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تا  است  کار  انجام  حال  در  پیمانکار  فنی  بحث  در 
مقدمات فراهم شود و طرح رجیستری در شهریور و یا 

اوایل مهرماه آماده بهره برداری خواهد بود.
سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
های  دستگاه  اتحادیه  رئیس  خراسانی  کریمی 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  معاون  فالح  مخابراتی، 
کمیسیون  رئیس  نایب  احمدی  و  رادیویی  ارتباطات 
بررسی  به  ماه  خرداد   31 مجلس  معادن  و  صنایع 
حکایت رجیستري گوشی های تلفن همراه و بازی های 

سیاسی پرداختند.
 

ـــارد تومـــان قاچـــاق گوشـــی 2 هـــزار میلی
انجام می شود	

 
و  صنایع  کمیسیون  عضو  فر  سبحانی  رمضانعلی 
معادن مجلس در گفتگوی ویژه خبری، پیرامون طرح 
از90  بیش  گفت:  همراه  تلفن  گوشی های  رجیستري 
درصد گوشی های تلفن همراه وارداتی قاچاق هستند 
به طوری که، 2 هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی انجام 
می شود. وی با بیان اینکه قاچاق گوشی تلفن همراه 
بیش از اندازه بود و به همین دلیل طرح ریجیستري 
مطرح شد افزود: در گوشی های قاچاق مشخص نیست 
که استانداردهای الزم رعایت شده یا خیر و یا اینکه 
مشخص نیست که وضعیت خدمات پس از فروش و 
غیره به چه صورت است. سبحانی فر با اشاره به اینکه 
در گوشی های قاچاق حقوق گمرکی پرداخت نمی شود 
: دستگاه های مربوطه مانند وزارت صنعت،  ادامه داد 
و  گمرکی  مقررات  تنظیم  سازمان  تجارت،  و  معدن 
نیروی انتظامی در کمیته ارتباطات به منظور بررسی 
از  جلوگیری  راههای  تا  کردند  برگزار  جلسه  موضوع 
قاچاق کاال را پیگیری کنند.این عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با بیان اینکه، تولید کنندگان گوشی 
کنند  ایجاد  نمایندگی  ایران  در  باید  مقابل  طرف  در 
اظهار داشت: گوشی ها صرفا باید در ایران قابل فعال 
وزارتخانه های  ضلع  سه  از  کمیته ای  لذا  باشد  سازی 
ارتباطات، اقتصاد و دارایی و صنایع تشکیل شد که در 
رأس آنها ستاد مبارزه با قاچاق کاال قرار دارد که باید با 
همدیگر به صورت هماهنگ عمل کنند. غالمحسین 
کریمی خراسانی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی 
به  همراه  تلفن  گوشی  تا سال 85  اینکه  به  اشاره  با 
سپرده  مردم  به  کار  وقتی  گفت:  نداشتیم  قاچاق  نام 
تلفن  گوشی  موضوع  در  را  اوضاعی  چنین  نمی شود 
همراه مشاهده می کنیم، بدون کوچکترین نظر خواهی 
شامل  که  مخابراتی  دستگاه های  اتحادیه  اعضای  از 
واردکننده  و  دهنده  خدمت  فروشنده،  کننده،  توزیع 
می شود ،یک شبه تعرفه4 درصد به 60 درصد افزایش 
ارزش  درصد   9 گرفتن  اینکه  به  اشاره  با  وی  یافت. 

افزوده از واردکننده، توزیع کننده و در نهایت فروشنده 
و مصرف کننده سبب ایجاد قاچاق می شود ادامه داد: 
کرد.  ماجرا  درگیر  نباید  را  کننده  و مصرف  فروشنده 
رئیس  نایب  احمدی  فریدون  بحث،  این  ادامه  در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز 
رجیستری  طرح  اجرای  در  تعویق  علت  در خصوص 
گوشی های تلفن همراه گفت: ظاهرا فرآیند کاری که 
قرار است انجام دهیم خیلی پیچیده تر از تولید گوشی 

با تکنولوژی های باالست. 
وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق گوشی های 
تلفن همراه راه های دیگر را دنبال نکردیم و بدترین 
با  افزود:   ، کردیم  انتخاب  رابطه  این  در  را  روش 
افتاد  به زحمت خواهند  مردم  قطعا  این طرح  اجرای 
و ناراضی خواهند شد؛ ما باید زیر ساختی فراهم کنیم 
که امکان فروش کاالی قاچاق در کشور نباشد. نایب 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
اینکه در ابتدای این دولت نظام کدینگ کاال تعطیل 
و مرکزی تحت عنوان مرکز شماره و کد گذاری کاال 
کاری  باید  کرد:  نشان  خاطر  شد،  منحل  خدمات  و 
کنیم که کاالی قاچاق در سطح خرده فروشی امکان 
عرضه نداشته باشد. احمدی در خصوص علت تعویق 
در اجرای این طرح نیز عنوان کرد: بعید می دانم زیر 
آنقدر  اداری  ساخت ها آماده شده باشد ؛ دستگاه های 
کار  درخواستی  چنین  به  پاسخ  که  هستند  سنگین 
سختی برای آن ها باشد. سبحانی فر عضو کمیسیون 
بیان  با  نیز  اسالمی  معادن مجلس شورای  و  صنایع 

اینکه شبکه مخابراتی ما شبکه یکپارچه ای نیست و 
از سیستم های مختلف مخابراتی تشکیل شده اظهار 
از  نگرانی  این موضوع، بحث دیگر  بر  داشت: عالوه 
با  باید  لذا  است  این طرح  اجرای  در  مردم  نارضایتی 

دقت و احتیاط کار را پیش برد.
 وی با اعالم اینکه طرح به صورت آزمایشی اجرا شده 
است تصریح کرد: مشخص نیست این پروتکل طراحی 
با استاندارد های فنی سیستم های مختلف مخابراتی 
هم خوانی داشته باشد ؛ حدود 100 میلیون گوشی داریم 
که اگر قرار باشد سریال آن ها وارد سیستم شود حتما 
سیگنال رسانی را دچار مشکل خواهد کرد و مشترکان 
دچار قطعی خواهند شد و این موضوع نارضایتی مردم را 
به دنبال خواهد داشت. فالح با اشاره به اینکه از تیرماه 
به  را  مردم  دست  در  گوشی های  شناسایی  کار  جاری 
عنوان یکی از فازهای طرح رجیستری دنبال خواهیم 
گوشی  ثبت  بحث  بحث،  این  بر  عالوه  گفت:  کرد 
انجام شود که سامانه آن مربوط  باید  نیز  تلفن همراه 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که آن هم نیاز 
به زیر ساخت دارد که البته یک سری زیر ساخت ها در 
این رابطه نیز آماده شده است. وی افزود: فرآیند ساده 
نیست و نیاز به آموزش مردمی دارد : هم باید بازار ما 
خود  گوشی های  بدانند چطور  مردم  هم  و  باشد  آماده 
را ثبت کنند. فالح خاطر نشان ساخت: در بحث فنی 
پیمانکار در حال انجام کار است تا مقدمات فراهم شود 
و ان شاء ا... طرح رجیستری در شهریور و یا اوایل مهرماه 

آماده بهره برداری خواهد بود.

طرح رجیستری، در شهریور یا اوایل مهر،آماده 
بهره برداری خواهد بود

حدود ۱۰۰ میلیون گوشی داریم که اگر قرار باشد سریال آن ها وارد سیستم شود 
حتما سیگنال رسانی را دچار مشکل خواهد کرد و مشترکان دچار قطعی خواهند شد

تاکید وزیر ارتباطات بر شبکه ملی اطالعات
در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی

 سعید    طباطبایی

وزیـر ارتباطـات در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی گفت: سیاسـت ما همواره گسـترش 
محتوای سـالم ، بهبود کیفیت و تنوع سـرویس ها مبتنی بر بسـتر شـبکه ملی اطالعات 
اسـت. واعظـی در سـخنان خود گفت: اکنـون می خواهـم اطالعاتی را درباره پیشـرفتی 
کـه در تـالش بـرای دسـتیابی بـه منافع عرضـه سـرویس های ICT در زندگـی روزمره 
تـک تـک شـهروندانمان داشـته اسـت را، مطـرح کنـم. وی با بیـان اینکه سیاسـت ما 
همـواره بهبـود کیفیـت و تنـوع سـرویس ها بوده اسـت، افـزود: در عین حـال مقرون به 
صرفـه بـودن سـرویس ها بـا اسـتفاده از عامـل رقابت، مشـارکت با بخـش خصوصی و 
جـذب سـرمایه گـذاری خارجی، گسـترش دسترسـی به مناطق روسـتایی و دوردسـت، 
تسـهیل و حمایت فعاالنه از نوآوری ها و اسـتقبال از فناوری های پیشـرفته برای افزایش 
بـازده، در همـه زمینه هـا، مدنظر بوده اسـت. دکتر واعظـی تأکیدکرد: همه ایـن موارد را 
در شـبکه ملـی اطالعـات که برای ارائه سـرویس های فراگیر و مقـرون به صرفه مبتنی 
بـر پهـن باند بـه اجـرا درآمده اسـت،  منعکـس کرده ایـم. وی تصریـح کرد: خوشـحالم 
بـه اطـالع شـما برسـانم ما بـا اجـرای سیاسـت های فـوق، سـرویس های پهـن باند را 
بـه تقریبـاً 28 هـزار روسـتا ارائـه کرده ایـم و تعـداد مشـترکین فعـال موبایـل در ایـران 
بیـش از 85 میلیـون نفـر و خطـوط ثابت در ایـران، بیـش از 48 میلیون نفر اسـت. وزیر 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعات با اشـاره به اینکه تعـداد کاربران پهن بانـد به 44 میلیون 
 3G نزدیـک شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: از این تعـداد، 34 میلیـون کاربـر از خدمات
 4G 3 در بیش از 900 شـهر وG 4 پهـن بانـد موبایـل اسـتفاده می کننـد و اکنـونG و

در بیـش از 700 شـهر ایـران فعال اسـت. واعظی تصریـح کرد: در حـال حاضر ظرفیت 
داخلـی IP زیرسـاخت نزدیـک بـه 10ترابیـت بر ثانیه اسـت. وزیـر ارتباطـات و فناوری 
اطالعـات یـادآور شـد: در ایـران 7 مرکـز IXP را در سراسـر کشـور راه انـدازی کرده ایم 
و اخیـراً اتصال هـای فیبـر نـوری بـه منـازل )FTTH( مشـتریان مسـکونی و کسـب و 
کارهـا، ارائـه می شـود و سـرعت ارائـه چنیـن خدماتـی در آینـده نیـز، بیشـتر می شـود. 
دکتـر واعظـی بـه فعالیت هـای انجـام شـده در زمینـه کاهش شـکاف دیجیتال اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: مـا بـا اسـتفاده از منابع مالـی USO به سـرعت در حـال کاهش 
شـکاف دیجیتـال هسـتیم تـا شـبکه ها و سـرویس های ICT بـه مناطـق دوردسـت و 
کمتـر برخـوردار، گسـترش یابـد. وزیر ارتباطـات و فناوری اطالعـات، ادامـه داد: در این 
راسـتا هـدف خـود را ارائـه اتصـال پهن بانـد و عرضـه خدمات سـودمند قـرار داده ایم تا 
شـهروندان را با ارائه گسـتره وسـیعی از برنامه های کاربردی و اقـالم اطالعاتی، توانمند 
کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشـاره به اینکه در سـه سـال گذشـته حجم 
بـازار ICT در ایـران سـه برابـر شـده اسـت، افـزود: انتظـار داریم کـه این افزایـش را در 
5 سـال آینـده نیـز داشـته باشـیم.  دکتر واعظـی توجه بر اهمیـت پروژه های مشـترک 
بـا شـرکای خارجـی در توسـعه فناوری هـا، برنامه هـای کاربـردی و خدمـات جدیـد را ، 
ضـروری خوانـد و افـزود: ایـن موضـوع یکـی از سـتون های اصلی سیاسـت ما اسـت و 
مـا ایـن فعالیتهـا را بـا اولویـت دهی بـه معامالت خود، با کسـانی کـه به ایـن فراخوان 
پاسـخ مثبـت دهنـد، ادامـه می دهیـم؛ در ایـن میان شـرکتهای ایرانـی زیـادی در حوزه 
ICT وجـود دارد کـه در ایـن زمینه هـا آماده آغـاز همکاری های بین المللی هسـتند. وی 

در پایـان سـخنان خود تصریـح کرد: این گردهمایـی، فرصت فوق العاده ای اسـت که با 
دیگـر ذینفعـان ارتباط برقـرار کنیم و با تبـادل نظر از تجربیات یکدیگر بهره مند شـویم. 
امسـال، اجـالس جهانـی جامعـه اطالعاتـی با شـعار »جامعـه اطالعاتی و دانـش بنیان 
در جهـت اهـداف توسـعه پایدار« از )16-12 ژوئن( در ژنو سـوئیس، برگزار شـده اسـت.

یادداشت


