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با حمایت کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران

همایش پویش ملی 
محتوای دیجیتال تیرماه 

برگزار می شود

درج قیمت خودرو
 در سایت های آگهی
 دوباره ممنوع شد 

بررسی تشکیل سازمان نمافا 
در کمیسیون صنایع مجلس

برخی فعاالن بازار: گرانی ها ادامه خواهد یافت

مشترک گرامی
 قیمت موبایل 

در حال افزایش است

در نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای به رییس کل بانک مرکزی مطرح شد

درخواست صنف فاوا 
برای تسریع اعطای 
ارز به واردکنندگان

س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)نصر( در نامه ای از بانک 
مرکزی درخواست تسریع در اعطای ارز به واردکنندگان کاال و 

تجهیزات حوزه فاوا با اولویت باال کرد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای از بانک 
مرکزی درخواست کرد که فرایند اعطای ارز به واردکنندگان کاال 

و تجهیزات حوزه فاوا با اولویت تسریع شود
نص�ر کش�ور- محمد باق��ر اثنی عش��ری در نام��ه خود به 
عبدالناصر همتی آورده اس��ت: »با توجه به رش��د فزآینده نیاز 
جامعه در شرایط کنونی به کاالهای فاوا به عنوان اقالم ضروری 
و راهبردی به دلیل بهره  برداری از سامانه  های آموزش از راه دور 
و دورکاری در فضای مجازی بر بس��تر این تجهیزات و نیاز مبرم 
کلیه دستگاه  های اجرایی کشور و بیمارستان  ها و مراکز درمانی 
و نیز موسسات اقتصادی و فرهنگی، دانشجویان، دانش آموزان، 
معلمان و اس��اتید و آحاد جامعه به این تجهی��زات در این برهه 
حساس، عماًل موجودی بسیاری از این قبیل محصوالت در داخل 

کشور یا به پایان رسیده و یا در شرف اتمام است. از سوی دیگر، 
در دنیا نیز به دلیل وقفه تولید و باال رفتن شدید مصرف جهانی 

شرایط مناسبی حاکم نیست.
در چنین شرایطی، از دس��ت دادن چابکی الزم و عدم توفیق 
در تامین به موقع کاالها از سوی واردکنندگان و همچنین عدم 
همراهی دولت، موجبات افزایش ناخواس��ته و شدید قیمت این 
کاالها و بروز پیامدهای نامطلوب احتمالی ناش��ی از عدم وجود 

این اقالم در بازار را رقم خواهد زد.
 لذا با توجه به مراتب فوق و همچنین اهتمام مسووالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای تسریع در ثبت سفارشات کاالهای 
فاوا با هدف جلوگیری از بروز مشکالت ناشی از کمبود آن ها در 
س��ال جاری، از جناب عالی نیز تقاضا دارد دستور فرمایید تا در 
تخصیص ارز به واردکنندگان تجهیزات حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات تسریع ش��ده و موضوع با اولویت باال در برنامه کاری 

مسئولین ذیربط قرار گیرد.«
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مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد

پروژه های کالن »شبکه ملی اطالعات« و »دولت الکترونیکی« ارزیابی شوند
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد که دو پروژه کالن ملی شامل »شبکه ملی اطالعات« و » 
دولت الکترونیکی« با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.

مهر- این مرکز اعالم کرد: »کاالها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات همواره به جهت 
سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب 
کرده است. برای تحقق این هدف عالوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر 
ارتباطات و فناوری اطالعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه 

فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
بر این اس��اس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین س��وابق قانونی و پروژه های داخلی از 
منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری 
فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق 

واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی 
دارای پیوست فناوری باشند. همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای 

تسهیالت ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود.«
در این گزارش آمده اس��ت: »عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد 
اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود. 
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش 
توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود. در این ارتباط ضمن 
تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کالن پروژه مستمر کشور 
یعنی شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف 

مورد ارزیابی قرار گیرند.«

ایمپلنت اتصال مغز به رایانه  سال آینده آماده می شود

نصیحت تلخ اشمیت

 علی شمیرانی
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عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های 
اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر 
نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مساله موجب 
شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار 
باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای 

فعالیت دالالن تبدیل شده اند.

نظرسنجی جدید وزارت ارتباطات نشان داد

۸۷ درصد ایرانی ها از سرعت 
اینترنت ناراضی اند

صفحه2

PB


