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ضرورت استفاده از تجربیات جهانی 
شرکت های استارتاپ در حوزه معدن

پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری با اعالم انتشار کتاب بررسی 
تجربیات جهانی ش���رکت های استارتاپ در 
حوزه معدن گفت: این صنعت نیازمند راه 
حل های خالقانه و نوآورانه برای تبدیل شدن 

به صنعتی مولدتر و پایدارتر است.
معاون��ت علمی - کرمی ب���ا تاکید بر 
ضرورت توجه به توس���عه پایدار در صنعت 
معدن گفت: در عصر جدید نگاه به الزامات 
توسعه پایدار به نوعی در تمامی صنایع مورد 
توجه قرار گرفته اس���ت. در صنعت معدن 
نیز پاس���خگویی و آسیب رسانی حداقلی به 
محیط زیست، تقویت مشارکت اجتماعی با 
هدف حمایت از پروژه های موجود و جدید 
از اهداف و چالش های فعاالن صنعت معدن 

در آینده است.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اش���اره به لزوم حضور نوآوری و رفع موانع 
صنعت مع���دن بیان ک���رد: کاهش قیمت 
محصوالت معدنی همراه با افزایش هزینه های 
اکتشاف و اس���تخراج، نگرانی ها در مورد 
کاهش بهره وری و مواردی از این دس���ت، 
باعث می شود تا صنعت معدن توجه ویژه 
ای بر هزینه های عملیاتی کند. این صنعت 
نیازمند راه حل های خالقانه و نوآورانه برای 
تبدیل ش���دن به صنعتی مولدتر و پایدارتر 

است.
کرمی از استخراج پیشرفته، اکتشاف تحت 
پوشش، پایداری اجتماعی و زیست محیطی 
و هوشمندسازی فرآوری و استخراج به عنوان 
فرصت های فناورانه ایفای نقش استارتاپ ها 

در زنجیره ارزش حوزه معدن یاد کرد.
به گفته وی، در حال حاضر روند توسعه 
کسب و کارهای استارتاپی به نحوی است که 
استارتاپ ها جانی دوباره به صنایع مختلف 
بخشیده اند و حل مشکالت صنایع مختلف 
را برعهده گرفتند. شرکت های نوپا در صنایع 
مختلف مشکالت را شناس���ایی و با ارایه 
راهکارهای نوآورانه سعی در حل مشکالت 
دارند. صنایع بالغ مانن���د معدن از ظهور 
استارتاپ ها و ش���کل گیری مفاهیم آن در 
صنعت خ���ود، دور نبوده و ب���ا گذر زمان 
ش���رکت های نوپا در حال ایفای نقشی پر 

رنگ در این صنایع هستند.

ویوو گوشی با دوربین سه گانه 
معرفی کرد

شرکت چینی ویوو گوشیY3  را با تجهیز به 
دوربین سه گانه و باتری ۵,۰۰۰ میلی آمپرساعتی 

معرفی کرد.
آی تی من - گوش���یY3  محصول پرچمدار 
شرکت ویوو به شمار می رود که قیمت مناسبی 
نسبت به سایر گوشی های پیش���رفته در دنیا 
دارد. قیمت این محص���ول در بازار چین ۲۱۶ 

دالر است. 
ویوو Y3 از پردازنده هلیو P35، سیستم عامل 
آندرویید پای  9، حافظ���ه رم ۴ گیگابایتی و 
حافظه داخل���ی ۱۲۸ گیگابایتی قابل ارتقا بهره 
می برد. این گوشی از نمایش���گر ۶.۳۵ اینچی 
LCD با وض���وح ۱۵۴۴ در ۷۲۰ پیکس���ل 

برخوردار است.
پنل پش���تی ویوو Y3 به دوربین س���ه گانه  
ش���امل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین 
ثانویه ۸ مگاپیکسلی و حسگر تشخیص عمق ۲ 
مگاپیکسلی مجهز است. دوربین سلفی گوشی 
هم ۱۶ مگاپیکسلی است و از دیگر مشخصات 
این دستگاه می توان به پشتیبانی از جک هدفون 
۳.۵ میلی متری و باتری ۵,۰۰۰ میلی آمپرساعتی 
 Dual/Engine با فناوری شارژ سریع ۱۸ واتی
اش���اره کرد. باوجوداین ، دستگاه به جای پورت 
USB/C، ازطریق پورت microUSB ش���ارژ 

می شود.
 ویوو Y3 در رنگ های آبی و صورتی و آبی 
جوهری )Ink Blue( در دس���ترس است و 
با قیمت ۲۱۶ دالر در ب���ازار چین و ازطریق 

فروشگاه آنالین JD.com فروخته می شود.

رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران:

ایران ظرفیت باالیی برای تولید تجهیزات حوزه ICT دارد

فارس - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی مصوبات هیأت دولت با موضوع واردات بدون انتقال ارز پرداخت و گفت: اگر این واردات، با ارز بازار 
آزاد صورت گیرد، در نهایت منجر به عدم کنترل بازار و افزایش نرخ ارز و حتی پولشویی خواهد شد. احمد  انارکی  محمدی افزود: انتقال ارز حاصل از صادرات 

نسبت به گذشته به سختی صورت می گیرد و بازگشت این ارز به سامانه نیما، نیازمند همکاری بیشتر دولت و سیستم بانکی است. 

پیمان سپاری ارزی
 یک دخالت حاکمیتی صحیح است

حوزه آی تی به عنوان بس���تر اصلی شکل گیری و رشد 
استارتاپ ها و کسب وکارهای نوین، در سال ۱۳9۷ در جریان 
تحوالت اقتصادی و جهش نرخ ارز با مسایلی روبرو شد که 
کسب وکارهای این حوزه را به چالش کشید، اما کارشناسان 
معتقدند توان فنی و تخصصی کشور در این حوزه نسبت 
به سایر حوزه های اقتصادی مساعدتر است و با توجه دولت 

می تواند رشد خوبی را تجربه کند.
اتاق ایران - در سال 9۷، باوجود همه پیشرفت هایی که 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه زیرساخت های 
این حوزه محقق شد، اول  از همه با جهش ناگهانی قیمت 
تجهیزات و ابزارهای مرتبط با حوزه ارتباطات و از س���وی 
دیگر با تغییر برخی از سیاست های کالن در فضای مجازی 
و محدودسازی دسترس���ی به برخی شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار، مشکالت و مسایلی برای کسب وکارهای حوزه 
ارتباطات ایجاد ش���د که با اتفاقاتی مانند محدودسازی 
فعالیت اپلیکیشن های ایرانی در فروشگاه گوگل پلی و روی 

دستگاه های آیفون به اوج رسید.
همچنین از دیگر تحوالت بنیادی���ن در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات ایران، اجرای کامل طرح احراز اصالت 
تجهیزات دارای سیم کارت )رجیس���تری( بود که البته از 
اواخر س���ال ۱۳9۶ وارد فاز اجرایی شد اما در سال 9۷ با 
مشمول شدن همه برندهای دارای سهم بازار در ایران کاماًل 
عملیاتی شد. طرحی که توانست تاثیر قابل توجهی در کاهش 
گوشی های قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی تلفن همراه 
و تجهیزات دارای سیم کارت داشته باشد هرچند به واسطه 
قوانین در حوزه رجیستری گوشی همراه مسافر، همچنان 
روزنه هایی برای ورود غیرقانونی گوشی باز مانده که گفته 

می شود مسدودسازی این روزنه ها در دستور کار متولیان 
امر قرار دارد.

راه ان���دازی دولت هم���راه، توجه به ایجاد و توس���عه 
پیام رسان های داخلی و البته تالش برای انتقال سرورهای 
پیام رسان تلگرام به ایران نیز از دیگر اتفاقات عمده در سال 
9۷ بود که البته در مورد آخر با موفقیت همراه نشد و به 
تش���دید محدودیت برای این پیام رسان و فیلتر شدن آن 
دامن زد. همچنین برگزاری بیست وچهارمین دوره رویداد 
الکامپ به عنوان بزرگ ترین رویداد بین المللی ایرانی در حوزه 
الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در مرداد ۱۳9۷ 
نیز یکی از رویدادهای قبال توجه حوزه ارتباطات ایران در 

سال گذشته بود.
از دیگر خبرساز های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
ماجرای پرتاب ماهواره دوستی بود که البته ناکام ماند. ۱۵ 
بهمن ماه سال 9۷ بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات از آمادگی ماهواره دوستی برای 
قرار گرفتن در مدار زمین خبر داد و چند روز بعد رسانه های 
خارجی از شکست ایران در این پرتاب نوشتند که در ادامه 
از سوی مسووالن داخلی نیز این شکست تائید شد اما این 
پایان کار نبود و توس���عه فعالیت های ماهواره ای با شتاب 

بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
مسعود ش���نتیایی، رییس س���ندیکای تولیدکنندگان 
تجهیزات فناوری اطالعات ایران در خصوص توانایی های 
حوزه فاوا در کش���ورمان گفت: حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات را اگر به تفکیک دو بخش ساخت نرم افزار و ساخت 
و توسعه سخت افزار بررس���ی کنیم، ایران در هر دو حوزه 
ظرفیت های قابل توجهی دارد که استفاده از آنها خصوصا در 
حوزه سخت افزاری، به سیاست های کالن اقتصادی کشور 
وابسته است. وی افزود: در حوزه ساخت تجهیزات فناوری، 
به  جز برخی از قطعات های تک که تولید آن فقط در انحصار 
برخی از کشورها قرار دارد، ایران ظرفیت قابل توجهی برای 
تولید مابقی تجهیزات دارد و شرکت هایی زیادی در طول 
سال های گذشته در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند، اما 
باوجوداینکه تجهیزات و نیروی کار متخصص موردنیاز برای 

این کار را دارند، با ظرفیت پایین کار می کنند.
شنتیایی افزود:  این درحالی اس���ت  که اگر در عمل، 
دولت تس���هیالت موردنیاز در حوزه واردات مواد اولیه و 
تامین س���رمایه در گردش را در اختیار آنها قرار دهد، این 
ظرفیت می تواند عالوه بر اینکه برای تأمین نیازهای داخلی 
مورداستفاده قرار گیرد، بخش���ی از تولیدات آن نیز صرف 

صادرات به بازارهای جهانی و منطقه شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نسل جدید گوشی 

تلفن همراه و همچنین ان���واع رایانه دیگر به عنوان کاالی 
لوکس مطرح نیستند و به یکی از نیازهای اولیه و اساسی 
جوامع تبدیل شده اند، ازنظر وسعت بازار مصرف تولیدات 
س���خت افزاری حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، با 
شرایط بسیار مساعدی برخوردار است و اگر حمایت دولت 
متوجه این حوزه شود، قادر است بخش قابل توجهی از نیاز 

داخلی در این حوزه را تأمین کند.
وی گفت: در حوزه ساخت نرم افزار، نیز کشور ما در شرایط 
بسیار خوبی از نظر نیروی متخصص و تجربه برخوردار است 
و هم در جهت تأمین نیازهای داخلی و هم برای صادرات 
به بازارهای منطقه ظرفیت های باالیی دارد. ضمن اینکه در 
این حوزه، انجام پروژه های دورکاری برای کمپانی های بزرگ 
خارجی نیز یکی از شیوه های فعالیت است و شرکت های 
ایران هم فعالیت خوبی در دائن حوزه دارند. رییس سندیکای 
تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالع���ات ایران افزود: 
ازآنجایی که این فعالیت ها اغلب بدون تشریفات و بحث های 
رسمی انجام می شود، کارها ساده تر و با اثرپذیری کمتری از 
اتفاقاتی نظیر تحریم پیش می رود و فرصت خوبی در اختیار 

فعاالن این حوزه قرار می دهد.
وی تاکید کرد: توجه دولت به ظرفیت های داخلی حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند ضمن اینکه فرصت 
خوبی در اختیار فعاالن این حوزه قرار دهد، قادر است به 
برداشتن گام بزرگی برای تامین نیازهای کشور نیز کمک 
کند؛ چراکه توان و دانش فنی این حوزه نسبت به بسیاری از 
حوزه های دیگر اقتصادی وضعیت بهتری دارد و با تأمین مواد 
اولیه و برخی از ماشین آالت موردنیاز آن، حرکت بزرگی در 

این حوزه رخ خواهد داد.

lite P30 گوشی ایده آل
 برای سلفی بازان 

گوشیP30 Lite  نه تنها دوربین  پشتی )اصلی( 
۴۸ مگاپیکسلی دارد که باعث کسب نتایج چشمگیر 
توسط آن شده اس����ت بلکه دوربین جلو خود را هم 
ارتقا داده است و قابلیت های جذابی برای آن در نظر 

گرفته است.
آی تی من - با توجه به اینکه این گوشی با نرخ 
نیمایی بصورت قانونی وارد شده است انتظار می رود 
 Huawei ، که با وجود قیمت بس����یار مناسب آن
 P30 Liteامکانات و کارایی مش����ابه پرچمداران و 
گوشی های باالتر از رده خود را در زمینه عکاسی ارائه 
می کند. در واقع می توان این گوشی را انتخابی مناسب 
و هوشمندانه برای افرادی دانست که به دوربین های 
گوشی هوشمند خود اهمیت فراوانی می دهند. در این 
مطلب به مرور مشخصات و قابلیت های جذاب دوربین 

سلفی هواوی P30 Lite خواهیم پرداخت.
یک دوربین ایده آل، عالوه بر سنسوری با کیفیت، 
به پردازش مناسب به هنگام ثبت خروجی نیاز دارد 
تا نتیجه نهایی، تصویری مطلوب و با کیفیت باشد؛ 
از همین رو، P30 Lite مجهز به دوربین سلفی ۳۲ 
مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۰ است و نرم افزار 
دوربین آن نیز از قدرت باالیی برخوردار است. هوش 
مصنوعی و سایر امکانات کاربردی، از دیگر ویژگی های 

این نرم افزار است.
هوش مصنوعی قدرتمند به کار گرفته ش����ده در 
دوربین سلفیP30 Lite  قادر است به صورت لحظه ای 
سوژه ها را در هشت دسته بندی کلی شناسایی کرده 
و بهترین تنظیمات را متناسب با آن ها اعمال کند. 
تنظیماتی نظیر رنگ، نور، کنتراس����ت و... به طور 
خودکار تنظیم می ش����وند تا نتیجه نهایی تصویری 

خیره کننده باشد.
عالوه بر ه����وش مصنوعی حض����ور چند ویژگی 
کاربردی دیگر، جذابیت دوربین سلفی این گوشی را 
دو چندان کرده است. از جمله این ویژگی های کاربردی 
می توان به قابلیت تشخیص لبخند برای ثبت تصاویر و 
یا قابلیت Audio Control به منظور ثبت عکس با 
 Audio Control .استفاده از صدای کاربر اشاره کرد
به شما امکان می دهد تا با گفتن کلمه ای خاص و یا 
رسیدن صدا به حدی معین، بدون نیاز به فشردن دکمه 

شاتر و دخالت دست، به ثبت تصاویر بپردازید.
عالوه  بر ای����ن، مجموعه ای کام����ل از حالت های 
مختلف عکاسی نظیر Portrait )ثبت چهره همراه با 
تکنیک های زیباسازی)AR lens (ساخت اموجی های 
جذاب و سرگرم کننده)TimeLapse (تصویربرداری 
با سرعت باالتر(،  3D Panorama )پانورامای سه 
بعدی( و... نیز برای ثبت تصاویر در دسترس هستند 

تا پاسخگوی تمامی نیازهای مختلف کاربران باشند.

استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال 
سرمایه جذب می کنند

اس���تارتاپ های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندس���ازی به منظور ارتباط با فعاالن عرصه 
کشاورزی، مواد غذایی در بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع غذایی، موادغذایی، ماشین آالت و 

صنایع وابسته حضور می یابند.
معاونت علمی - استارتاپ های فعال و موفق در 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برای جذب 
سرمایه و برقراری با ش���رکت کنندگان در بیست و 
ششمین نمایشگاه صنایع غذایی،مواد غذایی، ماشین 
آالت می توانند با کمک س���تاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس���ازی معاونت علمی و 
فناوری ریاس���ت جمهوری در این نمایشگاه حضور 
یابند و در عرصه ه���ای مختلف به معرفی محصوالت 
خود بپردازند. با توجه به گستردگی حوزه های مختلف 
در این ستاد،اس���تارتاپ ها می توانند نسبت به حوزه 
فعالیت خود دراین نمایشگاه حضور داشته باشند و 
از تخفیف و مساعدت های الزم از طریق ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شوند.

تصویب بخشودگی جرایم مقرر 
در قانون تامین اجتماعی

هومن حاجی پور، معاون کس���ب وکار اتاق تهران، 
اعالم کرد هیات دولت در راس���تای پیشنهاد اتاق 
تهران برای بخش���ش تمام یا قسمتی از جریمه های 
مقرر در قانون تامین اجتماعی، طرحی را به تصویب 

رسانده است. 
اتاق ته��ران - هومن حاجی پور ب���ا بیان اینکه 
تقاضای بخش���ودگی جرایم مقرر در ای���ن قانون، 
چندی پیش از سوی اتاق تهران و طی نامه نگاری با 
دولت مطرح ش���ده بود، گفت: بر اساس این مصوبه، 
کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتیکه 
جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲9 اسفند 
ماه ۱۳9۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ 
الزم االجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و 
یا تقس���یط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک 
و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق 
کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین 
نامه برخوردار خواهند ش���د. وی افزود: همچنین آن 
دسته از کارگاه های مشمول که بعد از این تاریخ به 
علت بروز یکی از موضوعات دالیل ابرازی مش���مول 
شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان تامین اجتماعی 

تا سه ماه پس از وقوع دالیل مزبور خواهد بود.
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موبایل 3/5

جهرمی از وزیر صنعت خواست 

مشکل بازار گوشی را حل کنید!
آذری جهرمی : باید اکوسیستم واردات گوشی شفاف شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم 
کرد که چرخه واردات گوش���ی موبایل 
معیوب اس���ت، بنابراین از وزیر صنعت 
خواسته ایم که چرخه سالم ورود گوشی به 

کشور را تسهیل کند.
مهر- محمدج���واد آذری جهرمی در 

حاشیه مراس���م روز جهانی ارتباطات در 
جمع خبرنگاران درب���اره وضعیت بازار 
گوشی موبایل و جعل شناسه گوشی ها 
در طرح رجیس���تری گفت: ما در طرح 
رجیستری تالشمان این بوده که امکان 
جعل شناسه گوشی را به صفر برسانیم 

اما این موضوع قطعی نیس���ت و ممکن 
است باگ هایی نیز در این زمینه وجود 

داشته باشد.
وی ادامه داد: ام���ا اینکه می توانیم در 
کمترین زمان ممکن جعل شناس���ه را 
شناسایی و کشف کنیم، نشان از پویایی 

طرح دارد و نمی توان گفت که جعل کد 
شناسه، نقطه سیاه پروژه رجیستری است، 
بلکه هم اکنون مشکل در بازار واردات این 

کاال است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اقتصاد بازار 
گوش���ی تلفن همراه را وزارت ارتباطات 
نمی تواند کنترل کند، افزود: شرکت های 
واردکننده گوش���ی در تأمین ارز و ثبت 
و س���فارش کاال دچار مشکل هستند و 
این موضوع ب���ه وزارت ارتباطات مربوط 
نمی شود. اما با این حال ما خلل موجود 
بازار را به وزیر صمت و نیز ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال گزارش کرده ایم و درخواستمان 
این است که چرخه سالم ورود گوشی به 

کشور، تسهیل شود.
جهرمی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار 
گوشی خوبی نیس���ت و چرخه واردات 
معیوب است، ادامه داد: باید مشکل تأمین 
ارز واردکنندگان و ثبت سفارش گوشی 
حل شود. این مش���کل به اکوسیستم 

فناوری اطالعات کشور ضربه می زند.
وی با بیان اقدام عده ای از واردکنندگان 
گوشی در ورود مسافری گوشی موبایل، 

تاکید کرد: ما نظرمان این است که فرآیند 
واردات را تسهیل کنیم تا گوشی به صورت 
قانونی وارد کشور شود و عده ای سودجو 
از این بازار سوءاس���تفاده نکنند. این امر 
مستلزم این است که اکوسیستم واردات 

گوشی شفاف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
این که اقتصاد ب���ازار تلفن همراه برعهده 
وزارت ارتباطات نیست، گفت: ما سامانه 
فنی را راه اندازی کردیم اما واردکنندگان 
رس���می اکنون برای تأمین ارز و ثبت 
سفارش دچار مشکل هستند که هیچکدام 

بر عهده ما نیست.
آذری جهرمی افزود: ما این مشکل در 
تأمین گوش���ی های مورد نیاز بازار را به 
وزیر صمت و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گزارش ک���رده و اطالع دادیم 
که وضع بازار گوشی خوب نیست. باید 
برای این که چرخه سالم واردات گوشی 
به کشور تسهیل ش���ود، چاره ای اندیشه 
کرد. واردکنندگان باید به وزارت صمت 
ثبت س���فارش کنند و تأمین ارز را باید 

فراهم کرد.

رییس هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان:

استارت آپ ها مشکل جذب سرمایه دارند

دیدگاه

رییس هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایران گفت: امروزه فرصت جایگزینی استارت آپ ها 
با شرکت هایی که به دلیل تحریم ها از ایران رفتند، وجود 

دارد.
ایرنا - افش���ین کالهی درباره وضعیت استارت آپ ها 
در وضعیت تحریم گف���ت: اس���تارتاپ ها از نظر جذب 
سرمایه گذاری خارجی که عامل بزرگی در توسعه آنهاست، با 

مشکل مواجه شده اند.
وی با بیان اینکه عمال تعداد کمی از اس���تارت آپ ها 
توانستند سرمایه گذاری خارجی جذب کنند، ادامه داد: از 

زمان امضای برجام تا خروج آمریکا از آن فرصت کوتاهی 
برای جذب سرمایه بود. در همین مدت محدود هم چند 
استارتاپ معروف توانستند سرمایه خارجی جذب کنند 
که در حال حاضر این سرمایه گذاری به طور کامل قطع 

شده است. 
به گفته رییس هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان 
اتاق ایران، این استارت آپ ها همچنین به دلیل بی اعتمادی 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری جدید، برای تامین سرمایه 

داخلی هم با مشکل رو به رو شده اند.
کالهی درباره محدودیت اس���تفاده اس���تارت آپ ها از 

فناوری های خارجی نیز گفت: یک استارتاپ خودش همه 
بخش های فناوری را تولید نمی کند و برای ارایه خدمت یا 
محصولش، از فناوری های دنیا استفاده می کند که این بخش 

به علت تحریم ها محدود شده است.
وی با اعتقاد به اینکه شرایط تحریم فرصت هایی هم برای 
استارت آپ ها ایجاد می کند، گفت: امروزه فرصت جایگزینی 
استارت آپ ها با شرکت هایی که از ایران رفتند وجود دارد، 
چرا که جای محصوالت و خدماتی که شرکت های خارجی 
در ایران ارایه می کردند و بازار فناوری ما نیاز به آن ها دارد، 

خالی است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای 
نوین و دانش بنیان اتاق ایران ادامه داد: اکنون بخش���ی 
از استارت آپ ها به خصوص در حوزه پتروشیمی ها جای 
شرکت های خارجی را گرفته اند؛ البته که این شرکت ها با 
چالش های زیادی در جذب سرمایه و تامین مواد اولیه رو 

به رو هستند.
کالهی معتقد است ش���رکت های قدیمی تر که تجربه 
تحریم های گذشته را نیز داش���ته اند، راحت تر می توانند 
 از ش���رایط کنونی عب���ور کنند و کمک ح���ال اقتصاد 

کشور باشند.

عرضه محدود گوشی به قیمت رسمی در دیجی کاال
محصول

دیجی کاال روز قبل با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که برای توزیع 
عادالنه گوشی هایی که با قیمت مصوب وارد کشور شده اند، سازوکار 

شفاف و ویژه ای در این شرکت طراحی شده است.
آی تی من- در اطالعیه دیجیکاال آمده اس���ت: »به منظور توزیع 
عادالنه گوشی با قیمت رسمی، طرحی ترس���یم شده و در همین 
راستا به اطالع می رساند تعداد محدودی از گوشی های تلفن همراه 
هوواوی و سامسونگ از تامین کننده اصلی تامین شده است که پس 
از طی فرایندهای اصولی و بر اس���اس قیمت مصوب خرده فروشی 
فقط به مصرف کننده نهایی عرضه می ش���وند. این فرایندها شامل 
پرداخت تعرفه ها و عوارض و احتساب هزینه های مربوط به خدمات 
پس از فروش است و به تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان می رسد. همچنین این گوشی ها دارای برچسب قیمت 
مصرف کننده هستند و در سامانه ۱۲۴ نیز قیمت آن ها در دسترس 

است.
دیجی کاال تالش می کند امکان خرید این گوش���ی ها را به صورت 
برابر برای همه مردم ایران فراهم کند و به طور مس���تقیم به دست 

مصرف کننده نهایی برس���اند. با این حال موجودی این گوشی ها در 
مقابل تقاضای احتمالی آن ها محدود اس���ت. از این رو زمان ارائه از 
پیش اطالع رسانی می شود و هر کاربر می تواند فقط یک عدد از این 
گوشی ها را خریداری کند. برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی 
نیز، مشخصات خریدار با کنترل و تطبیق شماره موبایل، مشخصات 
کارت بانکی، آدرس و کد ملی بررسی خواهد شد و در صورت هرگونه 
تخلف، سفارش کنس���ل و وجه پرداختی عودت خواهد شد. الزم به 

ذکر اس���ت پس از اتمام این گروه از محصوالت، همچنان ارائه انواع 
مختلف گوشی های تلفن همراه که فروشندگان مختلف دیگر عرضه 

می کنند، ادامه خواهد داشت.
به علت محدودیت در تعداد این گوشی ها و به منظور توزیع عادالنه 
در سراسر کشور، سازوکار مشخص و ش���فافی به شرح زیر طراحی 

شده است:
= عرضه این گوشی ها از پیش اطالع رسانی می شود.

= هر کاربر فقط می تواند یک عدد از این گوشی ها را خریداری کند
= برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی، مشخصات خریدار با 
کنترل و تطبیق شماره موبایل، مشخصات کارت بانکی، آدرس و کد 

ملی بررسی خواهد شد
= در صورت هرگونه تخطی از ش���رایط فوق، سفارش لغو و وجه 

پرداختی عودت خواهد شد
بخش اول و دوم این محصوالت ۲9 و ۳۰ اردیبهشت 9۸ از ساعت 
۱۴ آماده خرید است و در مورد بخش های بعدی متعاقبا اطالع رسانی 

خواهد شد.
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