
برنامه ریزی برای تشکیل
 کنسرسیوم مشترک صندوق های دولتی 

برای حمایت از صنایع پیشرفته
رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل صندوق حمایت 
از صنایع پیشرفته گفت: در س��ال گذشته رایزنی ها 
و مذاک��رات خوبی با مدی��ران صندوق ه��ای دولتی 
برای راه اندازی سامانه ای جامع در قالب تشکیل یک 
کنسرسیوم مشترک برای ساماندهی و تسهیل در ارائه 
خدمات داشتیم و امس��ال تالش می کنیم تا گام های 

الزم را برای عملیاتی شدن این کنسرسیوم برداریم .
ش�اتا- رضا نق��ی پ��ور اصل اف��زود: اص��ل الزم 
ب��رای ارتقای س��طح اقتص��اد دانش بنیان کش��ور، 
هدفمندسازی حمایت ها ، هم افزایی و هماهنگی بین 
بخشی و بین دس��تگاهی در این زمینه است؛ تقویت 
اقتصاد دانش بنیان در کش��ور ضام��ن ارتقای اقتدار 
ملی است و برای رسیدن به این مهم باید حمایت ها از 
صنایع پیشرفته به ویژه صنایع دانش بنیان به صورت 

کاماًل هدفمند دنبال شود.
وی اضافه کرد: برای هدفمند شدن حمایت ها باید 
نیاز های کشور در اقتصاد دانش بنیان و همچنین نقاط 
ضعف و قوت به طور دقیق احصا و این صنایع مطابق با 
نیازهای موجود و در راستای نیل به خودکفایی مورد 

حمایت واقع شده و هدایت شوند.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از 
صنایع پیش��رفته به پرهیز از موازی کاری در حمایت 
صنایع پیشرفته اشاره کرد و گفت؛ تعدد دستگاه های 
متولی برای حمایت از صنایع پیشرفته در کشور نشان 
از اهتمام جدی نظام جمهوری اس��المی برای تقویت 
این حوزه از صنعت و اس��تفاده از ظرفی��ت نخبگان 
علمی کشور دارد و برای سهولت در کمک به رشد در 
این حوزه باید از موازی کاری ها پرهیز شود تا خدمات 
حمایتی با سهولت و در س��ریع ترین زمان ممکن در 

اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی در ادامه به ظرفیت علمی کش��ور برای رش��د و 
شکوفایی در صنایع دانش بنیان و هایتک اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه دانشگاههای کشور ظرفیت باالیی 
برای نخبه پ��روری و تولید دانش دارن��د و حمایت از 
صنایع دانش بنیان در واقع ایجاد پلی برای ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه است که از مهمترین دستاوردهای 
آن می توان به خودکفای��ی در صنایع هایتک ،تقویت 
صادرات غیرنفتی و کاهش هزینه ایجاد اش��تغال در 
کش��ور اش��اره کرد. وی از حمایت های وزیر صمت از 
صنایع دانش بنیان تش��کر کرد اف��زود: یکی از اصلی 
ترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
تحقق جهش تولید و همچنین نهضت ساخت داخل 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که وزیر 
صمت نیز بارها بر تقویت این حوزه تاکید کرده است.

پنجره

3 بخش خصوصی

اگر کسب وکارتان از کرونا آسیب دیده، از این خدمت استفاده کنید

اتاق تهران برای قراردادهای بین المللی گواهی فورس ماژور صادر می کند
فعاالن اقتصادی که در قراردادهای خود با طرف خارجی، بند فورس ماژور 
را در قرارداد درج کرده و اکنون به دلیل شرایط بحران کرونا قادر به ایفای 
تعهدات خود نیستند، می توانند با کمک معاونت امور بین الملل اتاق تهران، 

این بند قرارداد خود را فعال کنند.
اتاق ته�ران-  آن دس��ته از اعضای ات��اق که در قرارداده��ای تجاری 
بین المللی خود با همتایان خارجی، بند مربوط ب��ه وضعیت فورس ماژور 
را درج کرده و اکنون به دلیل مشکالت ناش��ی از شیوع ویروس کرونا قادر 
به ایفای باقی مانده تعهدات خود نیستند، می توانند با مراجعه به معاونت 
بین الملل اتاق ته��ران، به منظور پذیرش عدم ایفای بخ��ش باقی مانده از 
تعهدات خود در قالب ش��روط ف��ورس ماژور درخواس��ت دریافت گواهی 

فورس ماژور کنند.
اتاق بازرگان��ی و صنای��ع و معادن ته��ران اعالم کرده: ش��یوع ویروس 
کرونا تاثیرات منفی مش��هودی بر روابط اقتصادی و کسب وکارها در کلیه 
کشورهای جهان گذاش�ته و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
بر همین اس��اس، ضرورت داش��ت اتاق بازرگانی تهران با اتخاذ تدابیری و 
ارائه تسهیالت به مشاغل و فعالیت های آسیب دیده، بخشی از خسارت های 
متحمل ش��ده را جبران و تا حد توان از بروز زیان های آتی جلوگیری کند.  
بدین ترتیب بر اساس نتای�ج مذاکرات به عمل آمده در خالل جلسه دوره ای 
شورای گواهی مب�دا ات�اق بازرگانی بین المللی از طریق وی�دئوکنفرانس در 
هفته گذش�ته، صدور گواهی فورس ماژور برای اعضای اتاق به عنوان خدمت 

جدید ممکن شد. بدین منظور، چنانچه اعضای اتاق به دلیل ش�رایط ناش�ی 
از ش���یوع ویروس کرونا، قادر به انجام تعهدات در قبال قرارداد منعقده با 
همتایان خارجی و به تبع آن کسب انتفاع از نتایج آن نباشند و در صورتی 
که بند مربوط به وضعیت فورس ماژور را در متن قرارداد درج کرده باشند، 
می توانند با مراجعه به معاونت امور بین الملل اتاق تهران، به منظور پذیرش 
عدم ایفای بخش باقی مانده از تعهدات ش��ان در قالب شروط فورس ماژور 

درخواست دریافت گواهی فورس ماژور کنند.
گفتنی اس��ت که بند فورس ماژور در قراردادها ک��ه دربرگیرنده وقایع 
غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد است، با مقصود و هدف 

مصالحه گری میان طرفین درج می شود.

کاهش دو درصدی درآمد نوکیا 
در بحران کرونا

ش��رکت نوکیا با انتش��ار گزارش مالی جدیدی از کاهش دو 
درصدی درآمدزایی خود در نخستین فصل سال جاری میالدی 

تحت تاثیر شروع گسترده  ویروس کرونا خبر داد.
ایسنا- شرکت فنالندی نوکیا که در سال های اخیر توانسته 
باری دیگر به بازارهای جهانی ف��روش موبایل بازگردد، به تازگی 
با انتشار یک گزارش مالی جدید اعالم کرده است که تحت تاثیر 
شیوع گسترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی که منجر به افت شدید تقاضا 
در بازار فروش موبایل در کشورهای مختلف از جمله چین شد، با 
دو درصد کاهش در میزان درآمدزایی خود در این بازه زمانی روبرو 
شده است. البته بخشی از میزان سودآوری نوکیا به علت توسعه 
زیرساخت های مربوط به شبکه نسل پنجم اینترنت همراه موسوم 
به شبکه 5G  بوده است. این شرکت فنالندی یکی از بزرگترین 
اپراتورهای مخابراتی جهان به شمار می رود که در سال های اخیر 
با شرکت های هواوی در چین و اریکسون در سوئد در خصوص 
توسعه و راه اندازی شبکه 5G رقابت می کند . بر اساس داده های 
منتشر شده در رویترز، میزان درآمدزایی نوکیا در سه ماه منتهی به 
مارس ۲۰۲۰ با حدود ۲ درصد کاهش به ۴.۹ میلیارد یورو رسیده 
است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری 
برآورد و اعالم کردند که تاثیر و تبعات منفی ناشی از شیوع گسترده 
و ویروس کرونا تنها در نخستین فصل سال جاری میالدی به چشم 
خواهد آمد و بسیاری از اپراتورهای مخابراتی و شرکت های فناوری 
در نیمه دوم سال به وضعیت عادی بازگش��ته و میزان فروش و 
درآمدزایی خود را تقویت خواهند کرد. به عنوان مثال شرکت نوکیا 
7۰ قرارداد تجاری در خصوص توسعه و راه اندازی شبکه 5G در 
سراسر جهان منعقد کرده است که می تواند تا حد زیادی به افزایش 

درآمد زایی و سودآوری این شرکت کمک کند.

حق امتیاز موبایل
 با دوربین چرخان ثبت شد

ش��یائومی حق امتیاز اختراع موبایلی را ثبت کرده که ماژول 
دوربین آن می چرخ��د و به عنوان دوربین پش��تی و جلویی کار 

می کند.
مهر- شرکت شیائومی حق امتیاز اختراع یک موبایل جدید را 
ثبت کرده است. طرح این موبایل در وب سایت سازمان مالکیت 
فکری ملی چین)CNIPA(  به نمایش درآمده و نش��ان دهنده 
موبایلی با دوربین چرخان است. با این دوربین چرخان می توان 
عکس سلفی یا معمولی گرفت. در این حق امتیاز  پنل نمایشگر 
موبایل شیائومی دارای دو بخش است. بخش پایینی بزرگتر و بخش 
کوچک تر باالیی حامل ماژول دوربین است.  بخشی حاوی ماژول 
دوربین را می توان چرخاند و از آن به عنوان دوربین پشتی یا دوربین 
سلفی استفاده کرد. تاکنون نمونه های مختلفی از دوربین های 
چرخان مشاهده ش��ده که به عنوان دوربین پشتی و جلویی کار 
می کنند اما طرح شیائومی جدیدترین نمونه است. همچنین این 

طرح نشان دهنده تالش شیائومی برای حذف لبه ها است.
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»مگفا« مجوز پرداخت یاری گرفت
براساس توافقنامه ای میان مرکز گسترش فناوری اطالعات 
)مگفا( و شرکت شاپرک، مگفا توانست مجوز پرداخت یاری 

را دریافت کند.
ایدرو- موض��وع فعالیت پرداخ��ت یاری ارائ��ه خدمات 
پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس 

از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است.
طب��ق ضوابط بان��ک مرک��زی ش��رکت های دارای مجوز 
پرداخت یاری می توانند در فضای موبای��ل و اینترنت که نیاز 
به کارت بانکی فیزیکی برای پرداخت نیس��ت، سرویس های 

متنوع و دارای ارزش افزوده برای مشتریان ارائه دهند.
 PSP این سرویس ها نهایتا از طریق س��وئیچ شرکت های

پردازش شده و به شاپرک ارسال می شوند.

حضور ۴۰ کسب و کار 
در جشنواره اینترنتی رمضان

مدیر پروژه جشنواره فروش اینترنتی رمضان گفت: از چند 
روز گذشته زیرساخت های الزم برای جشنواره رمضان مهیا 
شده است و ظرف مدت کوتاهی۴۰ کسب و کار الکترونیکی 

برای حضور در این بستر ثبت نام کردند.
شاتا- »س��ید صدرالدین نورالدینی« با بیان این مطلب، 
در خصوص تهیه زیرساخت مورد نیاز برای جشنواره فروش 
اینترنتی رمضان ک��ه از طری��ق درگاه bahar99.ir در 
دسترس است گفت: برای این زیرساخت از امکانات مجموعه 
وزارت صمت و ش��رکت مگفا اس��تفاده کردی��م. البته برای 

قدم های بعدی نیاز به توسعه بسترهای ارتباطی است.
نورالدینی یادآور شد: در واقع جش��نواره رمضان با هدفی 
ویژه و مسیری مستقل بعد از اجرای دو مرحله قبلی جشنواره 
طراحی و اجرا شده اس��ت. این جش��نواره اقالم پر مصرف از 
جمله خرما، زولبیا، بامیه، آش و حلیم را پوشش می دهد و در 
گام های بعدی کاالهای دیگر پرمصرف روزانه مردم را به این 
س��بد کاالیی اضافه خواهیم کرد. وی افزود: متولی جشنواره 
بهاره مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که به تنهایی 
و به س��رعت واحدهای صنفی که به واس��طه کرونا، کسب و 
کارشان دچار بحران شده بود را ساماندهی و بسترهای فروش 

اینترنتی را برای شان فراهم کرد.
 وی با تاکید بر این که بس��ترهای مورد نی��از برای این کار 
از قبل آماده ش��ده بود، اضافه ک��رد: در مرحل��ه اول فروش 
اینترنتی بهاره نزدیک ۲۲۰هزار بازدیدکننده در چهار تا پنج 
روز داشتیم. بازدید نسبتا خوب بود و بزرگ ترین دستاوردی 
که در مرحله اول داش��تیم هماهنگ شدن نگرش ها و چشم 
اندازهای تمام بازیگران اکوسیستم توسعه تجارت الکترونیکی 
کشور بود. وی ادامه داد: در مرحله اول هدف گذاری ما ایجاد 
بس��تر فروش اینترنتی برای واحدهای صنف��ی آفالین بود. 
اتفاقی که به یکباره رخ نمی داد و نیازمند حرکت تدریجی بود 

تا ابزارهای مورد نیاز فراهم شود. 
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باز کردن قفل آیفون 
با ماسک ممکن می شود

 ios اپل به تازگی نس��خه بتا و آزمایش��ی سیس��تم عامل
را برای توس��عه دهندگان منتش��ر کرده که قابلیت باز کردن 
قفل آیفون به هنگام پوشیدن ماس��ک روی صورت کاربران 

را داراست.
ایس�نا - با توجه ب��ه آن که خی��ل عظیم��ی از کاربران 
گوشی های آیفون از قابلیت تشخیص هوشمند چهره موسوم 
به فیس آی دی اس��تفاده می کنند و در زمان شیوع گسترده 
ویروس کرونا به منظور رعایت نکات بهداش��تی روی صورت 
خود ماسک می زنند، اپل با ارایه و انتشار نسخه بتای سیستم 
عامل ios برای توسعه دهندگان اعالم کرده است که کاربران 
از این پس  در صورتی ک��ه برروی صورت خود ماس��ک زده 
باشند، برای باز کردن قفل گوشی آیفون خود با مشکل مواجه 
نخواهند شد. بر اس��اس گزارش س��ایت تک کرانچ، در حال 
حاضر در صورتی که کاربری قابلی��ت فیس آی دی را بر روی 
گوشی آیفون خود فعال سازی کرده باش��د، هنگام پوشیدن 
ماسک برای باز کردن قفل گوشی با تاخیر آزاردهنده ای روبرو 
می شود و در آخر نیز مجبور می شود ماسک را از صورت خود 
بردارد که ای��ن کار از لحاظ رعایت نکات بهداش��تی در زمان 
شیوع گسترده ویروس خطرناک کرونا مورد تایید نخواهد بود.

حاال در این نس��خه جدید ios 13.5، اپل فرآیند باز کردن 
قفل گوش��ی های آیفون را برای کاربرانی که از ماسک استفاده 
می کنند، تس��هیل کرده و صفح��ه passcode را به صفحه 
اصلی آورده است  واین بدان معناس��ت که در صورت پوشیدن 
ماسک، کاربر تنها کافیست صفحه فیس آی دی را رد کند و برای 

باز کردن قفل گوشی گذرواژه مورد استفاده خود را وارد کند.

فروشگاه های اپل در آمریکا باز می شوند
اپل اعالم ک��رده احتماال در ماه می فروش��گاه هایش را در 

آمریکا بازگشایی می کند.
مهر - طبق گزارش های جدید اپل تصمیم دارد تعدادی از 
فروش��گاه هایش در آمریکا را که به دلیل شیوع ویروس کرونا 

تعطیل شده بود، بازگشایی کند.
دیردر اوبرایان نای��ب رییس اپل در بخش خرده فروش��ی 

این خبر در ویدئویی هفتگی برای کارمندان اپل اعالم کرد. 
وی گفت این شرکت مشغول تحلیل شرایط بهداشتی در 
تمام اماکن است. او افزود: پیش بینی می کنم تعداد زیادی از 

فروشگاه ها را در ماه می بازگشایی می کنیم.
او به فروش��گاه در مکان خاصی در آمریکا  اشاره نکرد. در 
پی ش��یوع ویروس کرونا، اپل در ماه مارس ۲7۲ فروش��گاه 
خود در آمریکا را تعطیل کرد. این شرکت در ابتدا اعالم کرد 
فروشگاه ها دو هفته بس��ته می مانند اما بعد مدت تعطیلی با 

توجه به شرایط محلی به طور نامحدود ادامه یافت.
در کل اپل در ۲۴ کشور از جمله چین، ژاپن، تایلند، برزیل، 
فرانسه و مکزیک فروشگاه دارد. این شرکت در ماه آوریل یکی 

از فروشگاه های خود در سئول را بازگشایی کرد.

New Tab

پیامک

انجمن واردکنندگان موبایل: افزایش ۳۰درصدی قیمت را پیش بینی کردیم

خداحافظی با موبایل های زیر ۲ میلیون تومان 

مشکل ثبت سفارش تجهیزات فاوا 
حل شد

نصر کشور- مدیرکل دفتر صنایع برق ، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت، چهارشنبه گذشته در نامه ای به رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای نوشت در خصوص رد مجوز ثبت سفارش 
تجهیزات زیر ساختی فناوری اطالعات و ارتباطات )سرور، پردازنده ذخیره ساز( به اطالع می رساند ، ایجاد مشکل مذکور به دلیل مشابهت کدهای تعرفه برخی اقالم دارای ساخت داخل 

بوده است، لذا هماهنگی الزم با سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه به عمل آمده و هیچگونه محدودیت جدیدی در این خصوص اعمال نگردیده است.

عالءالدین، چارسو یا بازار موبایل فرقی نمی کنند. دیگر از گوشی های زیر دو میلیون 
تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته 
و ارزان ترین موبایل هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوقمان هم گران تر هستند. به 

همین جهت دالیل افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر را بررسی کردیم.
ایرنا - خرید موبایل در روزهای کرونایی، شاید آخرین کاری باشد که به آن فکر کنید. 
با این حال، تعداد مشتریان مراکز فروش موبایل در تهران، مانند پاساژ عالءالدین، چارسو و 
بازار موبایل نسبت به روزهای عادی تا حدی کمتر شده است. اکثر فروشنده ها، کد صنفی 
وزارت بهداش��ت را روی ویترین های خود نصب کرده اند و بسیاری از فروشگاه های بازار 
موبایل و چارسو، موارد بهداشتی را رعایت می کنند. برخی با قرار دادن وسایل قدیمی در 
ورودی و برخی با نصب نایلون روی پیشخوان تالش می کنند فاصله اجتماعی با مشتری را 
حفظ کنند. فروشگاه های بزرگتری که به عنوان نمایندگی برندها مشغول فعالیت هستند 
هم با ژل  ضد عفونی کننده دست و برخی از آنها با تب سنج، از مشتریان استقبال می کنند. 
استقبال از مشتری تنها در حفظ موارد بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا خالصه می شود 

و وقتی سراغ قیمت ها را می گیریم، خبری از مشتری مداری نیست.
در بازار این روزهای موبایل فرقی نمی کند به دنبال چه برند یا چه مدلی باشید. این روزها 
فروشنده های کمی پیدا می شوند که حاضر به فروش اجناس خود هستند. اگر هم کسی 
فروشنده باشد، قیمت هایش آنقدر باالست که قید خرید را بزنید. برخی مدل های میان رده 
و پایین رده نیز در فروشگاه های اینترنتی بزرگ، ناموجود شده اند و فروشگاه های اینترنتی 
کوچک تر که هنوز قیمت های خود را به روز نکرده اند، احتماالً به دلیل مسائلی که از طرف 

تأمین کننده وجود دارد، سفارش ها را لغو می کنند.
 موجود نیست یا گران شده

بررسی های میدانی از مراکز فروش اصلی موبایل در تهران نشان می دهد قیمت موبایل 
تقریباً در تمام فروشگاه های خرد، افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت در نمایندگی 
برندها نیز دیده می شود. وقتی بعد از چند دقیقه بررسی گوشی های تلفن همراهی که 
به عنوان نمونه روی میز این فروشگاه های بزرگ دیده می شوند، درباره قیمت از فروشندگان 
سؤال می کنید، درباره بسیاری از برندها و مدل ها یک پاسخ مشترک می شنوید: موجود 

نداریم.
یکی از مش��تری ها در حالی ک��ه موبایل مورد نظر خ��ود را روی می��ز برمی گرداند، 
درد دل کنان می گوی��د: دو هفته پیش چن��د مدل تلفن هم��راه را بعد از بررس��ی در 
س��ایت ها انتخاب کردم، اما ب��رای خرید مردد بودم. تصمیم داش��تم ب��ه نمایندگی ها 
بروم تا ب��ا بررس��ی از نزدیک بتوان��م تصمیم گی��ری کنم، ام��ا به دلیل ش��یوع کرونا 
تا بازگش��ایی مراک��ز خرید صبر ک��ردم. ح��اال نمایندگ��ی می گوید موج��ود نداریم، 
 قیمت مغازه ها هم نس��بت ب��ه دو هفته گذش��ته آنقدر زیاد ش��ده که ب��ا بودجه من 

همخوانی ندارد.
ممکن است افزایش تقاضایی که به دلیل تعطیلی موقت پاساژها و مراکز خرید بدون 
پاسخ مانده ، در افزایش قیمت ها نقش داشته باشد و با این حال، قیمت ها در بازار موبایل 
آنقدر باال رفته اند که نمی توان همه تقصیرها را به گردن تقاضای مشتریان انداخت. این 
افزایش قیمت تقریباً در همه رده های تلفن همراه نسبت به ابتدای سال و همچنین سال 

گذشته دیده می شود.
 10 میلیون تومان، قیمت ارزان ترین پرچمدار 

به عنوان مثال، گوشی های پرچمدار بازار مانند Galaxy Note 10 سامسونگ که 
قیمتش پیش از این حدود ۱۳ میلیون تومان بود حاال بیش از ۱۴ میلیون تومان فروخته 
می شود. قیمت مدل پرچمدار هواوی یعنی  P30 Pro هم که پیش از این حدود ۹ میلیون 
 Mi Note و 7۰۰ هزار تومان بود این روزها به ۱۱ میلیون تومان نزدیک شده است. مدل
Pro 10  برند شیائومی هم از حدود هشت میلیون و پانصد هزار تومان به ۹ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان رسیده است. در مدل iPhone 11 Pro  اپل، افزایش قیمت محسوس تر 
است، تلفن همراهی که پیش از این با حدود ۲۲ میلون تومان قابل خریداری بود، قیمت های 
باالی ۲5 میلیون تومان را تجربه می کند و در برخی فروشگاه ها تا ۲۹ میلیون تومان هم 

فروخته می شود.

 میان رده ها هم گران شدند
اگر به دنبال موبایل های گران قیمت نیستید و ترجیح می دهید یک تلفن همراه با امکانات 
متوسط برای نیازهای روزانه خود تهیه کنید، مدل های میان رده مناسب شما هستند. با 
  Galaxy A60این حال، موج گرانی به موبایل های میان رده هم رسیده اس��ت. مدل
سامسونگ که پیش از این با قیمتی حدود سه میلیون و 5۰۰ هزار تومان قابل خریداری 
بود، به پنج میلیون تومان رسیده است. در برند هواوی نیز مدل Y۹ گوشی میان رده ای 
است که با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده 
است. مدل Redmi Note 8 Pro برند شیائومی از هم از حدود چهار میلیون تومان به 

چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
 گوشی هایی که دیگر اقتصادی نیستند

گوش��ی های پایین رده، قیمت مناسب تر و البته امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری 
پایین تری نسبت به میان رده ها و پرچم دارهای بازار دارند. در واقع بازار هدف این مدل ها، 
مشتریانی هس��تند که گزینه های اقتصادی تری را ترجیح می دهند. گزینه هایی که در 
بازار این  روزهای موبایل، دیگر اقتصادی نیستند. مدل Galaxy A30 سامسونگ که 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است. در 
برند هواوی نیز مدلY5 lite  یکی از میان رده های پرطرفدار با قیمت حدود یک میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان بود که این روزها به ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان هم رسیده است. مدل 
  Redmi 7A 32Gاز برند شیائومی هم از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان رسیده است.
 سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان

تعداد اندکی از فروش��نده ها تالش می کنند در این آش��فته بازار موبای��ل از ناآگاهی 
فروشندگان سوءاستفاده کنند. بعد از مدتی گشت و گذار و قیمت گرفتن از چندین مغازه، 
فروشنده ای را پیدا کردیم که قیمت هایش بین ۳۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان از میانگین بازار، 
پایین تر بود. ابتدا تصور کردیم این قیمت های پایین، به دلیل رجیستر نبودن گوشی باشد، 
اما فروشنده با نشان دادن جعبه و لیبل ریجستری گفت خیالتان راحت باشد اینجا جنس 
غیرقانونی نداریم. ما که تصور می کردیم باألخره یک فروشنده منصف پیدا کردیم، دلیل 
قیمت  مناسب این فروشنده را پرسیدیم، اما شنیدن جوابش  دلسردمان کرد: قیمتی که به 
شما گفتم قیمت گوشی بود. به قیمت فاکتور، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال 
مالکیت اضافه می شود. هزینه گلس، فارسی سازی، آپدیت و نصب برنامه ها هم که جداست.

فروشگاه های عمده فروشی که مشتریان اصلی ش��ان مغازه دارها هستند نیز منتظر 
نمی مانند تا مدل گوشی را به طور کامل بگویید و تا کلمه قیمت را می شنوند جواب می دهند: 

فروش نداریم، نرخ هنوز نیامده.
 با کمتر از دو میلیون تومان چه بخریم؟

چند ماه پیش و در زمستان، می ش��د مدل های متنوع گوشی های پایین رده و حتی 
میان رده های انگشت شماری را که به تدریج از بازار کنار می رفتند، با قیمت های کمتر از ۲ 
میلیون تومان خریداری کرد. این در حالی است که در هفته های اخیر، تنها گزینه های زیر 
۲ میلیون تومان، محدود به برخی مدل های نوکیا می شود که البته چندان مورد استقبال 

نیستند. عالوه بر نوکیا، برخی برندهای کمتر شناخته ش��ده مانند گیگاست، اسمارت 
و اینونس، مدل های زیر ۲ میلیون تومانی در بازار دارند که البته از نظر س��خت افزاری و 

نرم افزاری، تفاوت قابل توجهی حتی با مدل های پایین رده برندهای شناخته شده دارند.
  سه مقصر افزایش قیمت موبایل

عوامل متعددی در افزایش قیمت موبایل دخیل هستند. بخشی از این افزایش قیمت را 
می توان ناشی از تقاضایی دانست که به دلیل شیوع کرونا، امکان پاسخ به آن وجود نداشت 

و در بازگشایی تقریباً ۱۰ روزه بازار موبایل، خود را نشان داده است.
بخش دیگر را می توان ناشی از افزایش حدود ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز نسبت به زمستان 
دانست که بر قیمت این کاالی وارداتی تأثیر گذاشته است. با این حال، افزایش قیمت در 

بازار موبایل، از افزایش نرخ ارز سبقت گرفته است.
عامل دیگر افزایش قیمت را می توان در چالش های بازار جهانی موبایل به دنبال شیوع 
کرونا و کاهش عرضه جست وجو کرد. برندهای اصلی این بازار یعنی اپل، سامسونگ و هواوی 
از کاهش توزیع محصوالت خود به بازار جهانی خبر داده اند. واردات موبایل به ایران نیز تحت 
تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته، به طوری که به گفته حسین غروی رام رئیس هیئت مدیره 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از رکود ۶۰ درصدی بازار موبایل ایران در 

اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه خبر داده بود.
 افزایش 30درصدی قیمت را پیش بینی کردیم

در همین رابطه اما انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، با انتشار اطالعیه ای کمبود 
جهانی کاال به دلیل کرونا، باال رفتن نرخ ارز و افزایش تقاضا برای خرید گوشی در پی معرفی 

اپلیکیشن شاد را از جمله عوامل التهابات بازار موبایل اعالم کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: »انجمن واردکنندگان موبایل به عنوان یکی از تشکل های 
تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحوالت بازار تلفن همراه، تحلیل ش��رایط 
مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه های ذیربط و 

تصمیم گیران این حوزه اعالم کرده است.
از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی 
نامه ای، وزارت صمت و دیگر دستگاه های ذیربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه 
آگاه س��اخت. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این انجمن پیش بینی کرده بود 
در صورتی که توقف های متعدد و زمان بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر 
ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کاال و افزایش بی سابقه بیش از ۳۰ درصدی 
قیمت ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد. حاال پس از گذشت ۲ 
هفته شرایط از آنچه که تصور می شد نیز بحرانی تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی 
و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنالین و البته معرفی برنامه کاربردی »شاد« برای استفاده 
آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. الزم به توضیح است 
از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها 7۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده 
در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان 
موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۹۹ پاس��خگوی تقاضای ایجاد شده در بازار 
نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است. اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در 
بازار مواجه شده ایم. کاال در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و 
تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی شود. و از همه مهمتر احتمال از سرگرفتن قاچاق با 
سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کاال توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی 
است که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود. از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور 
و نیاز جامعه به این وسیله کاربردی، از تمام دستگاه های ذیربط همچون وزارت صمت و 
بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل 
اقدام و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند؛ در این صورت می توان امیدوار بود 
که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی می تواند در این 
شرایط نامناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند. در غیر این صورت 
فشارها به مصرف کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید 
در آینده ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب و کارها و تعدیل 

صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.«

کسب وکارهای کوچک و متوسط چشم انتظار حمایت دولت
نظرگاه

 یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

فضای کسب وکار کشور سالیان متمادی است که تحت فشارهای داخلی 
و بین المللی قرار گرفته است. مشکالت س��اختاری و مزمن اقتصاد ایران 
از یک سو و ش��وک ارزی و تورم و رکود و تحریم های بین المللی از سوی 
دیگر، رمقی برای کسب و کارها به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط 
نگذاشته اس��ت. این نوع فعالیت ها غالبا پیش��رو در نوآوری و استفاده از 
فناوری های جدید، کارآفرینی و ایجاد اش��تغال با سرمایه اندک هستند. 
این کسب و کارها چه در حوزه تولید و چه خدمات نقش موثری در تولید 

ناخالص داخلی و توسعه پایدار دارند.
در شرایطی که ویروس کرونا به جان دنیا افتاده و نه تنها سالمت مردم 
را به خطر انداخته، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز در حال قربانی 
گرفتن است؛ بسیاری از فعالیت ها به طور کامل تعطیل شده و برخی نیز 
به حالت نیمه تعطی��ل یا دورکاری درآمده اند. براس��اس پیش بینی های 
موسسه مککنزی، رشد اقتصادی جهان بین ۱.5- و ۴.7- درصد )حالت 
خوش بینانه و بدبینانه( کاهش می یابد. این کاهش برای اقتصادهای برتر 

دنیا مانند منطقه اروپا وخیم تر است.
مسلما کس��ب وکارهای مختلف به یک میزان از کرونا آسیب ندیده اند؛ 
برخی از صنایع بزرگ مانند فوالد و نفت و گاز و پتروشیمی و ... در صورت 
تعطیلی نیز به سرعت بهبود می یابند؛ صنایعی مثل تولیدات مواد غذایی 
و بهداشتی و کسب وکارهای آنالین نیز رونق یافته اند؛ اما کسب وکارهای 
کوچک و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شده اند. از جمله مهم ترین 
کس��ب وکارهای آس��یب دیده، فعالیت های حوزه گردش��گری، هتل ها، 
حمل و نقل، رس��توران ها و کافه ها و قنادی ها، پوشاک، مشاغل خدماتی، 
عمده فروشی و خرده فروشی، انبارداری و ... است. مطابق بررس های دفتر 
امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر ۲۲ 
رسته صنفی انجام داده، ویروس کرونا باعث کاهش تقاضای ۳5 تا ۱۰۰ 

درصدی تقاضا در این کسب و کارها شده است.
یکی از آس��یب های مهم کرونا و تعطیلی مش��اغل، از بین رفتن زنجیره 
تامین کسب وکارها است. حتی اگر بنگاهی بخواهد به فعالیت اقتصادی خود 
ادامه دهد، برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود، چه داخلی و چه وارداتی، 
دچار مشکل می شود. از سمت تقاضا نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
و هم صرف نظر از خریدهای غیرضروری، کسب و کارها به ویژه SME ها، 
مشتری های نهایی خود را از دست داده اند. طبق بررسی های انجام شده در 
کشور چین، بنگاه های خرد و متوسط تنها می توانند بین یک تا سه ماه به 
فعالیت خود ادامه دهند. این مساله برای کسب وکارهای داخلی که از قبل با 

مشکالت اقتصادی پیش گفته مواجه بوده اند، جدی تر خواهد بود.
عالوه بر کاهش تقاضا و تاثیر بر زنجیره تامین، کسب وکارهای کوچک 
و متوسط در حوزه تامین مالی و پرداخت هزینه ها دچار مشکل شده اند. 
این نوع کسب و کارها بیشتر از سایر فعالیت ها به معافیت ها و بسته های 
حمایتی دولت نیاز دارند. بس��یاری از آنها قادر ب��ه پرداخت هزینه های 
اجاره، دستمزد، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و قبوض خدماتی، تامین 
س��رمایه در گردش و ... نیس��ت. بدهی های بانکی و چک و سفته آنها نیز 

مشمول نکول شده اند.
تاکنون راهکارهای بس��یاری برای ب��رای حمایت از کس��ب وکارهای 

آس��یب دیده از کرونا در حوزه های مختلف مطرح ش��ده است. در حوزه 
مالیات دولت بایس��تی مدت زمان ارائ��ه اظهارنامه مالیات��ی را به تعویق 
بیاندازد و برای پرداخ��ت بدهی های مالیاتی حداق��ل ۳ ماه مهلت دهد. 
همچنین برای کسب وکارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ 
کرده اند، تخفیفاتی قائل شود. این پیشنهادها برای حوزه بیمه و پرداخت 
حق بیمه س��هم کارفرما نیز صدق می کند. بس��یاری از کسب وکارهای 
کوچک و متوسط نیازمند س��رمایه در گردش برای ادامه حیات و حفظ 
اشتغال خود هستند، فلذا  دولت بایس��تی با توجه به شرایط این بنگاه ها، 
تس��هیالت ارزان قیمت و یا ب��دون بهره پرداخت کن��د. همچنین دولت 
می تواند با اختصاص کارت های اعتباری خرید به کارمندان خود، موجب 
تحریک تقاضا در کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط ش��ود. همچنین 
بخشودن جریمه های دیرکرد که غیرشرعی است و استمهال بدهی های 
بانکی نیز بایس��تی در اولویت برنامه ه��ای دولت قرار گیرد. بخش��ودن 
هزینه های سربار بنگاه ها شامل عوارض شهرداری و انواع قبوض خدماتی 

از دیگر حمایت های دولت از کسب وکارهای آسیب دیده است.
قطعا در شرایط بحران کرونا اس��تفاده از روش های نوآورانه برای ادامه 
حیات کسب وکارهای کوچک و متوسط ضروری است. یکی از روش های 
حمایتی بدون هزینه ایجاد بستر مناسب برای کسب وکارهای کوچک و 
متوسط جهت ارائه خدمات به صورت اینترنتی است. بسیاری از فعالیت ها 
خود دست به کار ش��ده و با روش های غیرحضوری به فروش کاال و ارائه 
خدمت می پردازند. شیوع این بیماری فرصتی ش��ده تا کسب وکارهایی 
که ممکن بود برای ارائه خدمات نوآوران��ه اقدامی نکنند، مجبور به حفظ 
مشتری و حتی ایجاد برند برای کسب و کار خود شوند. اطمینان از کیفیت 
محصوالتی که به صورت آنالین فروخته می ش��وند، ح��ذف جریمه لغو 
سفارش��ات، ارائه تخفیف و ... از دیگر روش هایی اس��ت که کسب وکارها 

می توانند برای حفظ خود در بازار به کار برند.
 برگرفته وتلخیص از پایگاه خبری اتاق ایران
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