به کار می گیریم تا آرامش در بازار 
تقویت ش����ود.همتی با تاکید بر اینکه کسری 
بودجه نباید پولی ش����ود، عنوان کرد: در حال 
اندیشدین تدبیری هستیم که از محل فروش 
ارزهای صندوق و با هماهنگی با سازمان برنامه 
بودجه و دولت م����وارد را حل و فصل و کاری 
می کنیم که با عملیات بازار باز لطمه ای به بازار 
پول وارد نشود. وی به احتمال کسری بودجه 
دولت به دلیل کاهش صادرات نفت پرداخت و 
گفت: طبیعی است که کاهش درآمد نفتی در 
بودجه تاثیرگذار است، اما افزایش صادرات نفت 
با تالش های وزارت نفت و با روش های متفاوت 
و متنوع از مسیرهای گوناگون در جریان است و 
در اواسط سال می توانیم شاهد احیای وضعیت 

فعلی باشیم تا مشکالت کسری کمتر شود.
همتی اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه 
ملی که در سال 97 برای وضعیت اضطراری 
در نظر گرفته شده بود استفاده نشد و ما برای 
سال جاری این اجازه را داریم تا در صورت لزوم 
بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. در عین 
حال انتشار اوراق اسناد خزانه نیز دیگر ابزاری 
است که می تواند به بانک مرکزی کمک کند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت:
تیغ تحریمی آمریکا »کند«

 شده است
سرپرست سازمان توس���عه تجارت گفت: با وجود 
آنکه دول���ت ایاالت متحده آمری���کا تالش کرده از 
تمام ابزارهای خود برای محدود کردن اقتصاد ایران 
اس���تفاده کند اما به دلیل موقعیت خاص اقتصادی 
کشور در سالهای گذشته، بسیاری از اهداف تحریم ها 

محقق نشده اند.
ایس��نا - محمدرضا م���ودودی اظه���ار کرد: 
ما باید برای بررس���ی تحریم ها آنچ���ه که در قالب 
محدودیت های اقتص���ادی رخ داده را در چارچوب 
زمان و تاریخشان بررسی کنیم. از این رو دوره جدید 
تحریم ها با آنچه در گذشته اتفاق افتاده، فرق دارد و 
باید برای مشخص شدن ابعادشان موضوعات مختلفی 

را رصد و بررسی کرد.
وی ادامه داد: در دوره امروز، تکنولوژی بیشترین 
نقش را در حوزه های مختلف اقتص���اد دارد. اینکه 
کشور تحریم کننده چه جایگاهی در حوزه دسترسی 
به تکنولوژی دارد و کش���وری که مورد تحریم قرار 
می گیرد چگونه با این حوزه ارتباط داشته و فعالیت 
می کند، میزان تأثیرگذاری تحریم ها را مش���خص 

خواهد کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در 
زمان تحریم ها میزان وابستگی کشور تحریم شده به 
اقتصاد جهانی، اثرگذاری تحریم را افزایش یا کاهش 
می دهد، توضیح داد: اقتصاد ایران در سال های گذشته 
هرگز به اقتصاد جهانی وابستگی کامل نداشته است. 
هرچند این موضوع در بعد جهانی ش���دن اقتصاد 
می تواند به عنوان یک عامل منفی شناخته شود اما در 
زمانی که کشور دچار تحریم می شود، می توان از این 

موضوع به عنوان یک عامل مثبت یاد کرد.
مودودی با اشاره به ابزارهای گسترده ای که دولت 
آمریکا تالش کرده برای اثرگذاری تحریم ها علیه مردم 
ایران به کار ببندند، تصریح کرد: آمریکایی ها از یک 
س���و به فناوری جی پی اس دسترسی دارند و از این 
طریق عبور و مرورهای کشتی ها، هواپیماها و وسایل 
نقلیه ای که قصد حضور در ایران دارند را رصد کرده 
و با آن مقابله می کنند؛ از سوی دیگر دولت آمریکا 
پایه پولی دالر را در اختیار دارد و به وسیله آن تالش 
می کند مبادالت مالی جهانی را تحت سیطره خود 
قرار داده و امکان رسیدن ارز به ایران را محدود کند.
وی افزود: در کنار آن س���اختار سوئیفت نیز در 
اختیار آمریکا اس���ت و به وسیله آن نقل و انتقاالت 
مالی به ایران متوقف ش���ده است. از سوی دیگر در 
دوره اوج گیری تکنولوژی ها، دولت آمریکا توان زیادی 
در کنترل اینترنت دارد و به این وسیله نیز بر ایران 

فشار وارد می کند.
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پنجره دریچه

برای تامین بیشتر و بهتر امنیت نمایشگاه 

برگزاری نمایشگاه ArianaICT  باز هم به تعویق افتاد  

اتاق اصناف - وزیر صنعت از ایجاد ۲۵۰هزار شغل در حوزه اصناف خبر داد. رضا رحمانی در همایش روز ملی اصناف که در سالن همایش های صدا 
و سیما برگزار شد، با بیان اینکه باید توجه بیشتری به حوزه تولید داشته باشیم، گفت: برای ایجاد ۲۵۰ هزار شغل در بخش اصناف برنامه ریزی کردیم 

که این موضوع محقق شده است و همچنین سال گذشته صدور پروانه های صنفی ۱۲ درصد رشد داشت. 

 ایجاد ۲۵۰هزار شغل
 در حوزه اصناف

 پس از رایزنی های صورت گرفته مقامات دو کشور تاریخ جدید و 
قطعی برگزاری نمایشگاه از تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳9۸ تا ۱۴/۰۶/۱۳9۸ 

خواهد بود.  
نصر تهران - نمایشگاه ArianaICT قرار است با مجوز وزارت 
تجارت و صنایع افغانستان۱۲ تا ۱۶ شهریور ماه از سوی کنسرسیوم 
ایریانا بوم و با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران 

و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در شهر کابل برگزار شود.

با توافق انجام شده، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای می توانند 
با ۱۵ درصد تخفیف در این نمایشگاه غرفه های خود را خریداری 
کنند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی 
و فناوری ریاس����ت جمهوری و صندوق نوآوری و ش����کوفایی نیز 
بسته های حمایتی برای حضور شرکت های ایرانی در این رویداد در 

نظر گرفته اند.
این رویداد فرصت مناس����بی برای حضور فعاالن حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات، س����ازمان ها، ش����رکت ها و کسب و کارهای 
نوپای ایرانی است که قصد دارند کاالها و خدمات خود را در عرصه 

بین المللی و به ویژه در بازار افغانستان عرضه کنند.
همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های 
فناوری که دانش بنیان نباش����ند نیز تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تا مبلغ ۱۵۰ 

میلیون ریال کمک هزینه اهدا می کنند.
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گوشی باز هم گران شد

با وجود کاهش قیم����ت دالر در طول یکی 
دو روز گذش����ته اما قیمت گوشی با افزایش 

محسوسی روبه رو شده است.
آی  تی من - قیمت گوش����ی با فرارسیدن 
تابستان با افزایش روبه رو شده است. افزایش 
نرخ ارز از سال گذشته مهمترین دلیل باال رفتن 
قیمت ها در بازار موبایل به ش����مار می رود، از 
سوی دیگر دستگیری واردکنندگان موبایل و 
قطع شدن واردات رسمی نیز در رشد قیمت ها 

موثر بود.
 بررسی ها نش����ان داده قیمت گوشی هایی 
که بیش از ۱۰ میلی����ون تومان در بازار خرید 
وفروش می شوند بین صد تا ۸۰۰ هزار تومان 

افزایش داشته است.
 s10  بر اساس این گزارش قیمت گلکسی 
با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایتی ۱۴ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان در بازار امروز به فروش می  رسد. در 
عین حال همین گوشی با ظرفیت ۱۲۸ گیگ 
۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می شود.

 در عین حال قیمت آیفون هشت با ظرفیت 
۲۶ گیگابایتی افزایشی محسوس را تجربه کرد. 
این گوشی از قیمت ۱۰ میلیون و پانصد هزار 
تومان به یازده میلیون و س����یصد هزار تومان 

رسیده است. 
قیمت آیفون xs با ظرفیت ۲۵۶ نیز از ۱۸ 
به ۱۸ میلیون و س����یصد هزار تومان رسیده 
است. قیمت آیفون xs با ظرفیت ۲۵۶ نیز از 
۱9 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱9 میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان رسید.
گلکس����ی  CORE A2 با ظرفیت هشت 
گیگ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به یک 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
 فعاالن بازار می گویند هر چند تابستان فصل 
پرفروش بازار موبایل اس����ت اما میزان فروش 
امسال کاهش محسوس����ی را نسبت به سال 

گذشته شاهد بود.

با همکاری هواوی و آئودی
گوشی موبایل سوییچ خودرو می شود

 9.1 EMUI ش���رکت هواوی با معرفی رابط کاربری
همراه با گوشی های سری Huawei P30 نشان داد که 
قابلیت های این رابط کاربری بیشتر از تصورکاربران و رقبا 
پیشرفت داشته و می تواند از پس کارهای بسیار زیادی 
 Car Key برآید. یک از قابلیت های این نسخه، قابلیت
است که به کاربر اجازه می دهد به جای سوییچ از گوشی 

خود استفاده کند.
ایلنا - استفاده از فناوری های جدید در حوزه خودرو 
روز به روز در حال گسترش است و هواوی نیز که یکی از 
شرکت های پیشرو در حوزه فناوری های هوشمند است با 
علم به این موضوع، همکاری خود با شرکت های بزرگ 

خودروسازی دنیا را آغاز کرده است.
در جدیدترین نسخه از رابط کاربری  EMUI، قابلیتی 
به نام Car Key ارایه شده که به کاربر اجازه می دهد 
همه عملیاتی را که نیاز به استفاده از سوییچ خودرو داشته 

است، با استفاده از گوشی خود انجام دهد.
 CCC1 گوش���ی های هواوی از اس���تاندارد امنیتی
Digital Key 1.0 استفاده می کنند که به آنها اجازه 
می دهد بتوانند به عنوان یک کلید دیجیتال با امنیت 
باال برای دستگاه های سازگار، مورد استفاده قرار بگیرند. 
قابلیت Car Key نیز با تکیه بر همین فناوری توسعه 
داده ش���ده و روی رابط جدید EMUI 9.1 قرار گرفته 

است.
این قابلیت در همکاری مستقیمی با شرکت آئودی، 
از بزرگترین و خوش نام ترین شرکت های فعال در حوزه 
خودرو، توسعه داده شده که می تواند نگاه ما به دنیای 
خودروهای هوش���مند را تغییر ده���د. در حال حاضر 
خودروهای شرکت آئودی از سری های جدید )برای مثال 
سری خودروی الکتریکی ETron( از این قابلیت جذاب 

پشتیبانی می کنند.
نکته بسیار جالب این قابلیت این است که حتی در 
صورتی که کمتر از ۲۴ ساعت از خاموش شدن گوشی 
شما گذشته باشد نیز می توانید به لطف مصرف بسیار 
پایین فناوری NFC که پایه این قابلیت اس���ت، مورد 

استفاده قرار بگیرد.
برای اطمینان از امنیت بسیار باالی این طرح نیز هواوی 
اطالعات مربوط به باز و بسته کردن درِ خودرو را در تراشه 
امنیتی ویژه در داخل گوشی ذخیره می کند و به این 
ترتیب امکان هک شدن و یا کپی شدن کلید احراز هویت 

وجود نخواهد داشت.
برای استفاده از این قابلیت تنها کافی است گوشی خود 
را به جدیدترین نسخه از سیستم عامل اندروید با رابط 
کاربری EMUI 9.1  ب���روز کرده و با مراجعه به بخش 
NFC از تنظیمات گوشی، شرکت تولیدکننده خودروی 
 Default خود را از میان لیس���ت نرم افزارهای بخش

payment app انتخاب کنید.
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موبایل 3/5

معاون وزیر ارتباطات:

ایرانی ها همچنان در حال حذف آیفون هستند
بر اساس گزارش معاون وزیر ارتباطات، با توجه 
به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی 
در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ 
هزار گوش����ی موبایل از گردونه خارج و جابجا 

می شوند.
آی تی من - امیر ناظمی در مورد برنامه وزارت 
ارتباطات برای حمایت از کس����ب و کارهایی که 
پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای 
IOS و آندرویی����د، کاربران خود را از دس����ت 
داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ 
درصد از کاربران گوشی های هوشمند در ایران از 
سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده 
می کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب 
و کارهای آنالین و اپلیکیشن ها از کاربران آیفون 

به دست می آمد.
وی با بیان تحریم یکجانب����ه اپل برای حذف 
اپ های ایرانی از اپ اس����تور گفت: این موضوع 
معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده 
است. از این رو ما یک س����ری اقدامات حمایتی 
انجام داده و پیگیری هایی برای حل این معضل 

در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه 
کسب و کارها نیز راه حل های مختلف را امتحان 
کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر 
و نس����خه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر 
مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این 
باره ارایه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه 
زمانی این موضوع به نتیجه می رس����د؛ چرا که 
مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکالت این 
است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی تواند 

از یک شرکت شکایت کند.
ناظمی ب����ا بیان پیگیری ه����ای صورت گرفته 
برای حمایت از کس����ب و کارهای نوپای ایرانی، 
گفت: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ 
به دلیل آنکه اپلیکیشن های ایرانی را روی بازار 
آندرویید فارسی گارانتی نمی کرد، شکایت کردیم 
و پیگیری های ما به دلیل اینکه این شرکت در 
ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به 
ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود 
اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رس����می 
ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به 

نتیجه مطلوب می رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بی����ان اینکه از زمان 
این تحریم ها، میزان اس����تفاده کاربران از گوشی 
آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای 
خاموش شدن این گوش����ی ها پس از تحریم اپل 
شنیده می شود، توضیح داد: آمارها نشان می دهد 
که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه 
ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این 
بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، ساالنه 
۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از 

گردونه خارج می شوند.
وی دالیلی چون س����رقت، شکستن، سوختن 
گوش����ی و یا مفقودی را از جمله دالیلی عنوان 
کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج 
شدن آن از شبکه می شود و افزود: در سال 9۶ 
ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را 
به گوشی های جدید می داد و با توجه به افزایش 
قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین 
حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی 

موبایل از گردونه خارج و جابجا می شوند.
ناظمی اضافه کرد: بر مبن����ای این آمار روزانه 
حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده 

و تعویض می ش����وند. برآوردها نشان می دهد که 
زمانی که کاربر آیفون، به دالیلی که عنوان شد، 
قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، 
دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده 
و گوشی با سیس����تم عامل آندرویید خریداری 
می کند. رییس س����ازمان فناوری اطالعات ایران 
با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطالعات 
سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می آید، 
ادامه داد: اینکه گفته می ش����ود روزانه 7 هزار 
گوشی آیفون خاموش می شود، عدد دور از ذهنی 
نیس����ت. به این معنی که کاربر آیفون به جای 
آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ 
گوش����ی های آندروییدی می رود. وی افزود: این 
آمارها به صورت فصلی توس����ط بیزینس مانیتور 
منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در 
همین حال قصدمان این اس����ت که گزارش های 
جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل 
اطالعات مربوط به اپلیکیش����ن ها و شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی 

این دیتاها را اجرایی کنیم.

هواوی گزارش کاهش سفارش محصوالتش را رد کرد
بازار

سخنگوی هواوی اعالم کرد: »تولیدات جهانی ما در وضعیت 
عادی به سر می برد و هدف فروش گوشی های هوشمند ما 
هیچ تغییری نکرده است.«. پاسخی که در پی گزارش هایی 
منتشر شده مبنی بر اینکه شرکت هواوی سفارش های خود 
را به تامین کننده های اصلی قطعات تلفن همراه و تجهیزات 
مخابراتی بعد از تحریم های اخیر آمریکا کاهش داده است.
هرچند این گزارش مانند گزارش های مشابه توسط هواوی 

رد شده است.
فناوران - هواوی هفته گذش���ته گزارشی را که در رسانه 
South China Morning Post منتش���ر شده بود، 
رد کرد. در این گزارش که به نق���ل از منبعی نامعلوم بود، 
ذکر شده بود که فاکسکان، ش���رکتی تایوانی و بزرگ ترین 
تولیدکننده قطعات کامپیوتری و الکترونیکی در جهان، خط 
تولید چندین گوش���ی هواوی را متوقف کرده است. با این 
حال هواوی اعالم کرده که هیچ کاهش���ی در سفارش ها رخ 
نداده است و چیزی تغییر نکرده است. یکی از سخنگوهای 
این شرکت می گوید: »هواوی این ادعاها را رد می کند. سطح 
تولید جهانی ما بدون هیچ تغییر ملموسی در هر دو جهت، 

عادی است.«
محدودیت های هواوی از جایی شروع شد که دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در اواسط ماه می دستور داد وضعیتی 

اضطراری علیه شرکت های چینی برقرار شود. تقریبا بالفاصله 
بعد از این دس���تور، وزارت بازرگانی ایالت متحده آمریکا، 
هواوی و ۶۸ شرکت مربوط به آن را به لیست تحریم هایش 
اضافه کرد. به موجب اضافه شدن به این لیست، خرید آن ها 
از شرکت های آمریکایی بدون مجوز دولت این کشور ممنوع 
شده است، تالشهایی که نشاندهنده سلطه گرایی این کشور 

برای حفظ قدرت جهانی خود است.
با این حال چند روز بع���د وزارت بازرگانی ایالت متحده 
آمریکا از تاخیری 9۰ روزه ب���رای اعمال محدودیت تجاری 
علیه هواوی خبر داد. شرکت هایی مانند ARM )طراح تراشه 
 Broadcom و Xilinx ،بریتانیای���ی(، اینتل، کوآلک���وم

گفته اند همکاریشان را با هواوی به حالت تعلیق درمیاورند. 
گوگل هم دسترسی این ش���رکت برای محصوالتی که هنوز 
تولید نشده اند را برای استفاده از امکانات خود محدود کرده 
است. هرچند کاربران گوشی های هواوی همچنان می توانند 
به اپ اس���تور گوگل دسترسی داشته باش���ند، اما هواوی 
اعالم کرده که در حال توس���عه سیستم عاملی است تا نیاز 
آن ها را به اندروید و گوگل به حداقل برس���اند. این سیستم 
عامل )Hongmeng OS( با اپلیکیش���ن های اندروید و 
اپلیکیشن های تحت وب سازگار است در نتیجه کاربران به 

راحتی می توانند از تمامی این برنامه ها استفاده کنند.
از طرف دیگر، با توجه به وسعت فعالیت هواوی، این شرکت 
موجودی انبار چند ماه پیش رو را مهیا کرده است تا لطمه ای 
به محصوالت و نیاز مشتریان اش وارد نشود وبه صورت قانونی 
دادخواستی علیه دولت آمریکا تنظیم کرده. در این دادخواست 
علیه قانونی که استفاده از تجهیزات هواوی در سازمان های 
دولتی آمریکا را اقدام علیه امنیت ملی تلقی کرده، شکایت 

شده و آن را غیرقانونی دانسته است.
عالوه براین، این شرکت در جهت حفظ اطالعات و رهکارهای 
خود، کارکنان آمریکایی خود در بخش تحقیق وتوسعه را به 
دفتر مرکزی واقع در شنزن منتقل کرده است. در ادامه این 
تمهیدات هم از کارکنان چینی خود درخواست کرده تا همه 

در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال تعیین شد
تببین خط مشی کمیسیون تحول دیجیتال برای یک دوره دو ساله

مصوبه

در دومین نشست کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال اتاق تهران پیرامون برنامه ها 
و اولویت های کاری این کمیس����یون بحث و 
تبادل نظر شد. کمیس����یون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال برای اولین ب����ار در دوره نهم 
هیات نمایندگان اتاق تهران تش����کیل شده  و 
قرار است در سایه این کمیسیون به موضوعات 
مرتبط با کس����ب و کار دیجیتال و استارت آپ ها 

پرداخته شود.
اتاق ته��ران- در این نشس����ت برخی از 
اعضای کمیسیون دیدگاه های خود درباره نوع 
فعالیت کمیس����یون در دوره دو ساله پیش رو 
را مطرح کردند. فرزی����ن فردیس، نایب رییس 
اول کمیسیون، با بیان اینکه سند اولیه تعیین 
برنامه ها و اولویت های کمیسیون در هیات رییسه 
اتاق تهران مورد بحث قرار گرفته  است، پیشنهاد 
داد این س����ند اولیه در این جلسه نیز به شور 
گذاشته شود و اصالحات و موارد تکمیلی به آن 
اضافه شده و پس از آن به عنوان خط مشی و 

مبنای فعالیت کمیسیون قرار گیرد.
مجید حسینی نژاد دیگر عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران نیز موض����وع آموزش را مورد تاکید 
قرار داد و تصریح کرد که آموزش ها باید دوطرفه 

باشد.
س����جاد غرقی دیگر عضو این کمیسیون نیز 
با بیان اینکه با ش����ناخت ظرفیت های موجود، 
باید به سمت تولید راه حل ها و راهکارها برای 
رفع موانع پیش روی کسب و کارهای دیجیتال 
و استارت آپ ها پیش رفت، افزود: عالوه بر این 

در مورد ارزه����ای رمزنگاری ش����ده باید ابتدا 
آگاهی بخشی الزم صورت گیرد.

افشین کالهی، دیگر عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران، نیز در مورد ارزهای رمزنگاری شده 
گفت: بهتر است ابتدا با وزارت صنعت، معدن  و 
 تجارت گفت و گو و مذاکره شود و پس از آن روی 
موارد دیگر نظیر مجوزهای الزم، نحوه واردات 
تجهیزات این بخش، رگوالتوری و سایر موارد 

مرتبط با این حوزه تمرکز شود.
مجید صدری که ریاس����ت کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران را برعهده 
دارد، نیز طی س����خنانی در رابط����ه با ارزهای 
رمزنگاری ش����ده، گفت: مدتی است که وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات روی این موضوع کار 
می کند اما موضوع اصلی این است که این نوع 
ارز هنوز در جامعه ما جا نیفتاده است و مردم، 
بیشتر به دنبال سود روزانه حاصل از آن هستند 
و کسی به فکر تحول دنیای دیجیتال و آینده 
آن نیست. عالوه بر این ارزهایی چون بیت کوین 

مزایا و معایبی دارد.
شهاب جوانمردی، نایب رییس دوم کمیسیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال، نیز در سخنانی 
با بیان اینکه در حال حاضر س����رعت تغییر و 
تحوالت در دنیای دیجیتال گس����ترده است و 
در عین حال باید مراقب ب����ود تا از تهدیدها و 
فرصت های این حوزه غفلت نشود، افزود: اکثر 
افراد متوجه نیستند که کسب و کار آنها در حال 
از بین رفتن است و باید به آنها آگاهی داده شود 
که به موازات این مساله فرصت های جدیدی در 

حال خلق شدن است.
او با بیان اینکه 97 درصد اقتصاد کشور هنوز 
مباحث نوآورانه را لمس نکرده است، افزود: باید 
در جهت بزرگ ش����دن اقتصاد نوآوری حرکت 
کرد و نقش ما به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها در 
مرحله اول و س����پس مشخص کردن نهادهایی 
برای ایفای نقش و انتقال آن است.جوانمردی 
گفت: با ایج����اد یک اتاق فک����ر می توان روی 
تبیین برنامه های این حوزه متمرکز شد.مسعود 
ش����نتیایی از دیگر اعضای کمیسیون نیز یکی 
از مشکالت اساسی را نقص در ارتباط صنعت 
و دانش����گاه و همچنین صنایع سنتی و اقتصاد 
نوآوری و دیجیتال به دلیل عدم سیاستگذاری 
درست دانست و افزود: این بخش ها هر یک به 
صورت مستقل حرکت و بودجه جداگانه دریافت 
می کنند که متاسفانه تاکنون نتیجه ای نیز در 

بر نداشته اند.
در پایان این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال، ب����ا بیان اینکه باید 
کاری کرد که دولت بیش از گذشته به بخش 
 خصوصی بها دهد، گفت: در این ارتباط می توان 
به صورت زیرساختی در نهادهای تصمیم گیرنده 
مرتبط با حوزه کسب و کارهای فناورانه، جایگاهی 
برای اتاق خلق کرد تا از طریق آن بتوان برای 

بخش خصوصی مطالبه گری کرد.
صدری ابراز امیدواری کرد از نشست  آینده، 
کمیسیون به طور متمرکز روی مسایل خاص 
حوزه فناوری متمرکز ش����ود و بتواند مشکالت 

موجود را به نتیجه مطلوب برساند.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت 
اقتصاد گفت: از روز شنبه، یکم تیرماه فرآیند صدور تمام مجوزهای 
صنفی در سامانه س���ام آغاز و در روز اول ۱۲۰۰ درخواست مجوز 

ثبت شد.
مهر- علی فیروزی اظهار داش���ت: روز شنبه، یکم تیر ماه صدور 
تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام آغاز شد.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز 
از طریق سامانه سام به ثبت رسید، همچنین بیش از ۱۶۰۰ شخصیت 
حقیقی و بیش از ۶۰ شخصیت حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ۰۱/ ۰۵/ 97  تا ۳۱/ ۰۳/ 9۸  
تنها ۲۰ هزار درخواست صدور مجوز داشتیم اما تنها دیروز ۱۲۰۰ 
درخواست مجوز ثبت کردیم. فیروزی گفت: گام بعدی این است که 
به تک تک اتحادیه ها و اصناف اعالم کنیم که کپی مدارکی همچون 
کارت ملی، شناسنامه، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی دیپلم و غیره 
گرفته نشود؛ گواهی ماده ۱۸۶ نیز تقریباً رو به اتمام است و این گواهی 
کاماًل روی این سیستم سوار است و دیگر نیاز نیست برای گرفتن 
مجوز به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود. با بیان اینکه باید بهبودهای 
اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: باید روی سامانه ارزش افزوده ایجاد 
کنیم به این معنا که مردم را از این سازمان به آن سازمان رفتن نجات 
دهیم. فیروزی تاکید کرد: از دیروز، یکم تیرماه به بعد، از هیچ طریق 
دیگری نمی توان مجوز صنفی گرفت و فقط از طریق س���امانه سام 

می توان نسبت به دریافت مجوز صنفی اقدام کرد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر در سامانه 
سام، پشتیبانی از کاربران و مراجعان به سامانه توسط ۵ کارشناس 
انجام می شود و چنانچه کاربران و مراجعان به سامانه در کار با این 
سامانه با مشکل مواجه شوند، کارشناس���ان از ابتدا تا انتهای کار 

کمکشان می کنند.

رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعالم کرد

آغاز صدور مجوزهای صنفی 
از سامانه سام

PB


