
تصویب طرح نوآفرین، گام مهم 
دولت در حمایت از استارتاپ ها است

»طرح نوآفرین« پس از یک س���ال پیگیری وزارت 
ارتباطات و فن���اوری در دولت به تصویب رس���ید تا 
استارت آپ های تازه متولدشده مسیر همواری برای رشد 
داشته باشند. افشین کالهی رییس مجمع تشکل های 
دانش بنی���ان، تصویب این طرح را مه���م ارزیابی کرد. 
بااین حال هش���دار داد که از ایجاد فضای گلخانه ای در 

اکوسیستم استارتاپی کشور جلوگیری شود. 
اتاق ایران - افشین کالهی رییس کمیسیون جوانان، 
کارآفرینی و کس���ب وکارهای نوین اتاق ایران در دوره 
هشتم و همچنین رییس مجمع تشکل های دانش بنیان 
درباره تصویب طرح نوآفری���ن در دولت دوازدهم گفت: 
تصویب طرح نوآفرین در دولت دوازدهم گام مهمی در 
راستای حمایت از استارتاپ های کشور محسوب می شود.

کالهی گفت: بخش مهمی از معضالت استارتاپ های 
کشور به خالء قوانین حمایتی و به خصوص حقوقی از 
استارتاپ ها برمی گردد که نبود همین قوانین حمایتی 
باعث می شود تا استارتاپ ها نتوانند اقدامات الزم مربوط 
به بیمه، مالیات، جذب سرمایه گذار و ... را انجام دهند. 
هدف از اجرای طرح نوآفرین، برطرف کردن مشکالت 
مربوط به این حوزه هاست. وی در همین راستا افزود: از 
زمان مطرح شدن طرح نوآفرین توسط دولت، با برگزاری 
جلسات مختلف در اتاق ایران و همچنین تشکل های 
دانش بنیان تالش کردیم تا ضمن بررسی کامل آن، نقطه 
نظرات بخش خصوصی را انتقال دهیم و کمبودهای طرح 

را جبران کنیم.
کالهی گفت: اگرچه اجرای این طرح به صورت کلی 
بسیار مهم و ضروری است اما درعین حال باید مراقب 
باشیم تا فضای گلخانه ای در اکوسیستم استارتاپی کشور 
ایجاد نشود. با توجه به اینکه استارتاپ ها ظرفیت صادراتی، 
شغلی و درآمدی فراوانی دارند، بنابراین قوانین حمایتی 
از این کسب وکارهای نوین باید به شکلی باشد که همه 
فعاالن این عرصه را شامل شود نه اینکه تنها یکسری از 
استارتاپ ها مشمول قوانین حمایتی شوند و مابقی بدون 

هیچ حمایتی همچنان درگیر مشکالتشان باشند.
رییس مجمع تشکل های دانش بنیان گفت: عمده چالش 
کسب  وکارهای نوین همان مشکالتی است که فعاالن 
اقتصادی در فضای کسب و کار با آن مواجه هستند. تا 
زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، نمی  توان انتظار 
رونق استارتاپ ها را داشت. کالهی همچنین با بیان برخی 
شایعات در خصوص مهاجرت استارتاپ ها گفت: در این 
خصوص الزم است چند نکته را در نظر گرفت؛ بیشتر 
استارتاپ هایی که در کشور فعال هستند معموال ایده خود 
را از استارتاپ های خارج از کشور گرفته اند که موفق بوده 
و امتحان خود را پس داده اند. بنابراین اینکه صحبت از 
مهاجرت استارتاپ های داخلی داشته باشیم، درست نیست. 

چون بازارهای آنان در داخل کشور است.

راه اندازی بانک اطالعات 
 شرکت های دانش بنیان فعال 

در حوزه سالمت
بانک اطالعات شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
سالمت توسط یکی از شرکت های دانش بنیان راه اندازی 

شد.
دانشگاه پزشکی مشهد - این شرکت دانش بنیان 
به عنوان نخس���تین مرجع و نمایشگاه مجازی معرفی 
و تبلیغات تولیدات ایران���ی و محصوالت دانش بنیان از 
سال ۱۳۹۵ به طور رسمی با برگزاری نمایشگاه ها، فن 
بازارها، استارتاپ ها و رویدادهای ایده پروری و کارآفرینی 
و سامانه ای در فضای مجازی کار خود را در پژوهشکده 
بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز رشد فناوری 

سالمت آغاز کرده است.
دانیال اعلمی دوست، مدیرعامل این شرکت هدف از 
راه اندازی این سامانه را حمایت از کار و تولید ایرانی عنوان 
کرد و گفت: هدف ما از راه اندازی این سامانه حمایت از 
کار و تولید ایرانی و همچنین تسهیل در معرفی، تبلیغ 
و فروش تولیدات ایرانی است و با راه اندازی این سامانه 
فضایی به صورت رایگان در اختیار شرکت های تولیدی، 
شرکت های دانش بنیان و شرکت های مرکز رشد قرار 
می گیرد تا بتوانند به صورت کامالً مستقل به معرفی، تبلیغ 

و فروش محصوالت و تولیدات خود بپردازند.
وی با بیان اینکه این سامانه یک سایت فروشگاهی 
نیس���ت، افزود: این س���امانه یک مرجع کامل معرفی 
محصوالت ایرانی است، یک نمایشگاه دائمی و بدون هیچ 
محدودیت زمانی از تولیداِت ملی که هر فردی می تواند با 
آشنایی کامل با محصوالت هر تولیدکننده و ورود به سایت 
تولیدکننده بدون واسطه و هزینه اضافه آن محصوالت را 

به طور مستقیم از تولیدکننده اش تهیه کند.
اعلمی دوست گفت: در شرایطی که به علت تحریم ها 
درهای بازارهای جهانی بسته است و ارتباطات با دیگر 
کش���ورها برای تهیه مواد اولیه و نیز فروش محصوالت 
بسیار سخت است، راه اندازی یک بانک جامع اطالعاتی 
در حوزه محصوالت سالمت می تواند فرصتی مناسب در 
اختیار صاحبان مشاغل، کارگاه های تولیدی کوچک و 
بزرگ، مشاغل خانگی، دانشجویی، دانش آموزی و شرکت 
دانش بنیان قرار دهد تا با معرفی محصوالت و تولیدات 
خود در یک فضای کامالً امن و رایگان به معرفی و فروش 
محصوالت خود در بازارهای داخلی و جهانی پرداخته که 
این امر در پویاتر و فعال تر شدن چرخه تولید می تواند موثر 
و تاثیرگذار باشد. وی در پایان اظهار امیدواری کرد: تالش 
می کنیم تا با ترجمه سایت به زبان های زنده دنیا فضایی 
ایجاد کنیم تا بتوانیم محصوالت و تولیدات ایرانی را به 
دیگر کشورها خصوصاً کشورهای همسایه و حوزه خلیج 
فارس معرفی کرده و بفروش برسانیم و از این طریق موفق 

به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی شویم.
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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

ابهام در بازگشت ارز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

فناوران - شورای مرکزی سازمان در در پانزدهمین نشست خود، ضریب افزایش نرخ خدمات فناوری اطالعات را در سال ۹8، معادل ۳6 درصد 
تعیین و تصویب کرد. در پانزدهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای عالوه بر تصویب ضریب افزایش نرخ تعرفه خدمات در سال 

۱۳۹8، مقرر شد به منظور به روزرسانی و اصالح سند تعرفه خدمات فناوری اطالعات در سال  ۱۳۹8، کارگروه تعرفه تشکیل شود.
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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بخشنامه های رفع تعهد ارزی، 
شیوه بازگشت ارز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تعیین تکلیف نشده، گفت: 

صادرات از ۴ میلیارد به یک میلیارد دالر رسید.
مهر- محمدرضا انصاری درباره مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
نیز در شمول صادرکنندگانی قرار دارند که باید ارز حاصل از صادرات خود را به 
چرخه اقتصادی کشور در دوره زمانی تعیین شده از سوی بانک مرکزی، برگردانند 
و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی، هیچ گونه تفکیکی در این رابطه 
انجام نداده است. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای بخشنامه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، تفاوتی نسبت به سایر صادرکنندگان دارند چرا که بازه زمانی اجرایی برای 
قراردادهایی که منعقد می کنند، ۳ تا ۴ ساله است و بازگشت ارز نیز متناوب صورت 
نمی گیرد. وی گفت: برخی از صادرکنندگانی که در عراق مشغول به کار هستند، 
بعضاً در بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله پروژه های خود را اجرایی می کنند و اینها مسایلی 

است که در بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی، به آنها توجهی نشده است. 
بنابراین باید این مسائل به صورت شفاف بیان شود و بانک مرکزی شرایطی را فراهم 
آورد که اگر قرار است صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارز را برگردانند، 
صورت وضعیت ارایه کرده و بعد از تایید آن، در فاصله زمانی یک ساله بتوانند ارز 
صادرات خود را برگردانند؛ این در حالی است که صورت وضعیت برای پیمانکاران 
در بازه های زمانی یک ماهه ارایه می شود. انصاری ادامه داد: چراکه آنها مقصر هم 
نیستند و بانک مرکزی باید این گروه را فعالً از بازگشت ارز آزاد بگذارد؛ اما به هر 

حال خود صادرکنندگان تمایل بیشتری دارند که ارز را برگردانند.
وی در توضیح این مطلب افزود: علیرغم اینکه صورت های کارکرد صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی کاماًل مشخص است، بانک مرکزی سخت گیری زیادی 
در مورد بازگشت ارز صادراتی آنها با توجه به مشکالتی که پیش روی آنها قرار 
دارد، نمی کند؛ ولی چون قرار است که مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور 
مالیاتی، زمانی به صادرکننده پس داده شود که ارز خود را به اقتصاد بازگردانده 
باشد، این بازگشت ارز صادراتی و قوانین حاشیه ای آن، برای صادرکنندگان این گروه 

مشکل آفرین می شود. انصاری با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در 
حال حاضر از باالی ۴ میلیارد دالر، به زیر یک میلیارد دالر رسیده است، خاطرنشان 
کرد: صادرکنندگان نیاز به حمایت دارند و اگر سخت گیری زیادی در مورد آنها 
صورت گیرد، کار آنها محدودتر می شوند. وی اظهار داشت: بخشنامه بانک مرکزی 
مبنی بر رفع تعهد ارزی در سال ۹8 در شرایطی صادر شده که برقراری اعتماد 
و دیالوگ فعال بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، یک نیاز اساسی است و باید 
سرمایه الزم را برای رفع تنگناها فراهم کرد، بنابراین باید ارتباط میان بانک مرکزی 

و صادرکنندگان در بخش های مختلف گسترش یابد.
انصاری ادامه داد: بانک مرکزی باید روی بازگشت ارز حاصل از صادرات بازبینی 
اساسی صورت دهد و بازنگری در این بخشنامه ها، می تواند بهترین مشوق برای 
صادرکنندگان باشد تا بتوانند بهتر از گذش���ته، ارز صادراتی خود را به چرخه 
اقتصاد بازگردانند. به این معنا که در شرایط کنونی باید سیاست این باشد که از 
صادرکنندگان حمایت کنیم تا آنها بتوانند کار خود را گسترش داده و ارز را هم به 

اقتصاد ایران برگردانند.

3 بخش خصوصی
 سه شنبه 7 خرداد 98

 28 مه 2019
 22 رمضان 1440

 شماره 3255

متن کامل آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا منتشر شد
مصوبه

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹8/2/2۹ به پیشنهاد ش���ماره ۱۹۷8۷/۱ مورخ 
۱۳۹۷/2/2۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به استناد اصل یکصد و سی و 
هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا 

را تصویب کرد.
آی تی من- متن آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا یا آیین نامه نوآفرین که 
در ۱۱ ماده و یک تبصره با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 

ابالغ شده به این شرح است:
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

ماده1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- شرکت های مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که 

از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
1- حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون )2.۵00.000( 

ریال باشد.
2- درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد )۵.000.000.000( ریال باشد. 
این مبلغ در سال ۱۳۹8 مالک است و در سال های بعد بر اساس نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده )۱0( این 

تصویب نامه تعدیل و اعالم خواهد شد.
3- موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با 
رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی 
ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون 

کار بیشتر نباشد.
4- مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری 

اطالعات ایران موضوع ماده )۱۱( این تصویب نامه ثبت شده باشد.
پ- سازمان: سازمان فناوری اطالعات ایران

ت- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ماده 2- صدور پروانه بهره برداری فناوری اطالعات توسط وزارت انجام می شود.
ماده 3- وزارت موظف است در اجرای بند )ث( ماده )۴( قانون، از راه اندازی 
و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه، پژوهشی یا مراکز و شتاب دهنده های 
نوآوری شرکت های جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت ها و 
موسسات پژوهشی دانش بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه گذاری 

در شرکت های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.
ماده 4- وزارت موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده )۴۴( قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش���ور موضوع تصویب نامه شماره 
۷۳2۱8 ت ۵22۳۱ ه مورخ ۱۳۹۴/6/8 و اصالحات بعدی آن، در صندوق پژوهش 
و فناوری نوآفرین که با ماموریت توسعه شرکت های مورد حمایت و با سرمایه 
حداقل هزار میلیارد )۱.000.000.000.000( ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط 

بودجه ساالنه با مشارکت بخش غیر دولتی تشکیل می شود، مشارکت نماید.
وزارت و سازمان ها و شرکت های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در 
اختیار، در تامین منابع صندوق مزبور بر اساس ماده )6( آیین نامه اجرایی یاد شده 
مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمان ها و شرکت های تابع آن از سرمایه و منابع 

مالی این صندوق حداکثر چهل درصد )۴0%( خواهد بود.
ماده 5- کلیه مشوق هایی که بر اساس بند )ز( ماده )۴( قانون در زمینه های 
مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مش���اغل کوچک خانگی و 
دانش بنیان از سوی دولت اعمال می شود، با تایید سازمان شامل شرکت های مورد 

حمایت می شود.
ماده 6- شرکت های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین نامه اجرایی ماده )۷۱( 

قانون می باشند.
ماده 7- در شرکت های مورد حمایت، س���هامدارانی که کارفرما محسوب 

می شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ندارند.
ماده 8- مراکز نوآوری )اعم از شتاب دهنده ها(، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و 
فناوری و پارک های علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاری های بین المللی، 

با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده )۱2۱( قانون کار، مجاز به 
استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصا در زمینه مربی گری، حقوق بین الملل، 
ثبت اختراعات بین المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده 
یاد شده، سازمان به عضویت هیات فنی اتباع خارجی موضوع ماده )۱۳( آیین نامه 
اجرایی ماده )۱2۹( قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۱۴ ت ۱۵۴ ه مورخ 

۱۳۷۱/۴/۱۷ و اصالحات بعدی آن درمی آید.
ماده 9- در صورت واگذاری حداقل ش���صت و هفت درصد )6۷%( از سهام 
یک شرکت مورد حمایت به یک ش���رکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، 
کلیه مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خرید و فروش و 
قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه های اجرایی، با رعایت قوانین قابل 

واگذاری است.
ماده 10- در صورتیکه شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای 
کار اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین 
اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه )کد(های مودی و کارگاهی اقدام 
نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه )کد(های مزبور با رعایت قوانین و 

مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط 
کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و علوم، تحقیقات و 
فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور 

و تامین اجتماعی اعالم می شود.
ماده 11- سازمان موظف اس���ت ضمن راه اندازی سامانه متمرکز درخواست 
خدمات سازمان فناوری اطالعات ایران، جهت ثبت اطالعات شرکت های متقاضی 
و تعریف حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت سالیانه، کلیه  فرایندهای 
موضوع این تصویب نامه را به صورت الکترونیکی طراحی و پیاده سازی نماید و 
همچنین اسامی ش���رکت های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در 

دسترس عموم قرار دهد.
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شیائومی از یک گوشی میان رده 
رونمایی کرد

شرکت شیائومی از گوش����ه میان رده جدید خود 
رونمایی کرده اس����ت. این گوشی مجهز به پردازنده 
اسنپ دراگون ۴۳۹ و باتری قدرتمند ۴000 میلی 

آمپری است.
آی تی من- گوشی Redmi 7A جایگزینی برای 
گوشی Redmi 6A  محس����وب می شود و دارای 
نمایشگر ۵.۴۵ اینچی با دقت ۷20 در ۱۴۴0 پیکسل 

و نسبت بصری ۱8 به ۹ است.
گوشی یادشده در دو مدل متفاوت عرضه می شود 
که به ترتیب دارای 2 یا ۳ گیگابایت رم و ۱6 یا ۳2 
گیگابایت حافظه داخلی خواهند بود. البته با استفاده 
از کارت حافظه اس دی می توان این مقدار را به 2۵6 
گیگابایت افزایش داد. دو دوربین پش����تی و سلفی 
گوشی یادشده به ترتیب ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی هستند.

در این گوشی از سیس����تم عامل جدید آندرویید 
۹ استفاده شده و عرضه آن برای دو روز دیگر برنامه 
ریزی شده است. قیمت گوشی یادشده هنوز اعالم 

نشده است.

کاهش اقبال به گوشی های 
هوواوی در آمریکا و اروپا

به دنبال تحریم هوواوی توسط کاخ سفید و برخی 
شرکت های فناوری آمریکا مانند گوگل، اقبال کاربران 
امریکایی و اروپایی به تولیدات این ش����رکت کاهش 

یافته است.
فارس- گوشی های تولیدی هوواوی در فروشگاه های 
انالین دیگر کمتر مورد توجه قرار می گیرند و از میزان 
کلیک های صورت گرفته روی آنها نیز کاسته شده 
 PriceSpy است. بررسی های سایت مقایسه قیمت
نشان می دهد نه تنها ش����رکت های بزرگ فناوری و 
موسس����ات مخابراتی به علت تحریم های هوواوی 
فعال تمایلی به استفاده از تولیدات این شرکت ندارند، 
بلکه مردم عادی نیز بی����م دارند که به علت تحریم 
گوگل، استفاده از سیستم عامل آندرویید و امکانات آن 

غیرممکن شده یا با سختی صورت بگیرد.
بررسی ها نش����ان می دهد کلیک روی گوشی های 
هوواوی در س����ایت های خرید آنالین در انگلیس تا 
۵0 درصد و به طور کلی در دنیا تا 26 درصد کمتر 
شده است. این کاهش به خصوص در کشورهایی مانند 
فنالند، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، نیوزلند، نروژ و سوئد هم 

رخ داده است.
دولت ترامپ مدعی است هوواوی اطالعات مشتریان 
خود را در اختیار دولت چین قرار می دهد. اما هوواوی 

بارها و بارها این اتهام را تکذیب کرده است. 

 رونمایی هوواوی 
از سیستم عامل هونگ  منگ

 در پ���ی تحریم ه���ای آمریکا، ه���وواوی 
Hongmeng را ب���ه نام سیس���تم عامل 

اختصاصی خود معرفی کرد.
آی تی من - هوواوی که پیشتر اعالم کرده بود 
سیستم عامل اختصاصی خود را ارایه می کند و 
گوشی هایش را بر پایه این سیستم عامل عرضه 
خواهد کرد، حاال نام تجاری هونگ منگ را به 
عنوان سیستم عامل خود به ثبت رسانده است.

گزارش ها حاکی است که هوواوی نشان تجاری 
هونگ  منگ را بیست و چهارم اوت 20۱8 به 
ثبت رسانده و تا سال 202۹ این عالمت تجاری 

معتبر خواهد بود.
بر اساس گزارش مدیران هوواوی، سیستم عامل 
هونگ  منگ احتماال تا اوایل سال آینده میالدی 

یا نهایتا بهار معرفی خواهد شد.
پس از اعمال تحریم های آمریکا علیه هوواوی 
و قطع همکاری گوگل با این ش���رکت، امکان 
استفاده از سرویس های خاص آندرویید مثل پلی 
استور و یوتیوب برای این شرکت چینی وجود 
نخواهد داشت و به همین دلیل هوواوی به دنبال 
سیستم عامل جایگزین برای گوشی های هوشمند، 
تبلت ها، رایانه ها و سایر محصوالت هوشمند خود 
است. براساس تحریم های اعمال شده، شرکت های 
آمریکایی حق فروش نرم افزار و سخت افزار را به 

هوواوی ندارند.
گزارش ها حاکی است که هونگ منگ هم اکنون 
در مرحله تست های اولیه قرار دارد و به عنوان 
یک سیس���تم عامل یکپارچ���ه در پلتفرم های 
مختلف از جمله گوشی های هوشمند، رایانه ها، 
تبلت ها، تلویزیون ها، خودروها و دس���تگاه های 
پوشیدنی هوشمند مورد اس���تفاده قرار خواهد 

گرفت. 
مدیرعامل ه���وواوی ادعا می کن���د که این 
سیستم عامل با تمامی اپلیکیشن های آندروییدی 
و اپلیکیش���ن های تحت وبی که در فروشگاه 
اپ گالری هوواوی منتشر شده اند، سازگاری دارد.
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موبایل 3/5

ستاد مبارزه با قاچاق کاال:

سامانه رجیستری موبایل مسافری باز نمی شود
در حالی که چن���د روز پیش ریی���س اتحادیه صنف 
فروشندگان دس���تگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی اعالم کرده بود که سامانه رجیستری گوشی 
همراه مسافر بازگشایی می ش���ود، حاال سخنگوی ستاد 
مبارزه با قاچاق ضمن رد این مدعا، اعالم کرده است که 
سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی 
قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال 

برهم زدن بازار هستند.
آی تی من- طی چند روز گذش���ته با اتصال س���امانه 
رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه 
نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخالف قبل، فقط آن 
دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه 
خود یک دستگاه گوش���ی تلفن همراه وارد کشور کرده 
باشند، می توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. 

تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال س���امانه رجیستری 
به س���امانه گمرک و نیروی انتظامی، عده ای گوشی های 
قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال 

می کردند.
اما درروزهای گذش���ته با برقراری این اتصال، ابراهیم 
درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی اع���الم کرده اجرای این طرح 
منجر به افزایش قیمت گوش���ی تلفن همراه خواهد شد و 

باید متوقف شود!
حمیدرضا دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می ش���ود 
سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی روزهای آینده 
مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می دهد، 
گفت: جلس���ه ای با حضور رییس دستگاه های مخابراتی و 
ارتباطی و لوازم جانبی و ش���رکت های فعال وارد کننده 
رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم 
که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که س���امانه 
رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان 

ثبت را فراهم کند.
س���خنگوی س���تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
افزود: ش���رکت های وارد کننده رسمی تاکید می کنند که 
گوشی های تلفن همراه وارداتی را پایین تر از قیمت بازار 
خواهند فروخت و به دس���ت اتحادیه فروشندگان لوازم 
صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می رسانند و 
عجیب است که ما شاهد مصاحبه هایی هستیم که در آنها 
صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی 

رجیستری تلفن همراه مسافری می شود.
وی با طرح این س���وال که چرا شخصی در حوزه تلفن 
همراه چنین حرفی می زند که در صورت توقف س���امانه، 
قیمت موبایل در بازار 600 ه���زار تومان افزایش می یابد، 
ادامه داد: بر اساس پیگیری های ما و هماهنگی های صورت 

گرفته، سامانه رجیس���تری تلفن همراه مسافری مطابق با 
مصوبه ۹8.2.2 فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به 
بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد 

خالف قانون است.
دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان س���ازمان بازرسی در 
جلسه دیروز هم حضور داش���تند و تاکید کردند که قطعاً 
موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که 
چرا عده ای به بهانه تأمین نی���از بازار می گویند که قیمت 

افزایش پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به جلس���ه روز گذشته تمامی 
اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار 
بماند. این مساله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست 

صنف، اتحادیه و شرکت های وارد کننده است.
دهقانی نیا گفت: ش���رکت های وارد کننده رسمی تلفن 
همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حس���اب باز 
کرده اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش 
برای تأمین نیاز بازار رفته اند و تاکید دارند که صرفاً باید 
مسافر واقعی از سامانه رجیس���تری تلفن همراه مسافری 
بهره مند شود و نباید گوش���ی قاچاق با رویه مسافری به 
دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل 
مس���ایلی همچون عدم ارایه خدمات پس از فروش حق 

مصرف کنندگان پایمال می شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز یادآور 

شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم 
شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می کنند.

وی افزود: س���والی که پیش می آید این است که چرا 
فردی باید با دادن پالس های منف���ی به بازار نظم بازار را 
به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد 

کشور شود؟
دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو 
ماهی که س���امانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق 
ثبت کردند که حاال با ممانعت از ثبت گوش���ی قاچاق، 

مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش 
قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و 
دستگاه های ناظر درخواست می کنم که هر چه سریع تر به 

این موضوع ورود کنند.
بر اساس این گزارش اهمیت اتصال سامانه رجیستری 
تلفن همراه مسافری به س���امانه گمرک و نیروی انتظامی 
زمانی روشن می ش���ود که بدانیم در سال ۹۷ حدود 2.۵ 
میلیون دستگاه گوش���ی تجاری که از طریق گمرک و ۴ 
میلیون دس���تگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده 

است.
بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری 
گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعاالن رسمی بازار، 
میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی رسد و 
بخش عمده آن، گوشی های قاچاقی است که به اسم گوشی 

همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

حمیدرضا دهقانی 
نیا: سامانه رجیستری 
تلفن همراه تنها باید 
برای مسافران واقعی 
 امکان ثبت را 
فراهم کند

شرکت های وارد 
کننده رسمی تلفن 
همراه تاکید دارند 
که روی حرف حاکمیت 
حساب باز کرده اند و 
با افزایش سرمایه به 
سمت افزایش ثبت 
سفارش برای تأمین 
نیاز بازار رفته اند و 
تاکید دارند که صرفاً 
باید مسافر واقعی 
از سامانه رجیستری 
تلفن همراه مسافری 
بهره مند شود و نباید 
گوشی قاچاق با رویه 
مسافری به دست 
مصرف کننده برسد. 
چرا که در این صورت 
به دلیل مسایلی 
همچون عدم ارایه 
خدمات پس از فروش 
حق مصرف کنندگان 
پایمال می شود
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