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تخصیص ارز به موبایل
منوط به شفاف شدن تخلفات

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایلهای دپو شده
در گمرک ،منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرایند
ویرایش ثبت سفارشها و سوءاستفاده از خأل ایجاد شده در سامانهها
شد.
جلســه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و
انجمن واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت روز
گذشته ( ۱۲مرداد  )۱۴۰۱برگزار شد.
طبــق اعالم انجمن واردکننــدگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی از
بانک مرکزی و وزارت صمت درخواســت شــد تا بســرعت وضعیت
کاالهــای دپــو شــده در گمــرکات و تخصیــص ارز ثبت ســفارشهای
موبایل تعیین تکلیف شود.
همچنین مقرر شــد تا یک ماه محدودیتهای ورودی و خروجی
کاال در ســامانه متوقــف و بــه زنجیــره تأمیــن ،توزیــع و عرضــه تلفن
همــراه فرصتــی داده خواهد شــد تــا با اســتفاده از ایــن روش در بازه
زمانی مشــخص (یک ماه) اقدام به واقعیسازی انبارهای خود کنند
تا چرخه انتقال کاال بین الیههای این زنجیره بهصورت شــفاف از سر
گرفته شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد فرایند ثبت کاال در سامانه توسط
واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کاال باشد و فقط فروش
به مصرفکننده با  IMEIبر اساس کدملی صورت گیرد.

اخبار

تعداد مشترکان اینترنت پهنباند سیار در کشور تا پایان سه ماهه اول
سال  ۱۴۰۱به بیش از  ۹۷میلیون و  ۸۳۹هزار مشترک و ضریب نفوذ
پهنباند سیار نیز به  ۱۱۵.۵۱درصد رسید.
طبــق آخریــن آمــار منتشرشــده در ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطات رادیویی تا پایان ســه ماهه اول ســال  ،۱۴۰۱تعداد مشترکان
اینترنــت پهنباند ســیار به  ۹۷میلیــون و  ۸۳۹هزار و  ۸۳۱مشــترک
رســیده ،این در حالی اســت که تا پایان ســه ماهه چهارم ســال ،۱۴۰۰
تعداد مشترکان اینترنت پهنباند سیار به  ۹۵میلیون مشترک رسیده
بود .تعداد مشترکان به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.
طبــق این آمار ،ضریب نفوذ اینترنت پهنباند ســیار تا پایان ســه
ماهــه اول ســال  ،۱۴۰۱به  ۱۱۵.۵۱درصد رســیده اســت .ایــن در حالی
اســت که ضریب نفوذ اینترنت پهنباند ســیار تا پایان سه ماهه سوم
سال  ،۱۴۰۰به  ۱۱۴.۰۶درصد رسیده بود.
علت اشتراک باالی ارتباطات سیار و ضریب نفوذ آن در کشور این
است که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دالیل مختلفی بیش از
یک خط استفاده میکنند یا برخی از خطوطی که خریداری کردهاند
را بالاســتفاده گذاشــتهاند و از طرفــی هــم خــود اپراتورهــا میتوانند
بهدلیل جلب مشتری و نفوذ در بازار این خدمات ،به ارائه سیمکارت
رایگان یا با قیمت نازل و غیره اقدام کنند.

مخابرات خسارت اختالل اینترنت را پرداخت کند

گــروه فنــاوری /بــا وجــود وعدههــای وزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مبنــی بــر
بهبود کیفیت اینترنت با اجرای 20میلیون
پورت فیبرنوری و چشــاندن طعم شیرین
فنــاوری بــه مــردم ،امــا کاربــران دائمــاً با
اختالل اینترنت مواجه هســتند و بسیاری
از کســبوکارهای آنالیــن ،تاکســیهای
اینترنتــی ،گیمرهــا و ...از ایــن موضــوع
گالیهمندنــد .اختــال شــدید در اینترنت
بخشی از کشور در ۱۰مردادماه این گالیهها
را بــه اوج رســاند و واکنشهای متفاوتی را
ب ه دنبال داشــت .حساسیت این موضوع
تــا جایی بود کــه رئیسجمهور در جلســه
هیــأت دولــت درباره رفع اختــاالت اخیر
اینترنــت بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات مأموریتــی ویــژه داد و گفــت:
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات باید
بــا دقت مــواردی از این دســت را پیگیری
کنــد تا خللی در فعالیت کســبوکارهایی
که در بســتر فضــای مجازی جریــان دارد،
ایجــاد نشــود .امــا در تازهتریــن اختــال
اینترنــت کشــور مقصر چه کســی اســت و
چگونه باید پاسخگوی این موضوع باشد؟
مشــترکان چگونه میتوانند خسارت خود
را دریافت کنند؟
ëëعــدم رعایــت اصــول کاری و پدافنــد
غیرعامل ،زمینهساز اختالل اینترنت
بــه دنبــال وقــوع ایــن اتفــاق ،شــبکه
اینترنــت ســیار و ثابت و حتــی آنتندهی
برخــی اپراتورهــای موبایــل بــا چالــش
مواجــه شــد .در همین راســتا در نشســت
شــورایعالی فضــای مجازی به ریاســت
رئیسجمهــور ،علــل و عوامــل اختــال
اخیــر در شــبکه اینترنــت پایتخــت و
برخــی نقــاط دیگــر کشــور بررســی شــد.
در ایــن جلســه ،وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعات مأمور شــد تــا عامالن
اختــال اخیر اینترنت را به دســتگاه قضا
معرفــی کنــد .وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات تخطــی برخــی پیمانــکاران از
دستورالعملها از جمله استفاده از مسیر
کابلهای برق فشار قوی برای شبکههای

ارتباطــی را از علــل این اختالل دانســت.
ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شورایعالی
فضــای مجــازی نیــز تخطــی برخــی
پیمانــکاران از دســتورالعملها ازجملــه
استفاده از مسیر کابلهای برق فشار قوی
برای شــبکههای ارتباطی را از علل اصلی
اختالل اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و
برخی نقاط دیگر کشــور دانســت و گفت:
در جلســه شــورایعالی فضــای مجازی،
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
مکلف شد عوامل بروز حادثه را شناسایی
و بــه قوهقضائیــه معرفی کنــد .در همین
راســتا وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات
در حاشــیه جلســه هیأت دولت در جمع
خبرنــگاران دربــاره اختــال اینترنــت در
روزهــای اخیــر گفت :مــا مســئول پدافند
غیرعامــل وزارتخانــه را مأمــور کردیم که
طــی دو هفتــه تمــام حوضچههــا و مراکز
مخابراتــی و ابنیــه متعلق بــه اپراتورهای
اصلی را بررســی کند تا اگر مشکلی وجود
دارد بــه ســرعت برطــرف شــود .شــرکت
مخابــرات هــم حتمــاً باید ضــرر و زیان و
خســارتهای وارده بــه مشــترکان خود و
ایرانســل را جبــران کنــد .عیســی زارعپور
افزود :روز دوشــنبه یکــی از حوضچههای
مخابــرات دچــار آتشســوزی شــده بــود
کــه ارتبــاط برخــی مشــترکین قطــع شــد
و عامــل اصلــی نیز عــدم رعایــت اصول
کاری و پدافنــد غیرعامــل بــود .وی ادامه
داد :در هفتــه اخیــر دو حادثــه داشــتیم
کــه یکــی از آنهــا در مشــهد رخ داد و روز
شــنبه هم بر اثر قصور یکی از پیمانکاران
شــرکت مخابــرات ،بخشــی از فیبرهــای
نــوری مرکــز قطــع شــده بــود .بر اثــر این
رخــداد ،ارتباطــات چنــد اســتان اعــم از
خراسانرضوی ،خراسانجنوبی و کرمان
حدود ۴ســاعت دچار اختالل شده بود که
با مقصرین آن برخورد خواهد شد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
خاطرنشــان کــرد :روز دوشــنبه هــم یکی
از حوضچههای شــرکت مخابــرات ایران
در خیابان کارگر دچار آتشســوزی شــده

بود کــه آن هــم منجر به قطــع ارتباطات
شــد .زارعپــور با بیــان اینکه جلســهای در
این خصوص برای بررســی این دو حادثه
برگــزار شــد ،اعــام کــرد :علــت آن عدم
رعایــت اصــول حرفهای توســط اپراتورها
تشــخیص داده شده و البته اصول پدافند
غیرعامل هم رعایت نشده بود .در همین
راستا به سازمان تنظیم مقررات ابالغ شد
تا با استفاده از ظرفیت کمیسیون تنظیم
مقــررات ،تصمیمــات الزم در خصــوص
پاسخگویی شرکت مخابرات و نیز جبران
خســارات وارده به مشــترکین از سوی این
شرکت اتخاذ شود.
ëëخســارت دههــا میلیــاردی بــه شــبکه
ارتباطی مخابرات
به دنبــال این اتفاق و مقصرشــناخته
شــدن شــرکت مخابــرات ،مدیــرکل
ارتباطــات و امــور بینالملــل شــرکت
مخابــرات یادآورشــد :کارشناســان
آتشنشــانی در حــال بررســی علــت
آتشســوزی در حوضچه ارتباطی شرکت
مخابرات منطقه  ۸هستند و این موضوع
بــزودی اعــام خواهــد شــد .محمدرضــا
بیدخام درباره علت آتشسوزی چند روز
گذشــته در یکی از حوضچههای ارتباطی
شــرکت مخابــرات تهــران گفــت :علــت
آتشســوزی توســط کارشناســان سازمان
آتشنشــانی در حال بررسی است و هنوز
به ما اعالم نکردهاند .طی چند روز آینده
در ایــن خصــوص اطالعرســانی خواهــد
شــد و مالک ما در خصــوص علت دقیق
آتشســوزی ،ســازمان آتشنشانی است.
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بینالملــل
شــرکت مخابرات ایران درباره خســارات
وارد شده بر اثر این آتشسوزی گفت :این
آتشسوزی یکســری هزینههای مستقیم
و یکســری هزینههــای غیرمســتقیم برای
ما دارد؛ به طور مثال هزینه غیرمســتقیم
شارژ مشــترکین اســت که از دست رفته و
بررســی آن زمانبــر اســت .همچنیــن به
طــور مســتقیم دههــا میلیــارد تومــان به
شبکه ارتباطی خسارت وارد شده اما هنوز
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :
مسیر کسبوکارها برای ورود به بورس
هموار شود

رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه
شرکتهای حوزه فناوری برای تأمین سرمایه و رشد ،باید بورسی
شــوند ،گفت :مســیر پیش روی اســتارتاپها برای ورود به بورس
بایــد هموار و روشــن شــود تا با رعایــت الزامات قانونــی وارد بازار
سرمایه شوند.
به گزارش ایرنا« ،محمد خوانســاری» با بیان اینکه ما بهدنبال
ســاماندهی وضعیــت ارائــه خدمــات دیجیتــال ماننــد دولــت
الکترونیــک و شــبکه ملــی اطالعــات بــه مــردم هســتیم ،افــزود:
ســازمان فنــاوری اطالعــات ارتباط خوبی بــا کســبوکارها دارد و
تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسبوکارها برداشتهایم،
درســت نیســت ،ولــی اولویتدهــی بــه مأموریتهــای ســازمان
براساس نیازهای موجود و برحسب قانون و ضرورتهای جامعه
است.
وی در ادامــه گفت :در حال حاضر و براســاس بند «و» تبصره
« »۷قانون بودجه ،مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد
دولت هوشــمند را راهانــدازی کند و تمرکز فعلــی اکنون روی این
مسأله است .راهاندازی این پنجره از سالها قبل آغاز و گاهی روند
پیشرفت آن کند شده بود ،اما در نهایت حدود  ۲ماه قبل ،پنجره
واحــد و یکپارچه دولــت برای ارائه خدمات دســتگاههای اجرایی
به مردم راهاندازی شــد تا آنهــا بتوانند با یکبار احراز هویت وارد
مجموعــهای از خدمات دولت و دســتگاهها شــوند کــه بهصورت
مجازی ارائه میشود.
خوانســاری درباره کمیتــه توســعه پلتفرمهــا و ارائهدهندگان
خدمات هوشــمند نیز گفت :این کمیته در ذیل کمیسیون توسعه
اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال
میکنــد .اولیــن تکلیف این اســت که شــرکتهای حــوزه فناوری
اطالعات برای تأمین سرمایه و بزرگشدن باید مانند تپسی وارد
بورس شــوند .مســیر پیش روی اســتارتاپها باید هموار و روشــن
شود تا آنها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شوند.
وی بیــان کــرد :دومین تکلیــف ،دادهها و خدماتی اســت که با
در نظر گرفتن شــرایط ،در اختیــار حوزه پلتفرمی قرار میگیرد که
باعث رشــد اقتصادی این حوزه میشــود .موضوع سوم تکالیفی
اســت کــه از ســوی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بهعنوان
مأموریــت برای این ســازمان در نظر گرفته شــده کــه از میان آنها
میتوان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.
خوانساری اضافه کرد :پلتفرمهای خدمترسان به مردم نیاز
به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال
آمــاده شــود .ســازمان فناوری بــرای ایــن کار برنامهریــزی کرده و
چهارچوبهایی را با مشــارکت ســازمان نظام صنفــی رایانهای و
فعاالن بخش انجام دادهایم.
وی دربــاره «قانــون یکپارچهســازی دادههــا و اطالعات ملی»
و تأثیــر آن بــر اســتقرار دولــت الکترونیــک ،گفت :طــرح «دوام»
راهــی را بــاز میکنــد تا بتوانیــم دادههــای حاکمیتی را بــا در نظر
گرفتن شــرایط خاص و حفــظ حریم خصوصی مــردم در اختیار
کســبوکارها قــرار بدهیــم .امیدواریــم ایــن قانــون بســرعت بــه
دســتگاهها ابالغ شــود تا برخی از دســتگاهها که تمایل کمتری به
اشتراکگذاری دادهها دارند ،از این کار دست بکشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد« :دادهها»
و «اطالعــات» جــزو امــوال عمومــی هســتند و بــرای اینکه رشــد
اقتصــادی در کشــور اتفــاق بیفتــد ،ایــن دادههــا بایــد در اختیــار
کسبوکارها ،اپراتورهای خدمات ،بخش خصوصی ،شرکتهای
دانشبنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.
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بــه طور دقیق برآورد نشــده و در چند روز
آینده مشخص خواهد شد.
ëëپیگیری حقوق مردم
امــا موضوعی که در ایــن میان مطرح
اســت ،ایــن اســت که آیــا امکان شــکایت
بــرای دریافــت خســارت ناشــی از قطــع
اینترنــت وجــود دارد و مــردم میتواننــد
بابت اختــال پیشآمده شــکایت کنند؟
محمدجعفــر نعناکار ،کارشــناس حقوق
فنــاوری در پاســخ بــه ایــن ســؤال گفــت:
مطابــق قانون اساســی و قواعد کلی آیین
دادرســی کیفــری ،دادگاههــای عمومــی
مرجــع تظلمخواهی هســتند کــه مردم و
بخــش خصوصی بــرای پیگیــری حقوق
خــود میتواننــد بــه ایــن نهــاد مراجعــه
کنند .بــه اعتقــاد وی ،دادســتان بهعنوان
مدعیالعمــوم ،ســازمان بازرســی ،مرکز
ملی فضای مجازی و شورایعالی فضای

مجازی بهعنوان نهاد نظارتی و حکومتی
نیــز میتواننــد در موضــوع پیــش آمــده
ورود کننــد .عالو ه براین کمیســیون اصل
 90مجلــس شــورای اســامی و ســازمان
پدافنــد غیرعامل نیز بابــت عدم رعایت
پروتکلها میتوانند شــرکت مخابرات را
بازخواست کنند.
ëëضــرر 10میلیارد دالری قطعــی اینترنت
برای اقتصاد جهان
اختــال شــدید اینترنــت در روز دهم
مردادمــاه جــدا از دردســرهایی کــه برای
کاربــران و کســبوکارها ،تاکســیهای
اینترنتــی و ...ایجــاد کــرد ،خســارتهای
مســتقیم و غیرمســتقیمی نیــز بههمــراه
داشــته اســت که نمیتوان نســبت به آن
بیاعتنــا بود ،امــا آیا اختــال در اینترنت
و قطعــی آن تنهــا در ایــران مشــاهده
میشــود یــا موضوعی اســت که در ســایر

نقــاط جهان نیــز میتوان آن را مشــاهده
کــردو آیا اساســاً ایــن اختــاالت میتواند
بــر اقتصــاد کشــورها تأثیرگذار باشــد؟ در
پاســخ به این ســؤال باید گفــت تازهترین
گــزارش وبســایت ( Top10VPNیــک
گــروه حقوق و امنیــت دیجیتالی) نشــان
میدهد قطعــی و اختــاالت اینترنت در
سال  2022تاکنون بیش از 10میلیارد دالر
بــرای اقتصــاد جهــان هزینه دربر داشــته
اســت .جالب است بدانید این پیامدهای
اقتصادی در ســال  2022از کل سال 2021
بیشتر بوده است .طبق این گزارش میزان
قطعیهــا و اختــاالت گســترده اینترنت
در دنیــا تاکنون 10.16میلیــارد دالر هزینه
داشته و به اقتصاد جهان ضرر زده است،
درحالــی کــه این رقــم در کل ســال 2021
حــدود 5.45میلیــارد دالر بــوده اســت.
همچنیــن ایــن وبســایت گــزارش داده
اســت که از سال  2019تاکنون  301قطعی
بــزرگ اینترنــت در 48کشــور رخ داده که
برای اقتصاد جهانی 27.68میلیارد دالر
هزینه داشــته اســت .البته در این گزارش
قطعیهــای کوچکتــر اینترنــت لحــاظ
نشــده و حتــی برخــی معتقدنــد اگــر این
اختــاالت جزئــی نیز مورد محاســبه قرار
بگیــرد ،بــرآورد خســارت کامــل ناشــی از
قطع یا اختالالت اینترنت احتماالً بیشــتر
از ایــن رقــم خواهــد بــود .این وبســایت
در ســال  2021نیــز گزارشــی مشــابه ارائــه
داد و یادآور شــد اختــاالت و قطعیهای
اینترنــت ۵.۵میلیــارد دالر ضــرر بــه
اقتصــاد جهانــی تحمیل کرده اســت .در
این گزارش بیشــترین خســارت ناشــی از
قطــع اینترنــت بــه میانمــار نســبت داده
شــده و میزان خســارت اقتصــادی آن نیز
2.8میلیارد دالر تخمین زده شــده است.
پــس از آن نیجریــه بــا ضــرر اقتصــادی
1.5میلیــارد دالری جــای گرفتــه اســت.
قزاقستان و سودان نیز از دیگر کشورهایی
هســتند که در نتیجــه اختالالت گســترده
اینترنت ،متحمل زیــان اقتصادی باالیی
شدهاند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت و گو با «ایران» بیان کرد

تجارت الکترونیکی با خدمات لجستیکی توسعه مییابد
سوسن صادقی
خبرنگار

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی در دولت
جدیــد بــرای تحقــق توســعه اقتصــاد
دیجیتال به میزان  10درصد ،برای پست
نیز سهمی را در نظر گرفته است و سهم
شــرکت ملــی پســت  0.8اســت تــا برای
پیشــبرد پروژههای شبکه ملی اطالعات
و در تحقق این سهم از اقتصاد دیجیتال
تالش کند.
محمــود لیایی معاون وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات و مدیرعامل شــرکت
ملــی پســت بــا بیــان مطلــب فــوق بــه
«ایران» گفت :یکی از محورهای اساسی
تجــارت الکترونیکــی و تحقــق توســعه
اقتصــاد دیجیتالی ،خدمات حملونقل
و لجســتیک در حــوزه خــرده بــار اســت
کــه با فقــدان پســت ،به توســعه تجارت
الکترونیکــی آســیب وارد شــده و ایــن
بخش با اختالل مواجه میشود.
لیایی با اشــاره به اینکه آمارها نشــان
میدهــد کــه ترافیــک ســرویس تجارت
الکترونیکــی در ســال  1400نســبت بــه
ســال  13 ،99درصــد افزایــش یافتــه

است ،افزود :درســت است که در دنیای
الکترونیکــی هــر روز مفهوم یا پیشــرفت
جدیدی مانند کاال یا یک خدمت عرضه
میشــود ولی معموالً ارائــه کاال از طریق
حملونقــل فیزیکی صــورت میگیرد تا
به دســت کاربر نهایی برســد بنابراین در
دوره کنونی و در اقتصاد دیجیتالی پست
و کسب و کارهای مجازی به هم نزدیک
شد هاند.
بــه اعتقــاد معــاون وزیــر ارتباطــات
نمیتــوان نقــش پســت را در زنجیــره
ارزش کســب و کارهای اینترنتی توســعه
اقتصــاد و اشــتغال نادیــده گرفــت ،چرا
کــه همراهی پســت بــا صنعــت تجارت
الکترونیکی و کســب و کارهــای اینترنتی
(خــرده فروشــی و شــبکههای توزیــع
کســب و کارهــای الکترونیکــی) فرصتی
اســت کــه بخــش خصوصــی و کســب و
کارهای مجازی میتوانند با برنامهریزی
امکانات موجــود ماننــد خدمات COD
انبــارداری ،شــبکه توزیــع مویرگــی در
کشــور و حضور پررنگ پست در روستاها
بهدرستی از آن بهرهبرداری کنند.
وی بــا بیــان اینکــه توســعه تجــارت

الکترونیکی به نوبه خود مشکالت بخش
تولیــد و توزیــع را نیــز رفــع کــرده ،گفت:
خدمات پســتی ظرفیتهای کمنظیری
دارد کــه میتوانــد بــه مدیریــت صحیح
در خدمت توســعه تجــارت الکترونیکی
کشور کمک کند.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه
بــا شــیوع کرونــا ارائــه خدمــات از طریق
پســت افزایــش یافــت و در این دو ســال
گذشته رشد  140درصدی داشت ،افزود:
این بخش با ارســال  65میلیون مرسوله
به کسب و کارهای اینترنتی و توسعه این
بخش کمک کرده است و برآورد میشود
بالــغ بــر  60درصــد از بــازار حملونقل و
خرده بار کشور مربوط به مرسوالت خرید
و فروش اینترنتی و کسب و کارهای خرد
فعال در این زمینه باشد.
بــه گفتــه لیایــی درســت اســت کــه
مرســوالت کســب و کارهــای اینترنتــی
مســتقیم بــه باجههــای پســتی تحویــل
میشــوند ولــی بخــش کســب و کارهای
اینترنتــی دارای ســامانه جداگانــه
وب ســرویس ،تولیــد بارکــد ،مدیریــت
سفارشات ،مدیریت مالی و ...است و به

آنها خدمات ارائه میشود.
به اعتقاد وی براساس گزارش ساالنه
تجــارت الکترونیکی کشــور در ســال ،99
 350هزار واحد کســب و کار الکترونیکی
وجــود دارد و از ایــن تعــداد  77درصــد
آنها پســت را بهعنوان راهکار لجستیکی
خود انتخاب کردهاند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت
در ادامــه گفــت :رشــد کســب و کارهــای
اینترنتــی باالســت و بهدنبال آن ارســال
مرســوالت از ســوی کســب و کارهــای

اینترنتــی کــه پســت را بــرای خدمــات
لجســتیکی خــود انتخــاب میکننــد،
هــم افزایــش مییابــد امــا متأســفانه
زیرســاختها بــه همــان ســرعت ارتقــا
نیافتــه اســت ولــی تــاش شــده تــا بــا
راهاندازی هابهای پستی و بهرهبرداری
از سیســتمهای ســورتینگ بتــوان
چالشهای لجســتیکی کســب و کارهای
اینترنتــی را تا حدودی حــل کرد از اینرو
یکی از کارها هم این است که پروژه ملی
روســتا بازار را برای ارائه خدمات فروش

آنالیــن محصوالت بومی و منطقهای به
روستاییان راهاندازی کنیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چرا
برخــی از فروشــگاههای بــزرگ اینترنتی
خــود بــه توزیــع کاالهــا و خدمــاتشــان
میپردازنــد نیــز گفــت :همانطــور کــه
گفته شــد زیرســاخت وب سرویس تولید
بارکد به مشــتریان کالن و قابلیت جذب
و افزایــش ظرفیت ترافیک فراهم شــده
بنابرایــن این امکان برای فروشــگاههای
بزرگ اینترنتی نیز فراهم شــده اســت تا
فروشــگاههای بزرگ هم لجستیک خود
را بــه شــرکت ملــی پســت بســپارند ولی
باید قبول کرد که هنوز شرکت ملی پست
زیرســاخت الزم برای ارســال مرســوالت
ســریع مانند محصوالت ســوپرمارکتی را
ندارد.
لیایــی با اشــاره به اینکه آمــار مدونی
از کســب و کارهای اینترنتی وجود ندارد،
افزود :اما  60درصــد از مجموع ترافیک
بسته و امانات پســتی در ارتباط با کسب
و کارهای اینترنتی اســت که معموالً هم
پوشــاک ،منســوجات ، ،لوازم آرایشــی و
خانگی را شامل میشود.

تعداد اینمادهای بدون ستاره از مرز  5000عدد گذشت

فقط یک درصد کسب وکارهای خرد به سقف محدودیت مجاز رسیده اند

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد
در پی استقبال بسیار خوب کسبوکارهای
خرد از اینماد بدون ســتاره در ســال ،1400
تعــداد اینمادهــای بدون ســتاره در فصل
بهــار  1401از مــرز  5200کســب و کار عبــور
کرد.
طبــق اعــام ایــن مرکــز ،اکثــر ایــن
کسبوکارها که تا قبل از این از امکان ثبت
و اســتفاده از مزایای داشــتن مجوز قانونی
محــروم بودند ،با اســتفاده از قابلیت ثبت
اینمــاد بــدون ســتاره توانســتند از مزایــای
مجــوز قانونــی نزد یــک مرجــع حاکمیتی
نیــز بهرهمنــد شــوند تــا هــدف مشــترک
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت ،وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی و بانــک مرکزی
عملیاتیشود.
ëëچرااینمادبدونستاره
امــا ارائــه اینمــاد بــدون ســتاره بــه
کســبوکارهای نوپــا بــا حداقــل تراکنــش
مالــی چگونــه رقــم خــورد؟ در این راســتا
طبق دستور شــاپرک در تیرماه سال ،1400

شرکتهای پرداخت یار موظف شدند تنها
به کســبوکارهای مجازی درگاه پرداخت
ارائــه دهند که کســب و کار مجــازی دارای
اینماد و ســتاره دار باشــد .بعــد از ابالغیه،
شــرکتهای پرداخــت یار به ایــن موضوع
اعتــراض کرده و اعالم کردند که این اقدام
بوکارهای نوپا از رقابت
باعث میشود کس 
حــذف شــده و پرداخــت یارهــا هــم چون
امکان ارائــه درگاه ندارنــد از گردونه خارج
شده و از بین میروند .از اینرو کارزاری نیز
شــکل گرفت ولــی هر دو بخــش از موضع
خــود کوتاه نیامدنــد ،چرا که شــاپرک ارائه
درگاه از ســوی پرداخــت یارهــا بــه کســب
و کارهــای مجــازی را مبــارزه بــا پولشــویی
میدانست و از ســوی دیگر وزارت اقتصاد
و دارایــی نیــز معتقــد بــود کــه ایــن اقدام
اضافه کردن یک مجوز به مجوزهای کسب
و کارهاســت و بایــد بــرای تســهیل ایجــاد
کسب و کارها ،مقررات زدایی کرد نه اینکه
مقررات دیگری به آن اضافه کرد.
شــرکتهای پرداخــت یــار دربــاره این

ابالغیــه و اجبــار بــرای ارائــه خدمــات بــه
کســبوکارهای دارای اینمــاد ،بــه دیــوان
عدالــت اداری شــکایت کردند و خواســتار
ابطــال دســتورالعمل الــزام پذیرنــدگان
پرداختیارهــا بــه کســبوکارهای دارای
اینمــاد شــدند امــا دیــوان عدالــت اداری
هــم ایــن شــکایت را رد و تأکیــد کــرد کــه
شــرکتهای پرداخــت یــار تنهــا بایــد بــه
کسبوکارهایی درگاه ارائه دهند که اینماد
داشته باشــد .در این راســتا پرداخت یارها
بــاز تأکیــد کردنــد کــه الــزام اینمــاد دارای
مشــکالتی اســت از جملــه اینکه کســب و
کارهای نوپا در ابتدای راه هســتند و تا زمان
ثبت شــرکت از گردونه کار حذف میشوند
و از آنجایی که هنوز مجوزی برای کســب و
کارهای نوپا تعریف نشــده اســت بنابراین
بدون مجوز رســمی هم نمیتوانند اینماد
دریافت کنند و در این راستا پرداخت یارها
مشتریان اصلی خود را از دست میدهند.
بــرای حل این مشــکل ،بانک مرکزی و
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت

صمــت با همفکــری بخــش خصوصی با
محوریت ســازمان نظام صنفــی رایانهای
تدابیــری اندیشــیدند و آن «ارائــه اینمــاد
بدون ستاره» به کسب وکارهای خرد صرفاً
برای احراز هویت ،دامنه و حداقل هزینه از
سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود.
البتــه بــرای مدیریت ریســک ناشــی از
عــدم انجــام احرازهــای دیگــر در فراینــد
اصلی اینماد و جلوگیــری از بروز تخلفات

و کالهبرداریهــای گســترده ،کســب وکار
خــرد به گونــهای تعریف شــده کــه تعداد
و مجمــوع مبلــغ تراکنشهــای آن در ماه
بــه ترتیب کمتــر از  100عــدد و  100میلیون
تومــان باشــد و ایــن موضــوع بهصــورت
سیســتمی کنترل میشــود .بدیهی اســت
در صورت عبور کســب وکار خرد از ســطح
تعییــن شــده ،کســب وکار موظــف اســت
ظرف  10روز نســبت به طــی مراحل کامل

اعطــای اینماد و دریافت اینماد ســتارهدار
اقدام کند .از اینرو بعد از اجرایی شدن این
طرح ،سطح فعالیت مجاز کسبوکارهای
خرد افزایش دوبرابری داشــته است و طی
بررسیهای انجام شده کمتر از یک درصد
کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور
کردهانــد کــه بســیار کمتــر از بــرآورد اولیــه
بوده و بخوبی نشــان دهنده طراحی بسیار
مناسب اینماد بدون ستاره است.
طبــق اعــام مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکــی ،محدودیتــی بــرای تبدیــل
اینمــاد بــدون ســتاره بــه اینماد ســتارهدار
وجــود نــدارد ولــی در صورتی کــه تعداد یا
مجمــوع مبلــغ تراکنش شــخص صاحب
امتیــاز کســبوکارهای خرد در یــک ماه ،از
محدودیتهای تعیینشــده از سوی مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی بیشــتر شــود،
ایــن کســبوکارها موظفنــد ظــرف  10روز
نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد
و تبدیــل اینمــاد بــدون ســتاره بــه اینمــاد
ستارهدار اقدام کنند.

