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فرآیند دریافت بارکد
دو بعدی کاال در گردهمایی
طرح شبنم تشریح شد

دریچه

معرفی سرویسدهندگان برتر
اینترنتی مهرماه

استقبال کاربران از تست سنجش سرعت اینترنت
روز ب���ه روز در حال افزایش اس���ت و کاربران برخی
های اینترنتی به حدی از این ارزیابی در اختیار
شرکت
قرار گرفته اس���تفاده میکنند که این موضوع باعث
های ارایه دهنده خدمات به این کاربران
شده تا شرکت
ها با تفاوت چشمگیری
به دلیل افزایش تعداد تس���ت
ها در صدر برترین ارایه دهندگان
نسبت به دیگر شرکت
جای گیرند.
متما -در مهرماه امسال مرکز متما تست سنجش
س���رعت کاربران اینترنت را در س���ه ب���ازه زمانی و
چهار گروه با توجه به پارامتر دسترس���ی به س���رعت
 64کیلوبی���ت 128 ،کیلوبیت 256 ،کیلوبیت و 512
کیلوبیت بر ثانیه تقس���یم کرده و بر اساس آن برترین
س���رویس دهندههای اینترنتی دایل آپ،ADSL ،
وایمکس و  GPRSرا اعالم کرده اس���ت.براین اساس
شرکتهای ش���اتل ،پارس آنالین ،ارتباطات مبین
دهندگان برتر برای سرعت
نت و ایرانسل س���رویس
دسترس���ی  64کیلوبیت بر ثانیه و در بازههای زمانی
مختلف ش���ناخته شدند و برای سرعت  128کیلوبیت
بر ثانیه عصر انتقال دادهها ،پارس آنالین ،ایرانس���ل،
ارتباطات مبین نت و نداگستر صبا برای بازه زمانی یک
ها ،پارس آنالین ،نداگستر
تا  8صبح و عصر انتقال داده
صبا ،ش���اتل ،ایرانس���ل ،ارتباطات مبین نت و داتک
برای بازه زمانی  8صبح تا  16بعدازظهر انتخاب شدند.
کاربران اینترنت با س���رعت حداکثر  128کیلوبیت بر
ثانیه شرکتهای عصر انتقال دادهها ،پیشگامان توسعه
ارتباطات ،پارس آنالین ،شاتل ،داتک ،نداگستر صبا،
ایرانس���ل ،آسیاتک ،ارتباطات مبین نت و افرانت را به
های برتر در بازه
ترتی���ب به عنوان س���رویس دهنده
زمانی  16بعدازظهر تا  12ش���ب انتخاب کردند.عالوه
بر این شرکتهای پارس آنالین ،شاتل و ایرانسل برای
بازه زمانی یک تا  8صبح ،شاتل ،پارس آنالین ،ایرانسل
ها و ارتباطات مبین نت برای بازه
و عص���ر انتقال داده
زمانی  8تا  16بعدازظهر و پارس آنالین ،شاتل ،ایرانسل
و ارتباطات مبین نت برای بازه زمانی  16تا  24به عنوان
برترین ارایه دهندگان اینترنت به کاربران با س���رعت
دسترس���ی  256کیلوبیت بر ثانیه در مهرماه معرفی
شدند.مرکز متما ش���رکتهای عصر انتقال دادهها،
ش���بکه ارتباط شبدیز ،شاتل ،پارس آنالین ،ارتباطات
مبین نت و ایرانس���ل را سرویس دهندههای برتر برای
س���رعت  512کیلوبیت بر ثانیه در بازه زمانی یک تا 8
صبح انتخاب کرده است.
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گرهمایی طرح ش����بنم با حضور جمع کثیری از
کنندگان تجهیزات رایانه و
واردکنن����دگان و عرضه
ای
تلفن همراه ،اعضای س����ازمان نظام صنفی رایانه
کش����ور ،اعضای مجمع عالی واردات کشور و اعضای
ای کش����ور در وزارت صنعت،
اتحادیه صنفی رایانه
معدن و تجارت برگزار شد.
فرش��ادی:رهگیری ش��بنم از س��وی
واردکنندگان کاال الزامی است
مدیر کس����ب و کار پروژه شبنم در این نشست با
اش����اره به کارکرد سامانه مبارزه با قاچاق و جعل کاال
به ارایه توضیحاتی در مورد فرآیند دریافت بارکد دو
بعدی پرداخت.
احسان فرشادی با بیان نمای کلی از طرح شبنم
نام در س����ایت شبنم ،ثبت کاالیی ،ثبت
گفت :ثبت
درخواست ،پرداخت مالی و ارایه گواهی دریافت کد
رهگیری شبنم و الصاق آن روی کاالی مورد نظر از
سلس����له مراتب دریافت بارکد دوبعدی کاالست که
انجام آن از سوی واردکنندگان کاال الزامی است.
برخوردار :طرح شبنم منجر به کاهش کاالهای
قاچاق میشود
محمد حس����ین برخوردار ،رییس مجمع عالی
واردات کش����ور در این همای����ش یکی از نقاط قوت
سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی را از بین بردن
کنندگان از توزیع کاالهای جعلی و
نارضایت����ی وارد
قاچاق در کشور دانست .طبق آمار گمرک کشور 54
میلیارد دالر واردات در س����ال  89انجام شده که از
ای����ن مقدار  25میلیارد دالر بیش از این مقدار تقاضا
بوده که در بازار تزریق شده است.
برخوردار گف����ت :از میزان کاالی قاچاقی که در
کشور در سال  89انجام گرفته 10 ،میلیارد دالر آن

در بخش ماشین آالت صنعتی 10 ،میلیارد در زمینه
فوالد ،شمش و ورق و میلگرد 7،میلیارد دالر در حوزه
کاالهای اساس����ی و  6میلیارد قطعات خودرو و 1/2
میلیارد لوازم خانگی انجام شده است.
اندازی این سامانه در
برخوردار ضمن اشاره به راه
کش����ور ،به گستردگی شبکه توزیع و امکان نظارت
فردی در مورد بازرسی کاالها پرداخت و ادامه داد که
با معرفی کد رهگیری دوبعدی برای هر کاال تنها یک
کند
شود و این امر شرایط را مهیا می
بارکد تعریف می
تا مسیر ورود کاال به بازار بهراحتی رصد شود.
ریی����س مجمع عالی واردات کش����ور ادامه داد :
های مختلفی در
کاالهای قاچاق تا به ام����روز زیان
اند ولی پس از اجرایی
اقتصاد ایران بر جای گذاشته
ها و باال رفتن قیمت
شدن قانون هدفمندسازی یارانه
کیفیت و
های انرژی اس����تفاده از اجناس بی
حامل
کنندگان با
قاچ����اق خارجی به صرفه نبوده و مصرف
رونقی در بازار این کاالها را موجب
تغییر نگاه خود بی
توان
اند و امروز با به کارگیری این سامانه می
ش����ده
امیدوار بود که ورود و عرضه کاالهای قاچاق به کشور
ای کاهش پیدا کند.
به میزان قابل مالحظه
اعالی��ی 70 :درصد کاالها ب��ا برند جعلی به
فروش میرسند
محم����ود اعالیی ،مدیرعامل ش����رکت خدمات
انفورماتی����ک راهبر ،با اش����اره به مصوبه ش����ماره
/128188ت45059ن م����ورخ 1389/06/09
(تصمی����م نمایندگان ویژه ریی����س جمهور) و بند
 4صورتجلس����ه مورخ  1390/03/18ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز (ابالغی به شماره 62268
مورخ  ،)1390/03/24تاکید کرد که به منظور اجرای
دار کردن کاالهای وارداتی ،وزارت
طرح شناس����ه
معدن و تجارت پروژه شبنم (شبکه بازرسی و
صنعت،

سازی کرده است.
نظارت مردمی) را طراحی و پیاده
نامه
اعالیی ادام����ه داد :این پروژه با انعقاد تفاهم
بین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،گمرک
جمهوری اس��ل�امی ایران ،س����ازمان اس����تاندارد
و معاون����ت توس����عه فناوری اطالع����ات و تجارت
الکترونیکی ،سازمان توسعه تجارت ایران ،سازمان
کنندگان از وزارت
حمایت تولیدکنندگان و مصرف
ماه  1390برای
صنعت ،معدن و تجارت از ابتدای آبان
گروه اول کاالی هدف الزامی شده است.
مدیرعامل ش����رکت خدمات انفور ماتیک راهبر
گفت :با در نظر گرفتن اظه����ارات تولیدکنندگان
و واردکنن����دگان مبنی ب����ر اینکه تنها  30درصد از
کاالهای تولی����دی و وارداتی آنها در بازار به فروش
رس����د و  70درصد باقیمانده کاالهایی هستند
می
که ب����ا برند جعلی و به صورت قاچ����اق در بازار به
رس����د ،این امیدواری ب����ه وجود آمده
فروش می
اس����ت که این س����امانه بتواند این درصد را به نفع
کاالهای رس����می و قانونی تغییر دهد تا از این رهگ
ذر بتوان ضم����ن کاهش قاچاق ،رونق تولید داخلی
را شاهد بود.

تقوی :کنترل بازار با طرح ش��بنم تس��هیل
خواهد شد
کنندگان و
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف
تولیدکنندگان در این همایش تاکید کرد ،با توافقات
ب����ه عمل آمده ،گمرک جمهوری اس��ل�امی ایران،
«گواهی دریافت بارکد دوبعدی شبنم» را به عنوان
یکی از اس����ناد الزامی هنگام ترخیص از واردکننده
کند .او کدینگ کاالی وارداتی را طرحی
دریافت می
مهم در حوزه مبارزه با قاچاق کاال دانست.
س����ید جواد تقوی ،ادام����ه داد :این طرح ضریب
نفوذ بازرس����ی و کنترل کاالهای قاچاق و غیرمجاز
را گس����ترش داده ،امکان سیاس����تگذاری و کنترل
کند،
دولت در بخ����ش کاال و خدمات را تقویت می
های ویژه دولت در کنترل
اجرایی شدن سیاس����ت
بخش����د ،مردم از نقش موثرتر
بازار را تس����هیل می
دول����ت در حوزه کاال و خدم����ات اطمینان حاصل
کنند ،امنیت و جلوگیری از توزیع کاالی قاچاق
می
افزای����ش یافته و همچنین جلوگی����ری از تولید و
توزیع کاالی جعل����ی از جمله اهداف کلی طرح به
شمار میآیند.

پنجره

با حمایت علمی شاتل

ایران رتبه سوم شبكههای
كامپیوتری المپیاد را كسب كرد

جوان 22س���اله ایرانی مدال برنز رش���ته ش���بكههای
كامپیوتری (فناوری اطالعات مدیریت سیستمهای شبكه)
المپی���اد بینالمللی مه���ارت را كه مهر ماه ( 5تا  8اكتبر) در
لندن برگزار شد ،كسب كرد.
تلنا -پویا پیرحس���ینلو با اشاره به اینكه این مسابقات
دو س���ال یك بار برگزار میش���ود ،گفت :ایران امس���ال با
شركت در  10رشته (مدیریت شبكه ،الكترونیك ،نرمافزار،
طراحی وب ،روباتیك ،CNC ،كنترل صنعتی ،مكاترونیك،
جوش���كاری و جواهرس���ازی) توانس���ت رتبه  6را از میان
 52كش���ور به خود اختصاص دهد.وی در ادامه افزود :ایران
ب���رای اولینبار در طول برگزاری المپیاد بینالمللی مهارت
– - worldskillsامسال كه در ش���هر لندن برگزار شد،
توانس���ت بعد از سنگاپور و ژاپن موفق به دریافت مدال برنز
ش���ده و در رده باالتری از آمریكا و انگلیس و س���وییس قرار
گیرد.پیرحس���ینلو در ادامه با اشاره به اینكه  267شركت
بزرگ صنعتی اسپانسر این مسابقات بودند؛ شركت شاتل را
حامی خود در این دوره از مس���ابقات معرفی كرد و گفت :در
كل اعزام ش���ركتكنندهها به این مسابقات از سوی سازمان
فنیوحرفهای صورت گرفت ،اما حمایت ش���ركت شاتل در
ی���ك ماه آخر و در اختیار ق���رار دادن تجهیزات و امكانات
كارگاهی و نرمافزاری مورد نیاز برای آمادگی قبل از شركت
در این المپیاد ریالدر این مدت ،توانس���ت در كس���ب این
موفقیت بسیار مثبت و موثر واقع شود.

رييسكل سازمان توسعه تجارت ايران
خبر داد:

تخصيص2هزار ميليارد ريال براي
پرداخت جوايز صادراتی

رييسكل س���ازمان توس���عه تجارت ايران از دس���تور
رييسجمهوري ب���راي تخصيص  2هزار ميليارد ريال براي
پرداخت جوايز صادراتي محاسبه شده خبر داد.
روابط عمومی س��ازمان توسعه و تجارت -حميد
صاف���دل با بيان اينكه فرآيند تخصيص اين مبلغ از س���وي
معاون���ت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري در
حال انجام اس���ت ،افزود :اگرچه وزير صنعت ،معدن و تجارت
نيز در مراس���م روز ملي صادرات ب���ه پرداخت قريبالوقوع
جوايز صادراتي اش���اره داشته هم اكنون فرآيند تخصيص و
درياف���ت اعتبار از معاون���ت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييسجمه���وري در حال انجام اس���ت و پ���س از مميزي
مستندات و اسناد مثبته به پرداخت جوايز صادراتي از طريق
استانها اقدام خواهد شد.

