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فعاالن حوزه صنعت مخابرات در گفت و گو با «ایران»:

وزیر ارتباطات در اجالس جهانی فناوری اطالعات:

در حال آمادهسازی خود
برای جذب فناوری 5Gهستیم

افزایش تعرفه واردات تجهیزات راه قاچاق را باز می کند
سوسن صادقی
خبرنگار

ëëبهروزرسانیتجهیزات
«اگــر تجهیزات به روز و آپدیت شــده صنعت
مخابرات از ســوی تولیدکنندگان ایرانی در کشــور
تولیــد شــود و بتوانــد نیــاز بــازار را تأمیــن کنــد ما
بهعنــوان فعــاالن صنعــت مخابرات بــا افزایش
تعرفه مخالفتی نداریم».
مهــدی محبــی رئیــس اتحادیه دســتگاههای
مخابراتــی و لوازم جانبی بــا بیان مطلب فوق به
«ایران» گفت :ما موافق این موضوع نیســتیم که
کشــور ما در تولیــد تجهیزات صنعــت مخابراتی
از دنیــا عقب بمانــد بنابراین تمایــل داریم حتی
واردکننــدگان تجهیــزات صنعــت مخابراتــی به
سمت و سویی حرکت کنند که نمایندگی فروش
محصــوالت و تجهیــزات تولیــد داخــل صنعــت
مخابرات را بر عهده بگیرند.
محبــی افــزود :بایــد افزایــش تعرفــه واردات
تجهیــزات صنعت مخابراتی به شــرطی صورت
بگیــرد که زیرســاخت آن در کشــور فراهم باشــد.
به عبارتــی باید کاالی باکیفیــت و به روز صنعت
مخابرات در کشور تولید شود نه اینکه تجهیزات از
مد افتاده که دیگر در صنعت مخابرات اســتفاده
نمیشود ،تولید کرده و راهی بازار کنند.
وی در ادامــه گفت :از ســوی دیگر وقتی کاالی
باکیفیت در داخل کشــور تولید شــود در حالی که
بــازار آن وجــود نــدارد ،افزایــش تعرفــه واردات

ëëافزایش تعرفه مساوی با گرانی
صــادق فیــض آبــادی رئیــس اتحادیــه
تولیدکنندگان صنعت تولیدکنندگان الکترونیکی
هم که دســتی در صنعت مخابرات دارد معتقد
اســت بدون ارزیابی بازار و بررسی آمار مربوط به
تولید داخلی و امکان تأمین بازار نباید دســت به
اقدام دیگری مانند افزایش تعرفه واردات زد.

منبع :رویترز

بهتازگی فرامرز رســتگار رئیــس اتحادیه صنعت
مخابــرات ایــران بــا بیــان اینکــه بــاور جــدی در
اســتفاده از تجهیــزات مخابراتی تولیــد داخل در
میــان اپراتورهــا وجــود نــدارد ،خواســتار افزایش
تعرفــه واردات ایــن تجهیــزات شــد .در پــی ایــن
اظهــار نظــر بــه ســراغ فعــاالن حــوزه صنعــت
مخابرات رفتیم تا نظر آنها را درباره این پیشنهاد
جویــا شــویم و ایــن ســؤال را مطــرح کنیم کــه آیا
چاره اســتفاده از تولیدات داخلی ،افزایش تعرفه
واردات تجهیــزات مخابراتــی اســت؟ و در چنین
صورتــی ،افزایــش تعرفه تجهیــزات وارداتی چه
تبعات مثبت و منفی در بردارد.

تجهیــزات صنعــت مخابــرات نــه تنهــا رغبتــی
برای خریــد محصوالت داخلی ایجــاد نمیکند،
بلکه مشــکالت ایــن حــوزه را افزایــش داده و راه
قاچاق تجهیــزات صنعت مخابرات را در کشــور
باز میکند.
غالمحسین کریمی رئیس اتحادیه مخابرات
نیــز بــه «ایــران» گفــت :افزایــش تعرفــه تنها در
زمینه تجهیزات اولیه ماننــد دکلها ،کابل و ...که
با قیمت و کیفیت خوبی در کشــور تولید میشود
و در واقــع مشــابه محصــوالت خارجــی اســت،
میتوان اعمال کرد.
رئیــس اتحادیــه مخابــرات افــزود :برخــی از
تجهیزات صنعت مخابــرات در داخل با کیفیت
پایینــی تولیــد میشــود بنابرایــن نمیتــوان بــر
تمــام تجهیزاتــی کــه در داخــل تولیــد میشــود،
افزایــش تعرفه واردات را در نظر گرفت .برخی از
تجهیزاتی هم که در داخل تولید میشود کیفیت
پایینــی دارد و اســتانداردهای جهانــی در آنهــا
رعایت نمیشود به همین دلیل اپراتورها مجبور
به واردات تجهیزات خارجی هستند.
کریمــی با اشــاره به اینکه امــکان تولید برخی
از تجهیــزات صنعت مخابــرات بخصوص حوزه
«هــای تک» در کشــور وجــود ندارد ،گفــت :تولید
ایــن بخــش از تجهیــزات حتی توجیــه اقتصادی
نیز ندارد بنابراین چارهای نیســت کــه اپراتورها و
دیگــر عوامل صنعت مخابرات به ســمت خرید
تجهیــزات صنعــت مخابــرات از شــرکت های
خارجی بروند.
البتــه کریمــی معتقــد اســت کــه در کل بــا
افزایش تعرفه موافق نیســت ،چــرا که هر زمان
بحــث افزایش تعرفــه واردات به میــان میآید
بــازار قاچــاق کاال داغ میشــود و به بــازار لطمه
وارد میکند.

فیض آبادی به «ایران» گفت :باید آمار تولید
داخل را به دقت بررســی کرد که آیا میتواند بازار
داخل را پوشــش دهد .آیا میزان تولید تجهیزات
داخلــی به اندازهای رســیده اســت که در صنعت
مخابرات کشــور انحصــار ایجاد نکند .اگــر این دو
مــورد را بتواند پوشــش دهد درخواســت افزایش
تعرفــه واردات برخــی از تجهیــزات صنعــت
مخابرات میتواند ،منطقی باشد.
وی افــزود :ولــی بــاز تأکید میکنم بــدون آمار
و بازدیــد میدانــی و بــدون ارزیابــی و مدیریــت
ظرفیتهــای خــود نبایــد هیــچ اقدامــی انجــام
دهیــم ،چرا کــه اقدامهای بدون حســاب و کتاب
بجز گران شدن قیمت قطعات چیز دیگری در بر
نخواهد داشت.
ایــن فعال حــوزه مخابــرات در ادامه بــا بیان
اینکه بهتر اســت به جــای افزایش تعرفه واردات
بــه فکــر حمایــت از تولیــد داخــل بــه شــیوههای
دیگــر باشــیم ،گفــت :اگــر در چنــد ســال اول کار
حمایتهــای مختلفــی (مانند ارائــه حاملهای
انــرژی با قیمت پایین تر ،دریافت بیمه و مالیات
بعد از چند ســال و )...از تولیدکنندگان تجهیزات
داخلــی صــورت بگیــرد ،میتوانند نیــاز داخل را
تأمین کنند.
وی افــزود :از ســوی دیگــر بایــد در تأمیــن
قطعــات و مــواد اولیه بــه تولیدکننــدگان کمک
کــرد تــا آنها بتواننــد ابزارهــای تولیــد تجهیزات
صنعت مخابرات را نوسازی کنند .اکنون ابزارها

در صنعت تولید در دنیا تغییر کرده اســت و اگر
تجهیزات تولید نوسازی نشود ،بهر ه وری کاهش
مییابــد بنابرایــن بــرای باال بــردن بهــرهوری و
کیفیــت تجهیــزات صنعــت مخابــرات بایــد از
ابزارهــای به روز در جهان اســتفاده کرد که البته
ایــن بخش برای نیل به این مقصود به حمایت
نیاز دارد.
فیــض آبــادی معتقــد اســت بایــد واحدهای
تحقیقــات ( )R&Dهــم در کارخانههای صنعت
مخابرات بیشــتر حمایت شــوند چون این بخش
بســیار هزینه بر اســت .آنهــا باید حمایت شــوند
تا بتواننــد تجهیزات به روز دنیا را در کشــور تولید
و وارد بــازار کننــد در غیر این صــورت اپراتورها به
سراغ تجهیزات به روز دنیا و باکیفیت میروند.
ëëارائه مشوق ها
دانیال حسینی فعال حوزه صنعت مخابرات
نیز معتقد اســت تجربه از گذشــته تاکنون نشــان
داده اســت کــه افزایش تعرفه در بخــش واردات
دربــاره هیــچ کاالیی مفیــد واقع نشــده ،بنابراین
بهتر اســت برای فروش محصوالت تولید داخل
برای تولیدکننــدگان و خریداران مشــوقهایی در
نظر گرفته شود.
حســینی گفــت :بــه نظــر مــن بایــد خدمات
و افزایــش تعرفــه را بــرای تولیدکننــده در نظــر
بگیرنــد تا آنها بتواننــد رقابت کنند ،چــرا که اگر
افزایــش تعرفــه بــازار محور شــده و ماننــد بازار

خودرو انحصار ایجاد کند ،به صالح تولیدکننده
و کشور نیست.
وی افزود :این اقدام موجب میشــود کیفیت
تولیدات محصوالت داخلی پایین بیاید و رقابت
در بــازار از بیــن برود .عــاوه بر این مــی تواند کار
تولیــد را با کنــدی مواجه کند و نتواند پاســخگوی
نیاز بازار باشد.
علی ضیایــی کارشــناس حوزه مخابــرات نیز
اعتقــاد دارد تاکنــون افزایــش تعرفــه نتوانســته
شرکتها و حتی افراد را به خرید محصولی که در
داخل تولید میشــود ترغیب کند ،چرا که مشکل
تعرفه نیست ،بلکه کیفیت است.
ضیایــی با بیــان اینکه نتیجــه افزایش تعرفه
را در صنعــت خــودرو بــه عینــه مشــاهده کــرده
ایــم ،بــه «ایــران» گفت :وقتــی تعرفه خــودرو را
تــا صددرصــد افزایــش دادنــد خریــد خــودروی
خارجــی نــه تنها به صفر نرســید ،بلکــه در عین
حــال فــروش خــودروی بیکیفیــت داخلــی هم
افزایــش نیافــت ،چــرا کــه در افزایــش فــروش
محصــوالت تولید داخل به کیفیــت ارتباط دارد
و تــا کیفیت و به روزرســانی در تجهیزات صورت
نگیرد بازاری وجود نخواهد داشت.
این کارشناس افزود :اگر تولیدکنندگان صنعت
مخابرات بهدنبال فروش باالی محصوالت تولید
داخل خود هستند باید بههمان میزان هم کیفیت
کاالهای خــود را افزایش دهند .بهعنــوان مثال در
بحث آنتنهای مخابراتی سالمت مردم در میان
است و اگر کیفیت آنتن بیتی اس خوب و مطابق
بــا اســتاندارد جهانــی تولیــد نشــود ،میتوانــد بر
سالمت مردم تأثیر منفی بگذارد از اینرو اپراتورها
در زمینــه خریــد ایــن نــوع کاال هیچ گونه ریســکی
نمیکننــد و ترجیــح میدهنــد که از شــرکتهای
معتبــر خارجــی تجهیــزات دارای اســتانداردهای
جهانیخریداریکنند.
ضیایی در ادامــه گفت :تولیدکنندگان داخلی
صنعــت مخابرات بایــد کیفیت تجهیــزات اولیه
را افزایــش دهنــد تا رغبــت اپراتورها بــرای خرید
محصــوالت داخلــی افزایــش یابــد ،چــون قطعاً
اپراتورهــا محصــوالت «هــای تــک» خــود را از
وندورهای معتبر جهان که در دنیا انگشت شمار
هستند ،خریداری میکنند.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات با تأکید بر اینکه  5Gفناوری
غالــب جهــان در دهــه آینــده خواهــد بــود از برنامهریزیهــای
اخــبار
کشورمان برای جذب فناوری  5Gخبر داد.
بهگــزارش «ایــران» ،محمدجــواد آذری جهرمــی ،در پنــل ویــژه وزرا در اجــاس
جهانی فناوری اطالعات ( )WCIT-2019که در ایروان ،پایتخت ارمنســتان برپاست،
ل توجه ایران در حوزه زیرساخت فناوری اطالعات
ضمن اشاره به پیشرفتهای قاب 
در دو ســال اخیر به اتصال  ۱۰۰درصدی شــهرها و  ۷۸درصدی روســتاهای کشــور به
شــبکه  4Gاشــاره کــرد و افزود :دولــت با برنامهریــزی و جذب ســرمایهگذاری بخش
ل توســعه حداکثری زیرساختهای ارتباطی است.جهرمی با تأکید
خصوصی درحا 
بــر اینکه فنــاوری  5Gفنــاوری غالب جهان در دهــه آینده جهان خواهــد بود ،گفت:
ایران در حال آمادهســازی شــرایط و بســترهای الزم برای جذب این فناوری از طریق
ایجاد زیرساختها و نیز افزایش آگاهی و عالقه مردم نسبت به کاربردهای متعدد و
متنوعی است که این فناوری برای زندگی آنها به ارمغان خواهد آورد.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تجلیل از ظرفیت باالی جوانان مستعد ایرانی در
حوزه فناوری اطالعات ،حمایت از رشــد اقتصاد دیجیتال مبتنی بر مشارکت بخش
خصوصی و پویایی کشــور را یکی از اهداف مهم خود توصیف کرد و با اشــاره به طرح
نوآفرین گفت :هماکنون در حدود  ۵۷۰استارتاپ ۱۳۹ ،شرکت بزرگ رشد یافته۴۵ ،
شتابدهنده و  ۱۵سرمایهگذار مشارکت خود را در این طرح آغاز کردهاند.
وزیر کابینه دولت دوازدهم با اشاره به همراهی تعدادی از بهترین استارتاپهای
ایرانــی با وی در ســفر به ایــروان که در زمینههــای حملونقل ،کشــاورزی ،تبلیغات،
انیمیشن ،پیامرسان ،سالمت و تجارت هوشمند فعالیت دارند از شرکتکنندگان در
اجالس جهانی فناوری اطالعات ( )WCIT-2019دعوت کرد ضمن بازدید از پاویون
ایران در نمایشگاه ( )Digi Tec Expoایروان با ظرفیتهای جذاب این استارتاپ ها از
نزدیکآشناشوند.

مایکروسافت در تالش
برای رساندن اینترنت به جهان محروم

مایکروســافت تصمیم دارد تا ســال  ۲۰۲۲میــادی برای  ۴۰میلیــون نفر در مناطق
حومــهای و دورافتاده امریکای التین ،آفریقا و آســیا دسترســی به اینترنــت را فراهم
کند.بهگزارش مهر ،طبق آمار تا پایان ســال گذشــته حدود نیمی از جمعیت جهان
به اینترنت متصل شــده بودهاند .هرچند این امر یک نقطه عطف مثبت به حساب
میآیداماازسویدیگرنشانمیدهدهنوزمیلیاردهانفربهاینترنتدسترسیندارند.
در همین راســتا ،پروژه  Airband Initiative ۲۰۱۸مایکروسافت تالشهایی برای
دسترسی به اینترنت در امریکا انجام داد و اکنون مایکروسافت تصمیم دارد با شیوه
استفاده شده در این پروژه دسترسی به اینترنت را در سراسر آفریقا ،امریکای التین و
آسیافراهمکند.
بهطور دقیقتر این شرکت تصمیم دارد تا ۲۰۲۲میالدی ۴۰میلیون نفر در سراسر
جهان را به اینترنت متصل کند .محور تمرکز فعالیت مایکروسافت حومه شهرها و
مناطق دورافتاده در امریکای التین و کشورهای آفریقایی است.
برای این منظور مایکروسافت با استفاده از روشی ۴مرحلهای رویISPهای محلی
و اجتماعــات مختلف تمرکز میکند تا دسترســی به اینترنــت ارزان و قابل اعتماد را
فراهم کند.مایکروســافت برای دسترســی به  TV White Spaceبه قانونگذاران فشار
یآورد TV White Space .فرکانسهــای بیســیمی هســتند که میتــوان با تغییر
مــ 
کاربری از آنها برای دسترسی به اینترنت در منطقهای وسیع استفاده کرد.

