
واحدهای فعال زیست محیطی 
در پارک پردیس مستقر می شوند

با ارایه پیشنهادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به هیات وزیران، مجوز فعالیت و استقرار »واحدهای 
متقاضی تا رده سه زیست محیطی« در پارک فناوری پردیس 

معاونت علمی و فناوری، صادر شد.
معاونت علمی - واحدهای فعال زیست محیطی در پارک 
فناوری پردیس مستقر می ش��وندطبق »تصویب نامه ضوابط 
استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان 
در هی��ات دولت«، اس��تقرار و فعالیت واحده��ای متقاضی تا 
رده س��ه زیس��ت محیطی در پارک فناوری پردی��س و پارک 
فناوری سالمت پردیس بالمانع است. این کار با هدف تسهیل 
کس��ب وکارهای فناورانه، رونق فعالیت های بخش خصوصی، 
افزایش حمایت های دولتی از کاالها و خدمات داخلی و کاهش 
خرید و مصرف کاالهای مش��ابه خارجی، اجرایی می شود. در 
جلسه سوم اردیبهشت ماه هیات دولت به ریاست حسن روحانی 
رییس جمهور ایران، مجوز استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا 
رده سه زیست محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری 

سالمت پردیس صادر شد.

کم فروشی خدمات اینترنتی اپراتورها را 
گزارش کنید

سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ به منظور افزایش 
رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت های مردمی در حوزه های 
مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، 
تلفن همراه، خدمات پس��تی، تشعش��عات و دفاتر پیشخوان 
راه اندازی شده اس��ت. کاربران سرویس های ارتباطی، فناوری 
.195//:https اطالعات و پستی می توانند با مراجعه به سایت

cra.ir یا تم��اس با تلفن گویای ۱۹۵ ش��کایت های خود را از 
سرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری کنند.

ایسنا - همچنین با راه اندازی سامانه نت سنج پالس هر ایرانی 
در هر مکانی می تواند ببیند که چه شرکت هایی خدماتشان ارایه 
می شود؟ کیفیت پوشش چیست؟ میزان سرعتی که می تواند 
دریافت کند چقدر است؟ شکایات مردم در آن منطقه چه بوده 
است؟ و اندازه گیری های کیفی چه می گوید؟ همچنین عالوه بر 
اطالعات رگوالتوری، نظراتی که کاربران منعکس می کنند هم 
در این سامانه وجود دارد و هر یک از کاربران در هر نقطه از کشور 
می توانند انتخاب کنند که کدام اپراتور چه سرویسی می دهد و از 
نظرات سایر مردم هم مطلع شوند. در این راستا پیمان قره داغی  
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنن��ده رگوالتوری با بیان 
تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی  بر حفظ حقوق 
مشترکان به عنوان مهمترین اولویت رگوالتوری گفت: با توجه 
به شکایت های دریافتی، یک تیم ویژه برای بررسی موضوع در 
رگوالتوری تشکیل شده است. شکایت های اخیر مربوط به تخلف 
اپراتورها درباره ارایه نشدن کامل خدمات خریداری شده که در 
سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ درج شده اند با دقت 

بررسی و در کمترین زمان پاسخ داده می شود.

پنجره

3 بخش خصوصی

نامه سرگشاده انجمن آزمایشگاه های آزمون کشوری خطاب به سازمان رگوالتوری:

آماده ارایه مستندات و تخلفات امنیتی در حوزه تجهیزات شبکه هستیم
در نامه سرگش��اده رییس هیات مدی��ره انجمن آزمایش��گاه های همکار آزمون 
کش��وری و مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ای��ران به معاون وزیر و 
رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیوی��ی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، آمادگی الزم برای ارایه مستندات مربوط به مشکالت و مخاطرات امنیتی 

در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی اعالم شد.
انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون کش�وری - عطف به خبر مندرج در 
سایت س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مورخ 8 اردیبهش��ت ماه سال جاری، 
خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر “درخواست 
ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در ۱3 سال گذشته” و طرح 
پاره ای از اتهامات و ادعاهای غیرفنی و غیرکارشناس��ی، ویدا س��ینا، رییس هیات 
مدیره انجمن آزمایش��گاه های همکار آزمون کشوری و مدیر عامل مرکز تحقیقات 
صنایع انفورماتیک ایران با ارسال نامه ای سرگشاده ضمن، استقبال از جریان ایجاد 
شده در کشور، خواستار برگزاری جلس��ه فوری و با حضور نمایندگان دستگاه های 
مرتبط با امنیت و استاندارد برای ارایه مستندات، مش��کالت و مخاطرات امنیتی 

و استانداردی در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی شد.
در این نامه سرگش��اده با امضای ویدا س��ینا، خطاب به حسین فالح جوشقانی، 

معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است:
نظر به مکاتبه رسانه ای رییس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با جنابعالی 
در خصوص شفاف سازی پیرامون روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در ۱3 سال 

گذشته و طرح مسایل غیر علمی، ذکر نکاتی ضروری است: 
۱- ضمن استقبال از طرح چنین درخواست هایی و برای روشن شدن همیشگی 
نحوه سودجویی هایی که به بهای ورود کاالی غیراس��تاندارد به کشور تمام شده و 

همواره عاید برخی فرصت طلبان می ش��ود؛ خواس��تار برگزاری عاجل جلسه ای با 
حضور مدیران و دست اندرکاران نهادهای مرتبط با اس��تاندارد و امنیت در کشور 
هستیم تا در حضور کارشناسان فنی و امنیتی، مس��تندات مخاطرات و مشکالت 

ناشی از نحوه واردات بی رویه را ارایه کنیم.
2- مصادیق تکرارشونده نتایج حاصل از بکارگیری این تجهیزات وارداتی بدون 
کنترل های الزم و نامنطبق با استاندارد در زیرساخت های حساس و حیاتی کشور که 
منجر به از دسترس خارج شدن شبکه ها و زیرساخت ها شده است، انکارناپذیر بوده 
و به کرات نیز خبرساز شده است. کمااینکه س��ابقه این رویدادها عمومی و رسمی 
اعالم و تبعات ناشی از بکارگیری این قبیل تجهیزات، دامن گیر همگان شده است.

3- از آنجا که آزمایش��گاه ها به واس��طه تعهدات قانونی و در نظر گرفتن اصول 
محرمانگی، قادر به انتشار عمومی مس��تندات فنی خود از طریق رسانه ها نیستند، 
این موضوع آگاهانه مورد سوء استفاده قرار گرفته و مستمسکی برای طرح اتهامات 

و ابهامات غیراصولی به آزمایشگاه های رسمی و مورد تایید شده است. 
4- الزم بذکر اس��ت تاکنون و بعد از گذش��ت ۱3 س��ال، هیچ گزارش و دفاعیه 
فنی مغایر با نظرات و گزارشات کارشناسان آزمایش��گاهی ارایه نشده است و رفع 
مشکالت استانداردی مربوط به س��خت افزار، نرم افزار و ارایه وصله های امنیتی از 
سوی تولیدکنندگان اصلی و به واسطه واردکنندگان، خود نیز گواهی بر صحت این 

مطلب و متقن بودن گزارشات آزمایشگاهی دارد.
۵- اتهامات و ادعاهای خالف واقع در خصوص تس��ت امنیت تجهیزات ش��بکه 
و امنیت ش��بکه در حالی مطرح می شود که در دو سال گذش��ته، بر خالف روال و 
حساس��یت های موجود در کش��ور و دنیا، انبوهی از تجهیزات مذکور به صورت نو، 
دست دوم و از رده خارج، بدون هیچ گونه تس��ت و تایید نمونه ای به کشور سرازیر 

شده است که مستندات ناش��ی از آثار و تبعات پیدا و پنهان این رویه پرخطر قابل 
ارایه است. 

6- تجربه های گذشته نشان می دهد، حذف استاندارد های اجباری به بهانه مهار 
قاچاق، منجر به گستردگی و اشاعه حجم واردات کاالهای تخصصی و حساس توسط 
واردکنندگان غیرتخصصی و س��ودجو ش��ده که این معضل، باعث ورود تجهیزات 
دست دوم، از رده خارج، فاقد هرگونه استاندارد و در نهایت متضررشدن سازمان ها 

و مصرف کنندگان نهایی شده است. 
7- تاکید می شود آزمایشگاه های تایید صالحیت شده و همکار، به عنوان 
بازوی کارشناسی و امین سازمان های ذیربط بوده و بر اساس استانداردها و 
ضوابط فنی و قانونی، مسوولیت ارزیابی تجهیزات را بر عهده دارند. لیکن در 
کمال تعجب و تاسف در نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای، این ساز و 
کار قانونی، به عنوان “فرصت طلبان، مدعیان دروغین، کاسبان تحریم و ...” 
خطاب شده اند!. به عبارت دیگر این اتهامات بی پایه و غلط نه تنها منتسب 
به آزمایشگاه ها ش��ده، بلکه انگشت اش��اره اصلی آن متوجه سازمان های 

باالدستی و قانونی کشور نیز است. 
8- همچنین عطف به طرح اتهام واهی”کمبود دانش و فساد” به آزمایشگاه های 
آزمون کش��ور، در نامه مذکور، آزمایش��گاه ها بر خود واجب می دانند تا نس��بت به 

پیگیری و احقاق حقوق مادی و معنوی خود نیز اقدام کنند.
۹- در پایان با توجه به زیرسوال رفتن قوانین کشوری، سازمان ها، نهادها، ناظران 
و مجریان مرتبط با امر خطیر استاندارد، مستدعی است نسبت به برگزاری جلسه ای 
فوری با حضور نمایندگان و کارشناسان فنی س��ازمان های مرتبط و ذینفع در این 

حوزه حساس، مساعدت الزم را به عمل آورید.

کرونا بازار موبایل را رها نکرده است
تاخیر یک ماهه 

در تولید آیفون 12 
منابع نزدیک به اپل از تأخیر در تولید انبوه مدل های 
جدید گوشی آیفون خبر می دهند. شیوع ویروس کرونا 
و تالش اپل برای س��ازگار کردن آیفون با فناوری نسل 

پنجم عامل این تأخیر است.
آی تی م�ن- اپل معم��والً مدل های جدی��د آیفون 
خود را در شهریور ماه عرضه می کند و مشخص نیست 
امسال این مراسم در چه ماهی برگزار می شود. همچنین 
مشخص نیس��ت تأخیر در عرضه مدل های تازه آیفون 
مربوط به همه گوش��ی های این شرکت اس��ت یا تنها 

برخی از آنها.
بر اساس گزارش��ی که وال اس��تریت ژورنال در این 
زمینه منتشر کرده، عرضه آیفون های جدید با تأخیری 
حدوداً یک ماهه رخ می دهد. بنابراین خرید آیفون های 

تازه تا پاییز ممکن نخواهد شد.
البته اپل هنوز در این باره اطالعیه ای منتش��ر نکرده 
و برخی منابع گ��زارش کرده اند که احتم��ال دارد اپل 
تاریخ معرف��ی و عرضه آیف��ون ۱2 را تغیی��ر ندهد اما 
ممکن اس��ت میزان تولید این گوش��ی را تا 2۰ درصد 
 کاهش دهد ت��ا بتواند به موقع این محص��ول را به بازار

 عرضه کند.
پیش از این اعالم ش��ده بود که اپل در س��ال جاری 
میالدی چهار مدل آیفون جدید عرضه خواهد کرد که 
یکی از آنها دارای نمایش��گر ۵.4 اینچی خواهد بود، دو 
تای آنها از نمایشگر 6.۱ اینچی بهره مند خواهند بود و 
چهارمی دارای نمایشگر بزرگ تر 6.7 اینچی خواهد بود.

تا قبل از همه گیر ش��دن ویروس کرونا بس��یاری از 
تحلیل گران پیش بینی می کردند که آیفون های جدید 
با به روزرسانی های چش��مگیر به بازار بیایند. اما حاال 
دیگر مشخص نیست که اپل با توجه به تعطیلی نسبی 
یا کامل بس��یاری از ش��رکت های فناوری همکار خود 
می تواند برنامه های قبل��ی را در این زمین��ه عملیاتی 

کند یا خیر.
پیش از این پیش بینی ش��ده بود که ش��یوع ویروس 
کرونا باعث کاه��ش ۱۰ تا ۱۵ درص��دی عرضه آیفون 
به بازار ش��ود. همچنین گفته می ش��ود ارتقای برخی 
گوشی های آیفون باعث شود قیمت تمام شده آنها برای 

مصرف کننده از هزار دالر بگذرد.
اپل به تازگی آیفون SE را نیز معرفی کرده و با توجه 
به اینکه این گوشی جایگزین آیفون 8 به شمار می رود و 
به پردازنده Bionic A13 مجهز شده، یکی از مهم ترین 
محصوالت امس��ال اپل به ش��مار می رود. این گوشی 
به دلیل قیمت مناس��بی که دارد، احتماال مورد توجه 
بسیاری از کاربران در سراسر دنیا قرار خواهد گرفت و 
احتماال بخشی از کاهش میزان فروش اپل در سالجاری 

را جبران خواهد کرد.
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جهش تولید با حمایت شرکت های 
دانش بنیان محقق می شود

جهش تولید در حوزه دانش بنیان را هم زمان با رونق تولید 
از س��ال ۹8 آغاز کردیم؛ هنگامی ک��ه تحریم ها و محدودیت 
مناب��ع ارزی، حج��م واردات را کاهش داد دولتم��ردان باید 
تجربیات س��ال گذش��ته و چابکی که در ماه ه��ای اخیر در 
اقتصاد ایجادشده را به صورت هدفمند در جهت رشد اقتصاد 

به کارگیرند.
مجمع تش�کل های دانش بنی�ان - محمدرضا کمپانی 
عضو هیات مدیره مجمع، با بیان این مطلب، افزود: این تجربه 
نشان داد باید دولتمردان ما دیدگاه یک سال گذشته خود و 
همچنین اقداماتی که در یک ماه اخیر انجام داده اند را ادامه 
بدهند. همه اقتصادهای پیشرفته هم همین رویه را در پیش 
گرفتند موانع را برطرف کردن و رش��د اقتصادی را س��رعت 
بخش��یدند. جهش بزرگی که در یک ماه گذش��ته داش��تیم، 
مشخص ش��د لزومی ندارد کاال چندین ماه در گمرک بماند، 

می تواند ظرف 24 ساعت از گمرک ترخیص شود. 
او با بیان به اینکه نیاز کش��ور به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در برخی از اقالم بهداش��تی به صورت ناگهان��ی بیش از ۱۰ 
برابر افزایش پیدا ک��رد، گفت:تولیدکنندگان داخلی باوجود 
افزایش خط تولیداتشان توان پاس��خ به این حجم از تقاضای 
بازار را نداشتند به همین دلیل دولت به اجبار اقدام به واردات 
این اقالم کرد. امیدواری��م در آینده با اتکا ب��ه قانون حمایت 
حداکثری از تولی��دات داخلی به ش��رایط ع��ادی برگردیم 
و افزایش ظرفیت ایجادش��ده در جهت رش��د کش��ور به کار 

گرفته شود.
او با بیان اینکه محصول دانش بنیان ارزش افزوده بسیاری 
دارد و می تواند صرفه جویی ارزی برای کش��ور داش��ته باشد 
گفت: تولید محص��والت هایتک در داخل پایان راه نیس��ت؛ 
به دلیل عمق فن��اوری به کاررفته و قیمت تمام ش��ده پایین 
محصوالت دانش بنی��ان که رقاب��ت در بازاره��ای جهانی را 

امکان پذیرمی سازد، اقدام بعدیپس از تولید صادرات است. 
به گفته وی، صادرات محصوالت دانش بنیان گره غیرقابل 
گشودنی نیست. راه حل های آزمون ش��ده ای وجود دارد تا با 
تکیه  برآن ها پایگاه های صادراتی مان را در کشورهای مختلف 

دنیا گسترش دهیم. 
وی افزود: در ۱۰ س��ال گذش��ته س��هم چندانی دراز بازار 
کاالهای هایتک حوزه تجهیزات پزشکی نداشتیم ولی به مرور 
زمان با حضور در نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی به صورت 
تدریجی توانستیم خودمان و توانمندی هایمان را نشان دهیم.

به صورت مقایسه ای هم اگر بررس��ی کنیم؛ شرکتی که در 
اروپا کار می کندبه صورت ماهانه 3۰ هزار یورو بدون احتساب 
فضای کارهزینه دارد. درحالی که همان ش��رکت در ایران با 
2۰۰ کارمند هزینه ماهانه ای بالغ  بر یک میلیارد تومان دارد. 
تولید اینجا تولید مقرون  به  صرفه است. راهکاری که اکنون در 
تجهیزات پزشکی به کار گرفته شده این است که محصوالتی 
را که در داخل تولید می کنیم به خارج ارسال می شود و تحت 

نام و برند متفاوت به کشورهای دیگر صادر می شود.

New Tab

دریچه

گلکسی فولد 2
 باالی 2۰۰۰ دالر قیمت دارد

در شرایطی که گوش��ی تاشوی گکس��ی فولد سامسونگ با 
قیمت بیش از دوهزار دالری خود محصولی گرانقیمت محسوب 
می شود، حاال شنیده می شود که مدل جدید این گوشی بیش از 

2۰۰۰ دالر قیمت دارد.
مه�ر - پیش از این تصور می شد سامس��ونگ قیمت گوشی 
گالکسی فولد 2 را کاهش می دهد تا نظر مساعد تعداد بیشتری از 
کاربران را جلب کند، اما حاال مشخص شده که این گمانه زنی ها 
دقیق نیست و سامسونگ می خواهد مدل تازه گلکسی فولد را باز 
هم گران تر کند. منابع آگاه معتقدند که هزینه تمام شده گوشی 
تاشوی گلکسی فولد برای سامسونگ بیش از هزار دالر نبوده و این 
شرکت با فروش هر یک از این گوشی ها هزار دالر سود به جیب 
می زند. هنوز مشخص نیست هزینه تمامی شده گلکسی فولد 2 
به چه میزان است و سامسونگ برای تولید هر یک از این گوشی ها 

بیش از هزار دالر صرف می کند یا خیر.
گفته می شود نمایشگر این گوشی جدید تاشو مقاومت بیشتری 
در برابر خم ش��دن های مکرر دارد و همراه با یک قلم پش��تیبان 
هوشمند عرضه می شود. ظاهراً این گوشی دارای سه دوربین بوده و 
دقت دوربین اصلی آن 64 مگاپیکسل است. دقت دو دوربین دیگر 
۱6 و ۱2 مگاپیکسل است. بنابراین در این گوشی خبری از دوربین 

قدرتمند ۱۰8 مگاپیکسلی هم نیست.

عرضه گوشی ارزان شیائومی
 با قدرت زوم باال

شرکت شیائومی از عرضه گوشی جدیدی به نام می ۱۰ الیت 
زوم ادیشن خبر داده که مجهز به رابط کاربری پیشرفته این شرکت 

و دوربینی پریسکوپی با قابلیت زوم بسیار باال است.
مهر- شیائومی بر خالف بسیاری از شرکت های رقیب مانند 
هواوی، اپل و سامس��ونگ تا به حال توج��ه چندانی به ضرورت 
استفاده از دوربین های پریسکوپی در تولیدات خود نشان نداده 
بود و همین مساله باعث شده بود این شرکت نتواند گوشی هایی 
 Lite Zoom 20 Mi باریک تولید کند. اما این نقص در گوشی
Edition برطرف شده است. این گوشی دارای پردازنده اسنپ 
دراگون 76۵ نس��ل پنجم، ش��ش گیگابایت رم و 64 گیگابایت 
حافظه داخلی است و از یک باتری 4۱6۰ میلی آمپری نیز بهره مند 
است. دقت نمایشگر 6.۵7 اینچی این گوش��ی 24۰۰ در ۱۰8۰ 
پیکسل است. قدرت زوم دوربین پریسکوپی گوشی یادشده به 
۵۰ برابر می رسد. البته این زوم به صورت دیجیتالی رخ می دهد و 
قدرت زوم اپتیکال این دوربین تنها ۵ برابر است. این رقم در مورد 
اکثر دوربین های گوشی های رقیب از 2 تا 3 برابر فراتر نمی رود. 
این گوشی مجهز به یک دوربین 48 مگاپیکسلی و یک دوربین 8 
مگاپیکسلی با دید ۱2۰ درجه نیز هست. همچنین یک دوربین 2 

مگاپیکسلی ماکرو نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
قیمت این گوشی 3۰۰ دالر است که در مقایسه با نمونه های 

مشابه رقیب رقم مناسبی محسوب می شود. 

New Tab

پیامک

رشد 3۰ تا 6۰ درصدی قیمت گوشی 

شبکه »شاد« تعادل بازار موبایل را به هم زد

نهمین دوره جشنواره فاوا 
و جایزه ملی کیفیت لغو شد

فناوران - نهمین دوره جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات )فاوا( و جایزه کیفیت ملی کیفیت به علت محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا لغو شد.
با موافقت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، نهمین دوره جش��نواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات )فاوا( و جایزه کیفیت ملی کیفیت 

در پی شیوع کرونا لغو شد.

تصمیم وزارت آم��وزش و پرورش برای اس��تفاده از نرم اف��زار مبتنی  بر 
آندروید مشکالت بسیاری را بر سر راه معلمان و دانش آموزان قرار داده که 
هزینه باالی خرید تلفن همراه هوش��مند بر مش��کالت اقتصادی خانوارها 

افزوده است.
آنا - همزمان با شیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری 
دانش آموزان و همچنی��ن ادامه ارتباط بین دانش آموز و معلم، س��امانه ای 
»شاد« را راه اندازی کرد تا در کنار پخش دروس مختلف از شبکه های سیما، 
ش��اد نیز به بس��تری برای ارتقای یادگیری دانش آموزان تبدیل شود. این 
سامانه که تنها مبتنی بر آندروید طراحی ش��ده؛ تمامی مدیران، معلمان و 

دانش آموزان را ملزم کرده تا از تلفن همراه هوشمند استفاده کنند.
دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس با استفاده از شاد برای برگزاری 
کالس آنالین استفاده می کنند همچنین معلمان فایل های درسی را روی 
این س��امانه بارگزاری می کنند تا در ش��رایط آفالین نی��ز دانش آموزان از 
آن استفاده کنند. همین موجب افزایش اس��تفاده دانش آموزان دوره های 
مختلف ابتدایی و متوس��طه از تلفن همراه هوشمند شده است. در این بین 
جمعیت بیش از ۱3 میلیون نفری مدیران، معلمان و دانش آموزان از یک سو 
و استفاده اختصاصی بسیاری از اعضای خانواده از تلفن همراه هوشمند از 
سوی دیگر، موجب شده تا بسیاری از دانش آموزان و حتی مدیران و معلمان 
به دنبال خرید تلفن همراه هوش��مند یا اس��تفاده از تبلت  بروند که عامل 

افزایش تقاضای خرید تلفن همراه و تبلت ش��ده اس��ت که نتیجه سیاست 
اشتباه وزارت آموزش و پرورش در محدود کردن  دانش آموزان و معلمان به 

استفاده از یک سیستم عامل خاص است.
در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از خانواده ه��ا با کاه��ش درآم��د و افزایش 
مش��کالت اقتصادی روبرو هس��تند اما افزایش قیم��ت برندهای مختلف 
تلفن هم��راه و تبلت ها در بازار به افزایش مش��کالت اقتص��ادی خانواده ها 
دام��ن زده زی��را جمعی��ت بی��ش از ۱3 میلی��ون نف��ری دانش آم��وزان 
و معلمان و مدی��ران موجب خواهد ش��د ک��ه تقاضای خرید ب��رای تلفن 
 همراه ی��ا تبل��ت هوش��مند در ش��رایط فعل��ی افزای��ش قاب��ل توجهی

 پیدا کند.
رصد بازار تلفن همراه در یک ماه اخیر نش��ان می ده��د که با وجود روند 
کاهشی قیمت دالر، قیمت تلفن همراه هوشمند و برندهای لپ تاب وتبلت 
با افزای��ش قیمت روبرو بوده که ب��ا توجه به رکود و تعطیلی ب��ازار موبایل، 
غیرطبیعی به نظر می آید. قیمت تلفن های همراه با برند سامسونگ بین 3۰ 
تا 6۰ درصد افزایش، قیمت برند نوکیا ۱۱ درصد افزایش، قیمت برند هوآوی 

2۹ درصد افزایش و برند شیائمی بین 22 تا 33 درصد افزایش داشته اند. 
تقاضای خرید تلفن هوشمند توس��ط دانش آموزان و معلمان تنها عاملی 
اس��ت که می تواند در حال حاضر به افزایش تقاضا و کاه��ش تلفن همراه 
هوشمند دامن بزند. زیرا حتی با ش��یوع کرونا در جهان نیز، تقاضای خرید 

تلفن های هوشمند 2۹ درصد کاهش یافته است و مشابه این موضوع نیز در 
ایران به وقوع پیوست.

با این حال همزمان با ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و افزایش تقاضای 
خرید تلفن همراه از س��وی دانش آموزان و معلمان، واردات رس��می تلفن 
همراه و تبلت نیز به صفر رسید که موجب کاهش شدید عرضه تلفن همراه 
هوشمند در کشور شد.  طبق گفته رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه 
کاهش عرضه تلفن همراه در ماه پایانی س��ال ۹8 در چندین س��اال اخیر 
بی س��ابقه بوده و موجب کاهش ش��دید عرضه در بازار تلفن همراه و تبلت 

شده است.
کاهش عرضه و افزایش تقاضای خرید توس��ط معلم��ان و دانش آموزان، 
زمینه احتکار و گران فروشی را برای فروش��ندگان بازار موبایل را نیز فراهم 
کرده که بنظر می آید این موضوع باتوجه به افزایش قیمت موبایل، در بازار 

رخ می دهد.
تصمیم وزارت آم��وزش و پرورش برای اس��تفاده از نرم اف��زار مبتنی بر 
آندروید مشکالت بسیاری را بر س��ر راه جمعیت بیش از ۱3 میلیون نفری 
معلمان و دانش آموزان قرار داده؛ هزینه باالی خرید تلفن همراه هوشمند 
بر مش��کالت اقتصادی خانواره��ا افزوده اس��ت زیرا تعطیلی  بس��یاری از 
 مش��اغل موجب کاهش درآمد خانوارهای مختلف از جمله اقشار با درآمد

 پایین شده است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا

صادرات موبایل در سال جاری 1۵ درصد کم شد

آمار

طبق گزارشی جدید با توجه به شیوع ویروس کرونا، محموله های جهانی 
موبایل در س��ال جاری ۱۵ درصد کاهش می یابد و به ۱.۱۵ میلیارد دستگاه 

می رسد.
آی تی من- پیش از این، کارشناس��ان پیش بین��ی می کردند همه گیری 
ویروس کرونا تاثیر اندکی روی صنعت تلفن های هوش��مند داشته باشد، اما 
همزمان با ادامه شیوع این ویروس در کشورهای مختلف، اکنون پیش بینی ها 

تغییر کرده است.
موسس��ه تحقیقاتی دیجیتایمز گزارش��ی منتش��ر و پیش بینی کرده که 
محموله های موبایل در س��ال جاری میالدی ۱۵ درصد کاهش می یابد و به 

۱.۱۵ میلیون دستگاه می رسد.
تخمین زده می شود کاهش محموله های موبایل نه تنها به برندهایی که در 
آمریکا و اروپا فعال هستند، خسارت وارد کند، بلکه همه تولیدکنندگان در 
سراسر دنیا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. هم اکنون با توجه به قرنطینه در 
اروپا و آمریکا و اقدامات س��ختگیرانه رکود اقتصادی بزرگی برای سال پیش 

رو پیش بینی می شود.
تولیدکنندگانی که روی گوشی های رده باال سرمایه گذاری کرده اند نیز با 
فشار بیشتری روبه رو می شوند زیرا بودجه مش��تریان در حال کاهش است. 

عالوه بر آن، خرید یک موبایل تازه و رده باال از اولویت های افراد نیست.
این در حالی است که شرکت چینی »وان پالس« 8۰ درصد از کارمندان 
خود در اروپا اخراج کرده اس��ت. اپل نیز اهداف داخلی شرکت خود را تغییر 

داده است.
در گزارش دیجی تایمز آمده اس��ت، اپل از هم اکنون تعداد سفارش برای 
آیفون ۱۱ را کاهش داده است. آیفون ۱۱ پرفروش ترین موبایل این شرکت 
در سه ماهه های دوم و سوم سال گذشته بود. البته شاید آیفون SE که تازه 

عرضه ش��ده، در کوتاه مدت به بهبود فروش اپل کمک کند، زیرا این گوشی 
به نوعی جایگزین آیفون 8 است و با پردازنده پرقدرت Bionic A13 عرضه 

خواهد شد و از سوی دیگر قیمت بسیار معقولی دارد.
سامس��ونگ نیز پیش بینی داخلی خود از محموله های موبایل در س��ال 
جاری را کاهش داده است. اقبال اندک سری گلکس��یS20  یکی از دالیل 
اصلی تغییر پیش بینی این شرکت است. اگر اوضاع تغییری نکند، پیش بینی 
می شود سری گلکس��یS کم فروش ترین موبایل سامسونگ طی سال های 
اخیر شود. همین امر س��بب شده به درآمد شرکت نیز خس��ارت وارد شود. 
قیمت باالی گوشی های سری گلکسی اس 2۰ مهم ترین دلیل کاهش فروش 
این گوشی عنوان شده اس��ت چرا که با قیمتی بین ۱2۰۰ تا ۱4۰۰ دالر به 
فروش می رس��د و در بازاری مثل ایران این گوش��ی با قیمتی به بیش از 2۵ 

میلیون تومان عرضه شده است.
بر این اساس سامسونگ به دلیل تأثیری که ش��یوع ویروس کرونا بر بازار 

موبایل دنیا گذاشته، میزان سفارش قطعات موبایل را نصف کرده است.
بر اس��اس گزارش خبرگزاری کره ای  ET News، سامس��ونگ سفارش 
قطعات موبایل را به طور قابل توجهی کاهش داده است. این سایت در گزارش 
خود می نویسد که سامسونگ به دلیل تقاضای پائین کاربران برای گوشی ها، 

میزان سفارش قطعات موبایل را ۵۰ درصد کاهش داده است.
سامس��ونگ حدوداً دو هفت��ه قبل تولید گوش��ی در ماه آوری��ل را نصف 
کرد و در این ماه تنها ۱۰ میلیون واحد گوش��ی تولید کرد که در مقایس��ه با 
میانگین تولید 2۵ میلیون واحد در ماه، کاهش چشمگیری نشان می دهد. 
کارخانه های تولید گوشی این شرکت در کره جنوبی، هند و برزیل به خاطر 

تعطیلی های ناشی از کووید ۱۹ زیان دیدند.
نامه رس��می به یکی از تولیدکنندگان قطعات تلفن های هوشمند نشان 

می دهد که سامسونگ سفارش قطعه برای گوشی های اقتصادی، میان رده و 
همچنین پرچمدار را نصف کرده است.

این شرکت در سه ماه نخست سال جاری میالدی با عرضه گلکسی Z فلیپ 
و سری گلکس��ی S20 عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته بود و در ابتدا 
نشانه ای از مختل شدن عملکرد دیده نمی ش��د. اما با شیوع توفانی ویروس 
کرونا در اروپا و ایاالت متحده ش��رایط رو به وخامت گذاش��ت و سامسونگ 
مجبور ش��د تا تغییراتی در برنامه ریزی ها به وجود آورد. گفته می ش��ود این 
ش��رکت پیش بینی تولید را به دلیل نامعلوم بودن وضعی��ت تقاضا به 6 ماه 

کاهش داده است.
سامس��ونگ وضعیت باثباتی داش��ته و توانایی مقاومت در توفان کرونا را 
دارد بنابراین نصف ش��دن س��فارش قطعات به تأمین کنندگان قطعه ضرر 
بیشتری وارد خواهد کرد. این ش��رکت معموالً بیش از 3۰۰ میلیون گوشی 
در س��ال تولید می کند و یکی از بزرگ ترین خریداران قطعات موبایل است. 
بنابراین کاهش سفارش از سوی این شرکت تأثیر محسوسی بر صنعت قطعه 
موبایل خواهد گذاشت. نماینده یکی از شرکت های تولید کننده قطعه موبایل 

می گوید نصف شدن سفارش قطعه به معنی »مجازات اعدام« است.
با همه اینها مشخص نیست که وضعیت بازار دنیا چه زمانی با وجود همه 
گیری ویروس کرونا، به ثبات می رسد؛ فعال کارخانه های تولیدی یا تعطیل 
شده اند یا میزان تولید محصوالت شان را کاهش داده اند چرا که میزان فروش 
تجهیزات الکترونیکی از جمله گوش��ی موبایل در سراسر دنیا در پی بحرانی 
شدن وضعیت اقتصادی مردم، کاهش یافته است. بر این اساس سال 2۰2۰ 
قطعا با وجود کاهش تولید و مصرف و تقاضا برای تولیدکنندگان سال بسیار 
سختی خواهد بود چرا که پیش بینی دقیقی نمی  توان از آینده داشت و تقریبا 

همه کسب و کارها با این مشکل مواجهند.

در نامه اتاق بازرگانی به رییس کل بانک مرکزی مطرح شد:

اعتراض بخش خصوصی به دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی 

نظر

رییس اتاق ایران با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی 
رییس کل بان��ک مرکزی، حذف تعدی��ل 2۰ درصدی 
برای صادرات سال های ۹8 و ۹۹ را بر خالف رایزنی های 
صورت گرفته اعالم کرد و تاکید داشت این اقدام موجب 

ضرر هنگفت صادرکنندگان می شود.
اتاق ای�ران – غالمحس��ین ش��افعی در ای��ن نامه 
اظهار داشت اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب 
اعتمادبخ��ش خصوص��ی و صادرکنندگان نس��بت به 
سیاس��ت های دولت و بان��ک مرکزی و از س��وی دیگر 
باعث دلس��ردی صادرکنندگانی می شود که در دوران 
س��خت تحریم و علی رغ��م محدودیت های بی س��ابقه 
دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور 
بازگردانده و توانس��تند بخش��ی از چالش های مرتبط 
با نقل وانتق��ال پول و تأمی��ن نیازهای ارزی کش��ور را 

برطرف کنند.
رییس اتاق ای��ران، در رونوش��ت این نام��ه، رییس 
سازمان برنامه  و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر 

صنعت، معدن و تجارت را مورد خطاب قرار داده است.
متن نامه رییس اتاق ایران به شرح زیر است:

احترام��اً ب��ا آرزوی توفی��ق اله��ی ب��رای جنابعالی 
و هم��کاران محترمت��ان، ب��ا عنای��ت به نامه ش��ماره 
243۵4/۹۹ مورخ ۹۹.2.6 ارس��الی از س��وی معاونت 
محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به 
سازمان محترم امور مالیاتی در خصوص »برخورداری 
صادرکنن��دگان از هرگون��ه نرخ صف��ر و معافیت های 
مالیاتی و همچنین اس��ترداد مالیات و عوارض موضوع 
ماده )۱3( قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده«، آنچه در 
این ابالغیه مشهود اس��ت، حذف تعدیل 2۰ درصدی 

برای صادرات سال های ۹8 و ۹۹ است که این تصمیم 
برخالف توافقات ص��ورت گرفته در جلس��ه فی مابین 
نمایندگان محت��رم بانک مرکزی، س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران، س��ازمان امور مالیاتی و ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ایران ب��وده و درنهایت، از 
یک سو، سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان 
نس��بت به سیاس��ت های محترم دولت و بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران را موجب خواهد ش��د و از 
سوی دیگر باعث دلس��ردی صادرکنندگانی می گردد 
که در دوران س��خت تحریم و علی رغم محدودیت های 
بی سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را 
به کشور بازگردانده و توانس��تند بخشی از چالش های 
مرتبط با نقل وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور 

را برطرف نمایند.

حال که پس از اتمام سال ۹8، بانک مرکزی در تداوم 
انجام اقدامات بی س��ابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن 
بخشنامه ها و دس��تورالعمل ها تصمیم گرفته تا نظرات 
بخش خصوصی و فع��االن اقتصادی توجه��ی ننماید، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب 
اعتراض خود را به عدم ابالغ طبق توافق صورت گرفته 
اعالم نموده و بار دیگر تأکید می نماید، 2۰ درصد تعدیل 
پیش بینی ش��ده نه یک لطف به صادرکنن��دگان، بلکه 
محلی برای پوشش نرخ های پایه صادراتی به دلیل عدم 
امکان قیمت گذاری دقیق، افزای��ش هزینه حوالجات ا 
ارزی به دلیل تحریم های تحمیلی، عدم امکان استفاده 
از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به طور 
قطع عدم توجه به آن باع��ث کاهش صادرات و تحمیل 

هزینه های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.
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