
قوانین شرکت های دانش بنیان 
اصالح شود

2 خبر

پنجره

افزایش 50درصدی
 ترافیک دیتای همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد در اثر شیوع ویروس 
کرونا که منجر به خانه نش��ینی بخش عمده ای از مشترکین 
خصوصا دانش آموزان، دانش��جویان و برخ��ی از کارمندان 
ادارات و س��ازمان های دولتی و خصوصی شده است، شاهد 
رش��د نزدیک به 50 درصدی ترافیک مصرفی دیتا بوده ایم 
که عمدتا ناشی از استفاده بیشتر از تلویزیون های اینترنتی، 
برگزاری کالس ها و جلسات آموزشی به صورت برخط، انجام 
امور ادارات و سازمان ها به شیوه دورکاری بر بستر اینترنت و 

حضور در شبکه های اجتماعی است.
کدال نگ�ر - البته علی رغم این رش��د ترافیک، به دلیل 
استفاده بیش��تر از بس��ته های دیتا و همچنین رایگان بودن 
بخش��ی از ترافیک های اضافی، تاثیر قابل توجهی بر رش��د 
درآمد نداشته است و در صورت ادامه شرایط، آثار آن متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
از سوی دیگر، این شرکت در راستای انجام ماموریت های 
خ��ود، آمادگ��ی هرگونه هم��کاری الزم ب��ا دانش��گاه ها و 
وزارتخانه ها، مراک��ز اداری، تجاری و خدمات��ی را دارد و در 
خصوص مشترکان خود بویژه پوشش اینترنتی رایگان کادر 
حوزه های درمان و خدمات پزشکی نیز تالش کرده و اطالع 
رسانی الزم را از طریق س��ایت همراه اول و یا روابط عمومی ا 

ین شرکت انجام داده است. 

در نامه ای به مجلس اعالم شد
مخالفت وزیر ارتباطات

 با درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ط��ی نامه ای به معاون 
امور مجلس ریی��س جمهور اع��الم کرد: پیش��نهاد درگاه 
مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای اجرایی فناوری 
اطالعات نیست و خدمات دستگاه های اجرایی را دچار مشکل 

خواهد کرد.
فارس - از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی  با 
حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال 
جایگزینی »پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کشور« با »درگاه 
ملی مجوزهای کش��ور« تحت نظر مدیریت و راهبری هیات 

مقررات زدایی است.  
اما بس��یاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان های برنامه و 
بودجه و اداری و استخدامی  و رییس س��تاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به این موضوع ب��ه صورت جدی اعتراض 
کرده اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح 

در مجلس اعالم وصول شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از جمله وزرایی اس��ت 
که طی نامه ای به معاون امور مجل��س رییس جمهور، کتباً 
مخالفت خود را با پیش��نهاد وزارت ام��ور اقتصادی و داریی 
برای ورود به امور اجرایی صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی 

مجوزهای کشور اعالم کرده است.
در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:

در ترکیب اعض��ای هیات مقررات زدای��ی و بهبود محیط 
کس��ب وکار، دو رکن فرایندها و بازآفرین��ی دولت با رویکرد 
دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حضور ندارند. 
به نظر می رس��د عدم تطبیق و بی توجهی به راهبردهای 
اصالح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایندهای 
دولت، مس��یر جداگانه ای را برای این ح��وزه رقم می زند که 

منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. 
تجربه 6 س��ال اخیر نیز با وجود تمامی  زحمات همکاران 
در حوزه مقررات زدایی منجر به اصالح قابل قبولی در فرایند 
صدور مجوزها نش��ده و رتبه کش��ور بهبود چندانی نداشته 
است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی الزم  ولی ناکافی است 

با افزایش اختیارات نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و 
مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیات مذکور 
و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت 
آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تأمین می شود. 
تکالیفی که در این پیش��نهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده 
ش��ده، همگی دارای ب��ار مالی ب��وده و در آن مح��ل تأمین 

هزینه های آن پیش بینی نشده است.
با توجه به بررس��ی های صورت گرفته، دبیرخانه ش��ورای 
اجرایی فن��اوری اطالعات ذیل ریاس��ت محت��رم جمهور، 
معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوزهای کش��ور را به 
جهت فقدان پش��توانه اجرایی و معماری فناوری اطالعات 
طرح های کالن ملی، در حال حاضر قاب��ل قبول نمی داند و 
به نظر می رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی 
و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخش��ی 
و ص��دور مجوزهای دس��تگاه های اجرایی را دچار مش��کل 

خواهد کرد. 
در ه��ر صورت مت��ن پیش��نهادی هیچ ش��أن حاکمیتی 
و معم��اری را ب��رای وزارت متب��وع، س��ازمان اداری و 
استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطالعات در نظر 

نگرفته است.
در متن پیش��نهادی هیچ اش��اره ای به لزوم بازمهندسی 
فرایندها و چرخه بهبود سیستمی در فرایندهای نظام اداری 
نشده است و تکالیف دستگاه های اجرایی که در تحول اداری 
تصریح ش��ده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته اس��ت، تا 
جایی در بند )ح( بدون توجه به پیچیدگی های فعلی صدور 
مجوزها و اس��تعالمات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه 
وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارایه نشده 
است. به نظر می رسد بازنگری و بازمهندسی فرایندهای صدور 
مجوزها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا 
بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای 
یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی پذیرد، 
نمی تواند رافع نیازمندی های تحول نظام اداری کشور باشد.

معنی پیش��نهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات 
الکترونیکی دس��تگاه های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور 
مجوزها باید ارایه ش��ود و هر ارایه خدمت خ��ارج از آن فاقد 

اعتبار است. 
امری ک��ه تاکنون در جهان س��ابقه نداش��ته و اجرای آن 
نیازمند تغیی��ر نظام اداری و حذف کلی��ه فرایندهای صدور 
مجوز و اعتبارده��ی از کلیه دس��تگاه های اجرایی و اعطای 
آن به نه��اد تنظیم گ��ر جدیدی تح��ت عن��وان »دبیرخانه 
هی��ات مقررات زدایی« خواهد ب��ود. اگرچه اج��رای آن نیز 
فاقد پیش بینی محاس��باتی تع��داد تراکن��ش و پیچیدگی 

فرایندی است.

س��ازمان فن��اوری اطالعات ط��رح آین��ده پژوهی 
شناس��ایی اولویت ها و راهبردهای فن��اوری اطالعات 
کشور را با تمرکز بر 21 فناوری پیشرو به اجرا گذاشته 

است.
فناوران- در این طرح آین��ده پژوهی که در آدرس 
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قرار گرفته، پرسشنامه ای مبتنی بر روش دلفی با هدف 
دریافت نظرات خب��رگان و فعاالن حوزه ف��اوا و حول 
موضوع »چگونگی ایفای نقش دولت« در توس��عه هر 
فناوری طراحی شده و از خبرگان و نخبگان دعوت شده 
است که در حوزه های تخصص خود، در این نظرسنجی 

شرکت کنند.
امیر ناظمی، در مقدمه  پرسش��نامه این طرح نوشته 
اس��ت: »آینده نگاری بر خالف ش��یوه های سنتی که 
محدود به آرای تعداد محدودی از خبرگان است، تالش 
دارد تا به برنامه ریزی مانند ی��ک فرآیند دموکراتیک 
نگاه کند. فرآین��دی که در آن، اولویت ه��ا و راهبردها 
با مشارکت گس��ترده بازیگران کلیدی و بر اساس خرد 
جمعی شکل می گیرد. در طرح های آینده نگاری تالش 
اصلی آن است تا اولویت ها را بتوان بر اساس معیارهایی 
ش��فاف و بر اس��اس آرای تعداد زیادی از متخصصان 
شناسایی و اعالم کرد. درست مانند آن است که برنامه 
ریزی را بر پای��ه دانش همگانی تنظی��م کنیم. در این 
وضعیت، نه تنها داده های به دست آمده به یاری مدیران 
می آیند، بلکه نتایج برای همه شرکت های فعال در آن 

حوزه نیز قابل استفاده اس��ت.« وی سپس نمونه ژاپن 
را در این زمینه مطرح می کن��د که از 1۹۷0 به صورت 
5س��االنه و با حضور بیش از 2000 خبره، برنامه های 
بلندمدت خود را بر اس��اس همین فرآیند آینده نگاری 

)Foresight( اجرا و تکرار می کند. 
ناظمی می افزاید: بر اساس چنین نگاهی است که در 
سازمان فناوری اطالعات ایران تصمیم گرفتیم برنامه 
بلندمدت بخش خود را بر اس��اس ای��ن رویکرد برنامه 
ریزی و اجرا کنیم. حضور هر فرد خب��ره در این طرح، 
به مثابه مشارکت بینش و تجربه او در ساخت آینده ای 
است که می تواند زندگی و زیست فرزندان و حتی خود 
ما را شکل دهد.  سعید س��لیمانی، سرپرست معاونت 
سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطالعات سازمان 
فناوری اطالعات و مس��وول طراحی و اجرای این طرح 
به خبرنگار ما گفت: هدف کلی در این طرح این اس��ت 
که می خواهیم با مش��ارکت نخبگان و خب��رگان فاوا، 
راهبردهایی را که دولت برای توسعه فناوری های پیشرو 

باید در پیش بگیرد، شناسایی بکنیم.
سلیمانی افزود: روش کار به  این شکل است که 21 
فناوری پیش��رو احصا ش��ده، در قالب یک پرسشنامه 
آنالین به نظرسنجی گذاشته شده و بر اساس تخصص 
انتخابی خبرگان، از آنان سواالتی درباره همان فناوری 

یا فناوری ها پرسیده می شود.
به گفته مدیرکل توس��عه راهبردها و سیاس��ت های 
س��ازمان فناوری اطالعات، س��واالت این پرسش��نامه 

یک زمینه مش��ترک دارند؛ اینکه وظیف��ه دولت برای 
توسعه این فناوری ها چه باید باشد. در واقع می خواهیم 
بدانیم که از نگاه نخبگان فاوا، بهترین ش��کل و جنس 
مداخله دولت در توسعه این فناوری ها چیست. البته در 
کنار این موضوع محوری، س��واالت دیگری نیز درباره 

فناوری های مورد بحث طرح شده است.
سلیمانی درباره شیوه اجرایی این طرح آینده نگاری 
نیز توضیح داد: از آنجا که این طرح به روش دلفی انجام 
می ش��ود، در گام اول، پرسش��نامه برای خبرگانی که 
شناسایی شده اند، ارسال می شود و نظرات آنان در قالب 
تکمیل پرسشنامه، تحلیل خواهد شد. در مرحله بعد، 
ضمن ارس��ال نتایج کلی، یک بار دیگر همان سواالت 
از خبرگان پرس��یده می ش��ود و آنان فرصت خواهند 
داشت که با توجه به اطالع از نتایج کلی به دست آمده، 
پاسخ های خود را تغییر دهند یا بر نظر قبلی خود تاکید 

کنند و به این ترتیب، هم گرایی حاصل خواهد شد.
به گفته س��لیمانی، برای مش��ارکت هرچه بیش��تر 
نخب��گان در این ط��رح، از روش گلوله برفی اس��تفاده 
می ش��ود تا خبرگان، پرسش��نامه را برای اف��راد واجد 
شرایط دیگر نیز ارس��ال کنند. ضمن اینکه، این طرح 
عالوه بر نخب��گان، به صورت عمومی نیز در دس��ترس 
متخصصان حوزه قرار می گیرد تا کسانی نیز که در زمره 
خبرگان قرار نمی گیرند، ولی در فناوری های مورد بحث 
دارای تجربه و تخصص هستند، قادر به مشارکت باشند.

وی افزود: نظ��رات این طیف متخصص��ان نیز مورد 

تحلیل و بررس��ی قرار خواهد گرفت؛ زیرا نظر عمومی 
جامعه نیز در کنار خبرگان حایز اهمیت است.

سرپرست معاونت سیاس��ت گذاری و اعتبار بخشی 
فن��اوری اطالعات س��ازمان فناوری اطالع��ات گفت: 
این طرح به ما در دستیابی به یک نگاه کالن به توسعه 
فناوری و بهب��ود سیاس��ت گذاری و حکمرانی کمک 
می کند و نتایج آن، درتدوین و پیش��نهاد بس��ته های 

سیاستی و تقنینی به کار گرفته خواهد شد.
به گفته س��لیمانی، نتایج این طرح آین��ده پژوهی، 
احتماال  تا سه ماه آینده آماده انتشار عمومی خواهد بود 

و در دسترس رسانه قرار خواهد گرفت.
گفتنی اس��ت که فناوری های پیش��رو مورد بررسی 
در این طرح آینده پژوه��ی عبارتن��د از:  احراز هویت 
و کنترل دسترس��ی، کالن داده، زیس��ت الکترونیک 
و س��المت دیجیتال، رایانش ابری، کنت��رل، روباتیک 
و تولید، رمزن��گاری، پرداخ��ت الکترونیکی و خدمات 
مالی، بازی های رایانه ای و موبایل��ی و واقعیت افزوده، 
سامانه های ش��رکتی و دولت الکترونیکی، جرم یابی و 
کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت چیزها، خدمات مکان 
محور، موبایل، نرم افزارهای اجتماعی، توسعه نرم افزار، 
متن و زبان، ویدیو و چند رس��انه ای، هوش مصنوعی، 

تشخیص و مقابله با حمالت و زنجیره بلوکی.
وی از تمامی خبرگان و کارشناس��ان فاوای کش��ور 
دعوت کرد که با مراجعه به آدرس اینترنتی ذکر شده، 

در این طرح مشارکت کنند.
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فارس - موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در نخستین نشست فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس یازدهم گفت: اگر می خواهیم 
در مجلس یازدهم فعالیت های دانش بنیان را تقویت کنیم، باید قوانین مربوط به شرکت های دانش بنیان را اصالح کنیم. وی با اشاره به اینکه دلیل رشد کم اقتصادی 

در کشور، میدان ندادن به فعالیت های دانش بنیان است، یادآور شد: شرط تقویت این شرکت ها، این است که همه نهادها دست به دست هم دهند.

از سوی سازمان فناوری اطالعات 

طرح آینده نگاری اولویت ها وراهبردهای فناوری اطالعات کشور کلید خورد

دریچه

مدیرکل فرکانس سازمان صدا و سیما:
»باند ۷00« راه فرار

 از اینترنت بی کیفیت شده است
امیرحسن نافذ مدیرکل نظارت و طیف فرکانس سازمان صدا 
 )WP6A( و سیما و رییس گروه مطالعاتی تلویزیون دیجیتال
اتحادیه جهان��ی ارتباطات راه دور با ارای��ه توضیحات فنی به 
ابهامات مرب��وط به باندهای فرکانس��ی ۷00 و ۸00 مگاهرتز 
که محل مناقش��ه میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما است، 

پاسخ داد.
مهر -  وی گفت: اس��تفاده از باند فرکانس��ی ۷00 و ۸00 
مگاهرتز برای تلویزیون، مربوط به قدیم االیام اس��ت و از قبل 
از انقالب این تکه باندها در اختیار س��ازمان صدا و سیما بوده 
است؛ در آن زمان با وجود اینکه فقط دو شبکه تلویزیونی وجود 

داشت، کل این باند در اختیار صدا و سیما بود.
نافذ گف��ت: اینکه گفته می ش��ود این باند فرکانس��ی برای 
تلویزیون ه��ای آنالوگ بوده و باید خاموش ش��ود و در اختیار 
توسعه موبایل قرار گیرد کاماًل سخن اشتباهی است. باندهای 
ف��وق در توافقنام��ه بین المللی ژن��و 2006 ب��رای تلویزیون 
دیجیتال بازطراحی و ثبت بین المللی ش��د. یعنی این باندها 
فقط مخصوص دوران تلویزیون آنالوگ نبوده و الزامی هم برای 

تخلیه آنها وجود ندارد.
مدیرکل نظارت و طیف فرکانس سازمان صدا و سیما ادامه 
داد: درصدهایی که در مورد خالی بودن باند فرکانس��ی ۷00 
و ۸00 از س��وی وزارت ارتباطات مطرح می شود درصدهای 
صحیحی نیست و ما نحوه اندازه گیری و محاسباتشان را قبول 
نداریم و میزان استفاده ما از این باندهای فرکانسی بیش از این 
ارقامی  است که آقایان اعالم می کنند. ما این موضوع را نیز در 

جلسات کارشناسی مطرح کردیم.
وی افزود: نکته ای که وزارت ارتباطات در محاس��بات خود 
لحاظ نمی کند مربوط به تفاوت میان »سیستم برودکست« و 
»سیستم موبایل« می شود. به این معنی که سیستم برودکست 
)پخش صدا و تصویر( مبتنی ب��ر تکنولوژی HPHT یا همان 
High Power High Tower  اس��ت که نقاط مرتفع با 

توان زیاد و پرقدرت را پوشش می دهد.
وی درباره اینکه گفته می شود که از باندهای فرکانسی ۷00 
و ۸00 می توان برای راه اندازی 5G هم استفاده کرد نیز گفت: 
برای تکنولوژی 5G  از ترکیب همان فضای فرکانس��ی 1۷ 
هزارمگاهرتز جدید که در کنفران��س 201۹ اتحادیه جهانی 
مخابرات )ITU ( تعیین ش��ده، به همراه باندهای بین یک تا 

چهار گیگاهرتز استفاده می شود.
موضوع این اس��ت که باند فرکانس��ی ۷00 و ۸00 به دلیل 
پایین ب��ودن توان عملیات��ی، تنها به پوش��ش موبایل در یک 
منطقه می تواند کمک کند. اما هم اکنون مشکل فعلی موبایل 
در کشور مربوط به پوشش نیست. بلکه مشکل به سرعت پایین 
آن ربط دارد و فرکان��س ۷00 و ۸00 از نظر فن��ی نمی تواند 

مشکل سرعت موبایل را حل کند.
مدیرکل نظارت و طیف فرکانس س��ازمان صدا و سیما در 
پاس��خ به اینکه گفته می شود ش��ما این فرکانس را به مزایده 
گذاشته اید و برای درآمدزایی از آن، برنامه ریزی کرده اید گفت: 
این صحت ندارد و اتهام زنی است و وزارت ارتباطات باید نسبت 
به این اتهام پاسخگو باشد. ما هیچ مزایده ای برای فروش باند 
۷00 و ۸00 نداشتیم و این کذب محض است. آقایان چنانچه 
یک ورق مستندات برای این ادعایشان دارند بیاورند. کما اینکه 
همکار دیگری از آن وزارتخانه در مصاحبه ای که اخیراً داشتند 
عالوه بر این اتهام، یک موضوع دیگر را به دروغ مطرح کرده اند 
که صدا و سیما از صندوق ذخیره ارزی برای تخلیه این باندها، 
بودجه دریافت کرده است که این هم کذب است. بودجه هایی 
که صدا و سیما گرفته است صرفاً برای توسعه دیجیتال بوده و 

مربوط به تخلیه باند فرکانسی نبوده است.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما دلیل مطرح کردن 
اختالف بر س��ر باند فرکانس��ی ۷00 و ۸00 از س��وی وزارت 
ارتباطات در شرایط فعلی چیس��ت گفت: اوالً به دلیل اینکه 
تمام تالش آقایان در چند س��ال اخیر اشغال باندهای ۷00 و 
۸00 بوده است، در این سال ها به هر بهانه ای متوسل شده اند 
و البته از نظر قانونی راه به جایی نبرده اند. منتها در این برهه از 
زمان، حدس من این اس��ت که به دلیل فشار افکار عمومی که 
بر وزارت ارتباطات در خصوص افت کیفیت و سرعت اینترنت 
وارد شده و اینترنت دیگر جوابگو نیست، یکی از راههای فرار 
این است که تقصیر را گردن دیگری بیاندازند و به همین دلیل 

به این موضوع وارد شده اند.
فروش این باند درآمدزایی خوب��ی دارد و وزارت ارتباطات 
می تواند آن را به اپراتور با قیمت گزاف بفروشد و البته اپراتور 

نیز چند برابر آن را از مردم می گیرد.
نافذ گفت: موضوع این اس��ت که قیمت ف��روش باند ۷00 
و ۸00 از قیمت باندهای دیگر گران تر اس��ت. از س��وی دیگر 
باندهایی که هم اکنون در اختیار رگوالتوری اس��ت معارض 
ندارد و در خطر نیست. اما تکه باند ۷00 و ۸00 به نوعی تحت 
مالکیت و تصرف وزارت ارتباطات نیست و به همین دلیل در 
مورد آن احس��اس زیان می کنند. باندهای دیگر مانند طالیی 
اس��ت که در اختیار دارند اما آن را هن��وز نفروخته اند اما باند 
۷00 و ۸00 مانند طالیی است که دستشان به آن نمی رسد و 

می خواهند آن را تصاحب کنند.
وی گفت:  نق��دی که ما به آقای��ان داریم این اس��ت که در 
باندهای فرکانسی اختصاصی برای موبایل که شامل باندهای 
۹00، 1۸00، 2100، 2۳00، 2600 و ۳500 می ش��ود و 
می توانند آنها را تخصیص دهند بی��ش از ۳00 مگاهرتز را به 
اپراتورها تخصیص نداده اند و این فضا خالی مانده اس��ت و بی 

دلیل به باندهای فرکانسی صدا و سیما هجوم آورده اند.
بررس��ی های ما نش��ان می دهد که هم اکن��ون کل فضای 
فرکانس��ی که به دو اپراتور عمده موبایل تخصیص داده اند به 
۳00 مگاهرتز نیز نمی رسد در حالی که بیش از ۳00 مگاهرتز 
فضای خالی دارند و با این فضا می توانند حتی دو اپراتور دیگر 

با همین حجم، راه اندازی کنند.
وی در پاس��خ به اینکه اما رگوالتوری معتقد است که 
ظرفیت های فرکانسی اش به اتمام رسیده و برای توسعه 
موبایل نیاز به ظرفیت های خالی دارد که در اختیار صدا 
و سیما است هم گفت: این طور نیست و ۳00 مگاهرتز 
از باندهای اختصاصی موبایل که مربوط به فضای باالی 
یک گیگاهرتز تا ۳.6 گیگاهرتز می شود هم اکنون خالی 
است و به راحتی می توانند روی این پهنای باند، خدمات 

LTE ارایه کنند.
در همین حال در کنفران��س 201۹ اتحادیه جهانی 
مخابرات نیز 1۷.5 گیگاهرتز )1۷ هزار و 500 مگاهرتز( 
 IMT باند جدی��د را ب��رای نس��ل های جدی��د موبایل
تخصیص داده ان��د که باندهای فرکانس باال محس��وب 

می شود.

سایت های درج آگهی زیر ذره بین دادستانی و تعزیرات
رصد

رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان گفت: هم��ه خودروس��ازان مکلفند برنامه 
ماهانه تولید خود را به س��ازمان حمایت اعالم کنند 
و این تولید به دقت در بازه های س��ه ماهه مورد رصد 

قرار می گیرد.
صدا و س�یما- عباس تابش از مردم خواس��ت تا 
بازگش��ت قیمت ها به روال منطقی، از خرید و فروش 
خودرو با قیمت های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به 

قیمت های حباب دار بازار خودرو ندهند.
وی افزود: بر اساس دس��تور رییس جمهور به وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت ب��رای رصد ب��ازار خودرو، 
جلسه ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم 
مصوبات این جلس��ه بالفاصله بعد از تصویب در ستاد 

تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.
معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه 
امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید 
خود را به س��ازمان حمایت اعالم کنند و این تولید به 

دقت در بازه های سه ماهه مورد رصد قرار می گیرد.
وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و 
دالالن در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو س��ازان 
مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارایه کنند 
که ضمن به صفر رسیدن حضور دالالن، دسترسی به 
سایت های فروش س��هل الوصول باشد و امکان هک 
کردن این سایت ها و ثبت نام از روش های نامتعارف، 

وجود نداشته باشد.
 رص�د آگهی ه�ای خ�ودرو در ش�بکه های 

مجازی
رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان اف��زود: همچنی��ن در مکاتبه با دادس��تان 
کل کشور و ش��ورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه 
شبکه های مجازی و رس��انه های دیداری و شنیداری 
که در عرص��ه آگهی خودرو فعال هس��تند باید اوالً از 
وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن 
باش��ند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باش��د که 
عبارت اس��ت از قیمت مص��وب درب کارخانه بعالوه 

درصدی بابت سود فروش.
وی افزود: همچنی��ن درج آگهی معاوضه و تعویض 
خودرو در س��ایت ها و ش��بکه های مج��ازی ممنوع 

خواهد بود.
به گفته تابش، همه خرید و فروش ها باید در مراجع 
رس��می اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی 
قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه 
نامه رس��می  در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای 

مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.
رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت های 
جدید را ابالغ نکند، قیمت های مصوب فعلی همچنان 

مالک عمل خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کاالیی مصرفی 
است به کاالیی سرمایه ای بدل شود افزود: هنگام ثبت 
نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت هایی برای 
ثبت نام کنن��دگان ایجاد کنند تا مص��رف کنندگان 

واقعی ثبت نام کنند.
رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان افزود: ثبت نام کنن��دگان باید حتماً باالی 
1۸ س��ال س��ن داش��ته و دارای گواهینامه رانندگی 
باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی  استفاده 

نکرده باشند.
وی اف��زود: همچنی��ن کس��انی ک��ه دارای پالک 
جاری هستند نمی توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر 
خودرویی از زمان تحویل تا س��ه ماه به گارانتی اولیه 
نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای 

ثبت نامی  تا یک سال در رهن قرار می گیرد.
۴0 درص��د خودروهای تولیدی بای��د پیش فروش 

شوند
به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند 
60 درصد تولیدات خ��ود را به تعه��دات قبلی و ۴0 
درصد را به ثبت نام های فروش فوق العاده تخصیص 

دهند.
وی اف��زود: از وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی نیز 
خواس��ته ش��ده از صاحبان درآمدهای ب��اال و اتفاقی 
مالی��ات اخذ ش��ود و اگر حت��ی یک خودرو توس��ط 
بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ های عمومی  و 
شرکت های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش 
از س��ه ماه بالاس��تفاده بوده در حکم اختفا و احتکار 

خواهد بود.
وی همچنین گفت: پیشنهاد داده ایم که در فروش 
فوق العاده، سایت خودرو س��ازان تا مدتی باز باشد و 
بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده 

شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده 
کشور که پیشتر ۹00 هزار دستگاه برای سال جاری 
بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد 

تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.
مردم تن به قیمت های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت های حباب 
دار و غیر واقعی، از خرید خ��ودداری کنند و تخلفات 
گرانفروش��ی را از طریق س��امانه 12۴ و سازمان های 

صنعت استان ها اعالم کنند.
تابش همچنین در خصوص کاه��ش قیمت نهایی 
محصوالتی که مواد اولیه آن ها با کاهش قیمت روبرو 
بوده نیز افزود: س��ازمان حمایت ای��ن کاالها را رصد 
کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی 

محصول خود را کاهش دهند.
 س�ایت های درج آگه�ی ب�الی ج�ان بازار 

مسکن
در همین رابط��ه رییس اتحادیه مش��اوران امالک 
گفت: درج آگهی در س��ایت ها و فضای مجازی برای 
بازار مس��کن دردسرساز ش��ده و افزایش قیمت را به 

همراه داشته است.
مصطفی قل��ی خس��روی رییس اتحادی��ه امالک 
کشوری ، با بیان اینکه در سال گذش��ته بارها و بارها 
از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه امالک کشوری 
این موضوع مطرح ش��ده اس��ت که قیمت گذاری در 
ش��بکه های مجازی و س��ایت های اینترنتی درست 
نیس��ت، تصریح ک��رد: اتحادی��ه امالک کش��وری با 
تکنولوژی مخالف نیس��ت اما این س��ایت ها در حال 
حاضر در بازار مس��کن هرج و مرج ایج��اد کرده اند و 

باعث نابه سامانی در بازار شده اند.
او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق 
چشم وهم چشمی سعی کرده اند قیمت ها را به صورت 
غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهن��د به طور مثال 
فردی آگهی واحد مس��کونی در منطقه خود را متری 
15 میلیون تومان می بیند و همان لحظه به همسایه 
خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعالم 
می کند که قیمت واحد خود را ارزان اعالم کرده است 
و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این 
در حالی اس��ت که قیمت هر واحد در ه��ر منطقه بر 

اساس عرف مشخص است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران خسروی اظهار کرد: در 
هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن 
در نرم افزار )اپلیکیش��ن( و یا سایت های مجازی وارد 
نمی ش��ود بلکه تمامی  قیمت های خری��د و فروش و 
امکانات واحدهای مسکونی در سامانه ای که در اختیار 
دولت است، وارد می ش��ود تا خریدار و یا فروشنده از 
طریق اطالعات آن س��امانه بتوانند اقدام به خرید و یا 

فروش ملک خود کنند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه برخی 
از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد 
سواس��تفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، 
گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای 
خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست اما 
در ایران برخی از افراد به نام شرکت های دانش بنیان 
سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آنها دردسر 

آفرین باشند.
خس��روی با بیان اینک��ه اتحادیه امالک کش��وری 
تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری 
از درج آگهی در س��ایت های مختلف را داده اس��ت، 
افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری ها را برای 

کنترل قیمت ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او اضافه کرد: امس��ال به طور قط��ع در صورتی که 
قیمت ه��ا کنترل نش��وند و همچنان در س��ایت های 
اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت ها به ویژه در 

بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک در پای��ان با بیان 
اینکه باید هرچه س��ریعتر قوه قضاییه و دادس��تانی 
همانند بخ��ش خودرو مان��ع درج قیم��ت آگهی در 
سایت های اینترنتی ش��وند، گفت: سال گذشته یکی 
از اصلی تری��ن دالی��ل افزایش قیمت مس��کن ورود 

آگهی های مسکن به سایت های اینترنتی بوده است.
 امیدواری�م س�ایت دیوار ش�ریک دالل ها 

نباشند
در همین رابطه چندی قبل نیز سخنگوی سازمان 
تعزیرات با انتقاد از قیمت س��ازی های نجومی توسط 
دالالن خودرو گفت: امیدوارم سایت هایی مثل دیوار و 

شیپور با این دالل ها شریک نباشند.
 به گ��زارش تس��نیم، سیدیاس��ر رایگان��ی درباره 
درخواس��ت جمعی از رانندگان و مال��کان در صنعت 
حمل و نقل مبنی بر گرانی بی حساب ماشین سنگین 
و داللی موج��ود اظهار کرد: ب��ا بازار آش��فته قیمت 
خودرو های سنگین و س��بک مواجهیم و تا زمانی که 
دالل ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین گونه 

خواهد بود.
وی ادامه داد: خودروی سنگین “اف اچ” که 16 ماه 
پیش ب��ا ارز ۴500 تومانی ۴16 میلی��ون تومان بود، 
اکنون در قیمت سازی ها و داللی ها حدود ۳ میلیارد 
و 500 میلیون تومان قیمت گ��ذاری می کنند یعنی 
بیش از 6 برابر؛ در ش��رایطی که قیم��ت ارز تقریبا ۳ 
برابر ش��ده اس��ت. همچنین قیمت “ولووی 500” از 
۴20 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
رسیده و ماشین “ولووی مدل 1۳5۳” که از رده خارج 
است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون 
تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن 
و اسفند سال گذش��ته ۳15 میلیون تومان به فروش 
می رسید، در قیمت س��ازی های دالل ها حدود 5۹0 
میلیون تومان آگهی می شود در حالی که این خودرو 

در داخل مونتاژ می شود.
س��خنگوی تعزیرات گفت: در این ش��رایط ش��اید 
س��ایت هایی مانند دی��وار یا ش��یپور با ای��ن دالل ها 
ش��ریکند و نفعی از این قیمت س��ازی ها می برند که 
امیدواریم اینگونه نباش��د. این س��ایت ها نباید اجازه 
دهند که دالل ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند 
و به راننده ه��ای زحمتکش به صنع��ت حمل و نقل 
کشور خدمت می کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال 
راننده ای می گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید 
فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود 

این وام حتی همان ماشین خود را نمی تواند بخرد.

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرض��ه و یا فروش کاالی قاچاق از طریق فضای 
مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، مرتکب عالوه بر ضبط کاال به 

دو برابر ارزش کاالی قاچاق محکوم می شود.
مهر – نمایندگان در ادامه جلس��ه علنی روز قبل مجلس ش��ورای اسالمی  و در 
جریان بررس��ی  الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماده 2۸ این الیحه 

را تصویب کردند.
براین اساس، ماده 21 قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصالح شد:

ماده 20- در صورتی که ارزش کاالی قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده 1۸ این 
قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل 50 میلیون ریال یا کمتر باشد، 
با قید در صورت جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب 
در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص 
شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم 

ابالغ می شود.
عالوه بر این تبصره 1 ماده 1۸ قانون به شرح زیر اصالح شد:

عرضه یا فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب عالوه بر ضبط 
کاال به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می ش��ود. چنانچه عرضه و یا 
فروش کاالی قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک 

و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب عالوه ب��ر ضبط  کاال به دو برابر ارزش کاالی قاچاق 
محکوم می شود. در همین رابطه رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از 
گرانفروش��ی و فروش کاالی قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و 
گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می ش��ود بیش از 50 
درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی اس��ت. به گزارش تسنیم، سید مرتضی میری 
افزود: فروش کاالی خارجی در فضای مجازی عالوه بر شناسه کاال باید نوع گارانتی 

آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کاالی مورد نیاز خود را خرید کنند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت های فروش 

اینترنتی در این آشفته بازار برخالف مقررات فعالیت می  کنند.
وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کاالی لوازم خانگی با س��از و 
کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می  شود، افزود: عرضه کاالهای فاقد شناسه از 
بهمن ماه سال گذش��ته به عنوان فروش کاالهای قاچاق تلقی می شود بنابراین در 
تمامی آگهی های محصوالت عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی 
گارانتی و شناسه کاال درج ش��ده باش��د تا از فروش کاالهای قاچاق در سایت های 

اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.
میری با بیان اینکه فروش��گاه های اینترنتی در حال سوء استفاده از خالء قانونی 
هستند گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد در حالت 
اول فروش کاالها بطور مستقیم از سوی فروش��گاه های اینترنتی بوده اما در حالت 

دوم فروش کاال از طریق اجاره دادن پنل به فروش��ندگان اس��ت که بنا بر ادعاهای 
فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروش��ی و یا فروش کاالهای قاچاق در 
این حالت بر عهده اجاره کننده خواهد بود. وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع 
خریداران به فروشگاه های اینترنتی برای خرید کاال اعتبار سایت است و اطالعاتی 
از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می رسد این سایت ها از این خالء قانونی در 
زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سواستفاده می  کنند. رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا 
تازه شروع به کار کرده است. وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش 

قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.
میری در بخش دیگری از س��خنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کاالی لوازم 
خانگی اجباری نیس��ت بلکه قیمت ارش��ادی دارد. وی اضافه ک��رد: تعیین قیمت 
لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است. رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم خانگی گفت: دس��تور العملی به تولید کنندگان ارایه تا بر اساس 
آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 1۷ درصد سود قیمت کاالها را به 

سازمان حمایت اعالم کنند.
وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برس��ی اجمالی قیمت ها را در سامانه 
12۴ ثبت می کند. میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید 

کننده ای برای ارایه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

مجلس تصویب کرد: 

جریمه مضاعف برای عرضه اینترنتی و پیامکی کاالی قاچاق 

PB


