
عدم بازگشت ارز صادرات
 به معنای خروج سرمایه از کشور است

جلسه بررسی راهکارهای فعال تر شدن روابط اقتصادی 
با کشورهای همس��ایه و حمایت از صادرکنندگانبه ریاست 

معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
ایسنا- اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه با تأکید بر 
اینکه صادرات غیرنفت��ی همواره از اهمی��ت فراوانی برای 
کشور برخوردار بوده است، بر اهمیت این بخش به ویژه در 
مقطع کنونی تأکید کرد و گفت: برای رونق تولید راهی جز 
توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم 
باید به ص��ادرات غیرنفتی به عن��وان مهمترین عامل مقوم 

تولید داخلی توجه کنیم.
جهانگیری ب��ا بیان اینکه برای رونق بخش��یدن به تولید 
داخلی باید به دنبال بازارهای خارجی برای عرضه محصوالت 
داخلی باشیم، تصریح کرد: بازار داخل کشور بازاری محدود 
اس��ت و یکی از الزامات تحقق جهش تولید این اس��ت که 
بتوانیم تولیدات داخلی را در بازاره��ای بین المللی عرضه 

کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان گ��زارش بانک مرکزی 
مبنی بر نی��از 35 میلی��ارد دالر منابع ارزی ب��رای واردات 
کاالهای اساس��ی و مواد اولیه تولید در س��ال 99 افزود: با 
کاهش بی س��ابقه بهای نفت، باید برای تأمین ارز مورد نیاز 
کش��ور، تمرکز اصلی خود را بر صادرات غیرنفتی معطوف 
کنیم تا برای واردات کاالهای اساس��ی در سال 99 دغدغه 

ای نداشته باشیم.
جهانگیری ب��ا تأکید ب��ر اینکه 15 کش��ور همس��ایه و 
کشورهایی نظیر چین و هند و اعضای اوراسیا باید به عنوان 
مهمترین اهداف صادراتی کش��ور مورد توج��ه قرار گیرند، 
از وزارت امور خارجه و سایر دس��تگاه های ذیربط خواست 
با تقویت دیپلماس��ی اقتصادی وتمرکز بر کشورهای هدف 
صادراتی، بس��ترها و زیرس��اخت های الزم را برای توسعه 

صادرات به این کشورها فراهم کنند.
مع��اون اول ریی��س جمه��ور همچنی��ن از روس��ای 
کمیس��یون های مش��ترک همکاری با کش��ورهای هدف 
صادراتی خواست با جدیت به دنبال رفع موانع داخلی پیش 
روی صادرات به این کشورها باش��ند و وزارت امور خارجه 
نیز رفع موانع صادراتی در کش��ورهای هدف را در دس��تور 

کار خود قرار دهد.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین بسته حمایت 
صادراتی، گفت: باید برای توس��عه صادرات غیرنفتی، یک 
بس��ته حمایت صادراتی کام��ل و دقیق با هدف تش��ویق 
صادرکنندگان تدوین شود. معاون اول رییس جمهور افزود: 
تدوین بس��ته حمایتی صادرات باید ب��ا این پیش فرض که 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور باز می گردد 
تدوین شود چرا که اگر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات 
را به چرخه اقتصاد ب��از نگرداند، در حقیقت این صادرات به 

معنای خروج سرمایه از کشور است.

پنجره

3 بخش خصوصی

بعد از مشکالت ثبت سفارش

واردات تجهیزات IT این بار به مشکل تخصیص ارز خورد

در حال حاضر برای تجهی��زات IT تقاضا وجود دارد اما تعداد کاال 
محدود است و این موضوع به افزایش قیمت کاالها منجر شده، این 
در حالی است که به گفته فعاالن بخش خصوصی و واردکنندگان، 
پس از لغو ممنوعیت واردات تجهیزات IT و فراهم شدن امکان ثبت 
سفارش، ارزی به این کاالها تخصیص نمی یابد تا واردات انجام شود.

ایس�نا - چندی پی��ش اعالم ش��د وزارت صم��ت تصمیم دارد 
واردات هرگونه کاالی خارجی دارای مش��ابه داخلی را ممنوع کند. 
اما ممنوعیت واردات برخی تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات 
باعث اعتراض شرکت های تامین کننده و فعاالن حوزه فناوری شده 
و سازمان نظام صنفی رایانه ای به این موضوع واکنش نشان داد و در 

نهایت نیز اعالم شد ممنوعیت واردات تجهیزات IT لغو شده است.
بعد از رف��ع ممنوعیت یک ماه ثبت س��فارش برخ��ی تجهیزات 
زیرساختی فناوری اطالعات از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاال واردکنندگان این بازار خبر از مشکالت جدید با بانک مرکزی 
می دهن��د. واردکنندگان کااله��ای فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
می گویند که هنوز و بعد از گذش��ت دو ماه از سال 1399 موفق به 

دریافت ارز برای واردات کاالهای خود به کشور نشده اند.
در این راستا حمید توس��لی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان 
نظام صنفی رایان��ه ای تهران درب��اره واردات تجهی��زات کاالهای 
آی س��ی تی گفت: از ابتدای سال 99 اعالم ش��د که تعداد زیادی از 
کااله��ای IT تولید داخ��ل دارد و واردات این کاالها ممنوع ش��ده 
اس��ت. اما بعد از اعتراض واردکنندگان و بخش خصوصی، از سمت 
وزارت صمت اعالم کردند که ثبت سفارش طبق روال خودش انجام 

می شود.
وی ادامه داد: مرحله بعد از ثبت س��فارش، تخصیص ارز توس��ط 
بانک مرکزی است که ما در حال حاضر در این قسمت دچار مشکل 
ش��دیم. در حالی که برای واردات کاالهای IT، پس از ثبت سفارش 
باید تخصیص ارز بگیرید و آنگاه کاال را وارد کنید که پس از آن کاال 
وارد گمرک شود، اکنون پس از ثبت سفارش در مرحله تخصیص ارز 
مانده ایم و در ش��رایطی که نه ارز نیمایی و نه ارز حاصل از صادرات 

به کاالهای IT تعلق نمی گیرد، عمال نمی توانیم کاالیی وارد کنیم.
عضو کمیسیون سخت افزار س��ازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران با بیان اینکه ما معتقدیم کاالهای صنف IT کاالهایی با اولویت 
باال هستند و از این نظر با تصمیم گیرندگان اختالف نظر داریم، افزود: 
هرچه در بستر اینترنت است، نیاز به تجهیزات سخت افزاری دارد. ما 
شرایط تحریم کشور را درک می کنیم اما بحث سر این است که کدام 

کاالها اولویت دارند. در دوران کرونا و دورکاری و قرنطینه، بانکداری 
دیجیتال و فروش های آنالین، دانش آموز و دانشجو و مهندس برای 
انجام فعالیت های خ��ود نیاز به تجهیزات س��خت افزاری از تبلت و 

لپ تاپ و گوشی و اینترنت دارند.
توس��لی با بیان اینکه انحصار تولید کاالهایی که به تکنولوژی باال 
نیاز دارند، در دست چند کشور بزرگ در دنیاست، گفت: نمی توان 
گفت همه این  کاالها را می توان در داخل تولید کرد. تا چند ماه پیش 
یک سری تجهیزات در انبارها بوده، اما اکنون بازار با کمبود مواجه 
شده است. با وجود تقاضا، کاالیی در بازار نیست و هر کاالیی که در 

بازار وجود دارد هم با قیمت شدید کاال مواجه شده است.
وی ادامه داد: همیش��ه به کاالی IT به چش��م یک کاالی لوکس 
نگاه می کردند، اما باید روی این موضوع تاکید کنیم که این کاالها، 
کااله��ای با اولویت باال هس��تند. ممکن اس��ت به دلی��ل تحریم ها 
محدودیت هایی وجود داشته باشد اما همین محدودیت ها هم باید 
اولویت بندی ش��ود. واردات تجهیزات IT جزو 1۰ اولویت اول است 
چون زندگی انسان ها در این بستر حرکت می کند و برای سرعت و 
صحت در کار، شرایط دورکاری، آموزش آنالین، بانکداری الکترونیک 
و مثال هایی از این دست و لزوم آن برای همه مشخص شده که این 

کاالها چقدر ارزش و اهمیت دارد.
عضو کمیسیون سخت افزار س��ازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران با بیان شرایطی که بانک مرکزی به تجهیزات IT ارز تخصیص 
دهد، گفت: در حال حاضر برای تجهی��زات IT تقاضا وجود دارد اما 
تعداد کاال محدود اس��ت. وقت��ی کاالیی در انبارها کاه��ش یابد، با 
افزایش قیمت مواجه می شویم، همانطور که همین االن هم انبارها 
خالی شده و این افزایش اتفاق افتاده، اما درصورتی که کاال وارد شود، 

حتما بر بازار تاثیرگذار است و قیمت ها کاهش می یابد.
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تعداد شرکت های دانش بنیان
 از 5000 عبور کرد

با وجود آنکه کارگروه تش��کیل ش��ده برای ارزیابی 
ش��رکت های دانش بنی��ان، ش��رایط وی��ژه  ای را برای 
شناسایی یک شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان در 
نظر گرفته و متخصصان و خبرگان هر رش��ته فناوری، 
باید صالحیت علمی آن ش��رکت را تایید کنند. اما پس 
از 6 س��ال و با اختصاص حمایت های مس��تمر، تعداد 
شرکت های دانش بنیان در س��ال »جهش تولید« از 5 

هزار فراتر رفت.
معاونت علمی- پس از 6 س��ال ک��ه از آغاز جدی 
کمپین کش��وری توسعه زیس��ت بوم مبتنی بر اقتصاد 
دانش بنیان توس��ط معاونت علمی  و فناوری می گذرد، 
تعداد رسمی  شرکت های دانش بنیان در سال 1399 از 

5۰۰۰ شرکت فراتر رفت.
 با توج��ه به تش��کیل کمیت��ه ای وی��ژه در معاونت 
علمی برای بررسی روندهای قبلی و نظر به نامگذاری این 
سال از سوی مقام معظم رهبری به نام »جهش تولید« 
این اتفاق می تواند، به عنوان نشانه ای عمومی  از سپهر 
پیشرو ریست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور طلقی شود.

س��ورنا س��تاری معاون علم��ی  و فناوری ریاس��ت 
جمهوری تجمیع توان و اراده تمام دستگاه های ذیربط 
را برای پیش��رفت بیشتر زیس��ت بوم و موفقیت بیشتر 
شرکت های دانش بنیان ضرورری می داند و در صورت 
تحقق این امر وعده داده اس��ت که تعداد این شرکت ها 

بسیار فراتر از این خواهد رفت.  
معاونت علمی  و فناوری ریاس��ت جمهوری عالوه بر 
حمایت های  روزمره و موردی، 11۰ بسته حمایتی موثر 
را در طول زمان تکامل بخش��یده است. این بسته های 
حمایتی پر تعداد و جامع الشرایط، نقشی تعیین کننده 
در تقویت انگیزه فعالین فناور و  هسته های  دانشگاهی 
ایفا کرده است تا از دایره تئوریک خارج شوند و ایده های 
خود را در قالب شرکت های دانش بنیان به سمت تجاری 

سازی و تولید انبوه ببرند.
در همی��ن رابطه محمد صاحبکار خراس��انی رییس 
مرکز ش��رکت های دانش بنیان معانت علمی  و فناوری 
ریاس��ت جمهوری درباره ای��ن 11۰ بس��ته حمایتی 
گف��ت: انج��ام ارزیاب��ی و داوری ای��ده و محص��والت 
فناوران��ه کار آس��انی نیس��ت و نیازمند  س��عه صدر و 
 دقت اس��ت تا کمترین اش��تباه در پذی��رش یک ایده 

صورت گیرد.
وی گفت: فروش اقس��اطی محصوالت دانش بنیان، 
ارایه تسهیالت از صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری 
ش��کوفایی، معافیت مالیات��ی و گمرکی و تس��هیالت 
نظام وظیفه از جمله بسته های حمایتی هستند که به 
شرکت های دانش بنیان ارایه می شوند تا آنها را در فرایند 

کار یاری رسانند.
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دریچه
فراخوان ارایه 
طرح های فناورانه همگرا

معاونت علمی - »نوپاهای همگرا« به چهارمین دوره خود رسید تا توسعه کسب و کارهای استارتاپی رونق گیرد. 61 محور دارای اولویت در این فراخوان مد نظر است 
تا رفع نیازهای کشور در این حوزه ها با سرعت بیشتری انجام ش��ود. نوپاهای فناوری های همگرا برای معرفی طرح های برگزیده به سرمایه گذاران، مشتریان و حامیان 

بالقوه تا 31 خرداد ماه مهلت برای ارسال طرح های را دارند تا در چهارمین دوره از فراخوان »نوپاهای فناوری های همگرا« شرکت کنند.

افزایش ۴0 درصدی تقاضا 
برای خرید گوشی

ابوالفضل ناصری دبیر و س��خنگو کمیت��ه تخصصی تلفن 
همراه کش��ور با اعالم افزایش 3۰ تا ۴۰ درصدی تقاضا برای 
خرید گوشی تلفن همراه اعالم کرد: ساالنه 1۴ میلیون گوشی 
وارد کشور می ش��ود و ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی 
نیاز جامعه اس��ت، در حال حاضر با توجه به آموزش مجازی 

برای دانش آموزان تقاضای زیادی به وجود آمده است.
ایسنا – وی گفت: به دلیل ش��یوع کرونا جلوی واردات از 
کشورهایی مانند چین، هنگ کنگ و امارات گرفته و این باعث 
کمبود کاال شده اس��ت، بر همین اساس میزان تقاضا بیش از 
عرضه است. در حال حاضر قیمت گوشی همراه به دلیل کمبود 

کاال و عدم واردات حباب دارد.
وی ادامه داد: دولت باید توجه ویژه به صنف موبایل و اهتمام 
جدی تری برای واردات گوشی داشته باشد و روند آن را تسهیل 

کند چراکه واردکننده با موانع زیادی روبه رو است.
دبیر و سخنگو کمیته تخصصی تلفن همراه کشور بیان کرد: 
با توجه به شیوع کرونا دولت بسیاری از صنوف را تعطیل کرده 
که مردم در خانه بمانند تلفن همراه یکی از عوامل مهمی است 

که مردم را در خانه نگاه می دارد.
ناصری با بیان اینکه اکنون بیشترین ضرر را مصرف کننده 
متحمل می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت و حقوق های 
پایین تهیه گوشی برای فرزندان دشوار شده است در حالی که 

پیش از عید گوشی را با قیمت پایین تری می خریدند.
رئیس اتحادیه سیستم های مخابراتی و الکترونیک قزوین و 
رسته های وابسته عنوان کرد: طی ۴۰ روزی که فروشگاه های 
عرضه کننده به علت شیوع کرونا تعطیل بودند فروشگاه های 
اینترنتی فروش خوبی داشتند و تعداد زیادی گوشی فروختند.

وی افزود: ۷۰ هزار واحد صنفی در کش��ور و حدود 1۲۰۰ 
واحد صنفی فروش گوشی همراه در اس��تان قزوین فعالیت 
دارند که تمرکز بر فروش اینترنتی می تواند موجب تعطیلی و 

بیکار شدن فروشندگان گوشی همراه شود.
ناصری بیان کرد: ایجاد هر شغل 5۰ میلیون تومان هزینه 
برای دولت در پی دارد و این در حالی است که در فروشگاه های 
عرضه گوشی همراه تعداد کثیری افراد فعالیت دارند که فروش 
اینترنتی می تواند باعث بیکار شدن بخش عظیمی از شاغالن 
این صنف شود. وی گفت: باید برای فروش مجازی و اینترنتی 
گوشی همراه بسترهای الزم فراهم شود و در مناطق محروم 
کشور اطالعی از نحوه این نوع فروش ندارند و مردم خریدهای 
خود را به صورت سنتی و حضوری انجام می دهند؛ البته الزم 
به ذکر است که در کشورهای همسایه ایران به خرید و فروش 
مجازی بها نمی دهند و بر صنعت توریسم و شور و شعف خرید 

تمرکز دارند.
دبیر و س��خنگو کمیته تخصصی تلفن همراه کشور تأکید 
کرد: مخالف فروش اینترنتی نیس��تیم ول��ی همه چیز باید با 
برنامه انجام شود تا حداقل آسیب به این صنوف وارد شود چون 
آسیب دیدن صنف گوشی همراه باعث آسیب صنوف وابسته 

به آن مانند کامپیوتر نیز می شود.

New Tab

رابط

موبایل 3/5

آغاز به کار سامسونگ و شیائومی
 در هند 

کمپانی های سامسونگ، شیائومی، اوپو و ویوو بعد از توقف 
کار چند ماهه کار، دوباره فعالیت خود را در هند آغاز می کنند.

آی تی من- دولت هند پس از اجرای توقیف فعالیت کسب 
و کارها در سراسر کشور طی ماه گذشته به دلیل همه گیری 
وی��روس کرونا، کم کم محدودیت ها را برداش��ته اس��ت. این 
اقدامات تولیدکنندگانی همچون سامسونگ، شیائومی، اوپو 
و ویوو را مجبور به توقف موقت تولید گوش��ی های هوشمند 
خود کرد، اما کم کم این کمپانی ها به ش��رایط عادی کار باز 

می گردند.
کارخانه سامسونگ در هند بیانیه ای صادر و تایید کرد که 
تولید گوشی های هوش��مند در کارخانه نویدا در حال حاضر 
با ظرفیت محدود دوباره راه اندازی ش��ده اس��ت. ش��یائومی 
همچنی��ن تأیید ک��رده که به ش��ریک تولیدی خ��ود یعنی 

فاکسکان برای از سرگیری کار خود توافق کرده است. 
کمپانی اوپو نی��ز در نظر دارد فعالیت خ��ود را در کارخانه 
بزرگ نویدا آغاز کند، در حالی که ش��رکت ویوو تایید کرده 
اس��ت که فعالیت خود را ب��ا ظرفیت 3۰ درص��د در کارخانه 
خود از سر گرفته اس��ت. ماه آوریل )فروردین و اردیبهشت( 
یکی از س��خت ترین ماه ها برای بازار گوش��ی های هوشمند 
هند طی دهه های اخیر بوده زیرا موسسات تحلیلی همچون 
کانترپوینت ریسرچ گزارش می دهند که تقریبا هیچ محموله 

گوشی هوشمندی در این کشور ارسال نشده است. 
تحلیلگ��ران پیش بین��ی  کرده اند که این م��اه تقاضا برای 
گوشی های هوشمند تا حدودی افزایش خواهد یافت و در کل 

فصل دوم برای صنعت موبایل خیلی خوشایند نخواهد بود.

گوشی 5G   ردمی 30K  ارزان شد
شرکت ش��یائومی قصد دارد گوشی نسل پنجم رد می کی 
3۰ خود را به روز کرده و برای نخستین بار پردازنده قدرتمند 

اسنپ دراگون ۷6۸ جی را روی آن نصب کند.
مهر- ش��یائومی نس��خه جدیدی از این گوش��ی موسوم 
به نسخه ریس��ینگ یا مس��ابقه ای را عرضه خواهد کرد که با 
استفاده از پردازنده 768G  توان اجرای بازی های سنگین و 

پیچیده را پیدا خواهد کرد.
س��رعت پ��ردازش 768G  از ۲.۴ گیگاهرت��ز ب��ه ۲.۸ 
گیگاهرتز افزایش یافته و همین افزایش ظاهراً کوچک اجرای 

طیف گسترده ای از بازی های رایانه ای را تسهیل می کند.
از جمله دیگر ویژگی های این گوشی می توان به نمایشگر 
6.6۷ اینچی تمام اچ دی، شش گیگابایت رم و 1۲۸ گیگابایت 
حافظه داخلی اش��اره ک��رد. چه��ار دوربی��ن 6۴، ۸، 5 و ۲ 
مگاپیکسلی در پش��ت و باتری ۴5۰۰ میلی آمپری از جمله 

دیگر امکانات گوشی یادشده است.
مزیت دیگر این گوشی قیمت مناسب آن است که با چنین 
امکاناتی تنها ۲۸۰ دالر قیمت دارد. زم��ان دقیق عرضه این 

نسخه به روز شده به بازارهای جهانی مشخص نیست. 

New Tab

پیامک

برخالف رشد حدود 90 درصدی در سال 98 رخ داد

افت ۱۰ برابری واردات موبایل در سال ۹۹
گزارش آمار روند واردات و مص��رف موبایل طی 1۲ 
ماه سال9۸ نشان می دهد واردات موبایل از طریق رویه 
تجاری در سال 9۸ نسبت به سال 9۷ بیش از 9۰ درصد 

رشد داشته است.
آی تی من - بر اساس گزارش انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی، حسین غروی رام، رییس 
هیات مدیره انجمن واردکنن��دگان موبایل در مهرماه 
س��ال 9۸ به نیاز کش��ور به 1۲ تا 1۴ میلیون دستگاه 
موبایل در س��ال پرداخته بود. حاال پس از گذشت چند 
ماه، پیش بینی وی به واقعیت پیوس��ته اس��ت. طبق 
داده های آم��اری در این گزارش طی س��ال 9۸ تعداد 
15 میلیون و 3۸۰ هزار دس��تگاه موبایل وارد کش��ور 
شده است که از این تعداد چیزی بالغ بر 1۴ میلیون آن 
توسط مصرف کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه 

کشور فعال شده است.
بر اساس این گزارش در اس��فند ماه سال 9۸ تعداد 
یک میلیون و پانصد هزار دستگاه موبایل از طریق رویه 
تجاری و مسافری وارد کشور شد که یک میلیون و 3۰۰ 
هزار دستگاه از آن در شبکه فعال است که این موضوع 
در واقع بیانگر میزان مصرف کش��ور در ماه پایانی سال 

9۸ است.
امیر اس��حاقی دبیر انجمن واردکنن��دگان موبایل با 
بیان کاه��ش 1۰ برابری واردات موبای��ل در فروردین 
ماه سال 99 نسبت به مدت مش��ابه در سال 9۸ گفت: 
بررسی آمارها نشان می دهد که از ابتدای فروردین ماه 
امسال تا ۲۰ اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل 
وارد کشور شده است که دلیل آن نیز محدودیت هایی 
است که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است. در حالی 
که مصرف کش��ور ماهانه چیزی حدود ی��ک میلیون 
و ۲۰۰ هزاردس��تگاه اس��ت. الزم به توضیح اس��ت که 
تخصیص ارز مورد نیاز ش��رکت ها برای واردات موبایل 
در اس��فندماه س��ال 9۸ باطل شده اس��ت که یکی از 
دالیل کاهش شدید واردات در یک ماه اخیر را  می توان 
همین موضوع دانست. وی افزود: واردات مازادی که در 
سال 9۸ داش��ته ایم در این برهه حساس به تامین نیاز 
بازار کمک کرده اس��ت. البته از این موضوع نباید غافل 
شویم که تعطیلی فروشگاه های عرضه موبایل به دلیل 
رعایت پروتکل های حفظ فاصله اجتماعی باعث ش��د 
که تقاضای بازار به شدت کاهش یابد. به همین خاطر 
تصور می شود عمده این تعداد موبایل فعال شده در ۲۰ 
روز نخست فروردین 99 توس��ط فروشگاه های آنالین 

عرضه شده است.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بیشترین 
میزان واردات در س��ال 9۸ در دی ماه آن سال صورت 
گرفته است. اس��حاقی اظهار داش��ت: در دی ماه سال 
9۸ تعداد یک میلیون ۸۰۰ هزار دس��تگاه موبایل وارد 
کشور شده اس��ت، در حالی که پر مصرف ترین ماه در 
س��ال 9۸، بهمن بوده که در آن ماه بالغ ب��ر یک و نیم 
میلیون دستگاه موبایل در شبکه ارتباطی کشور فعال 

شده است.
طبق گزارش های دریافتی از سامانه همتا، همچنان 
سامس��ونگ با 56 درصد، بیشترین س��هم بازار موبایل 
کش��ور را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصوالت 
نوکیا با 1۷ درص��د، هواوی با 9 درصد، ش��یائومی با ۷ 
درصد، اپل با 5 درصد و آنر با 3 درصد رتبه های دوم تا 
ششم را به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص داده اند. 

با بررس��ی روند مص��رف و واردات برنده��ا می توان 
دریافت که ش��یائومی طی یک سال گذشته رشد قابل 

توجهی در بازار ایران داشته است.
از س��ویی گوش��ی های سامس��ونگ مدل  گلکس��ی 
A10s ، A10 و A50 و همچنین نوکیا 106ds پر 
مصرف ترین مدل های موبایل در بازار ایران طی س��ال 
9۸ بوده اند.  دبیر انجم��ن واردکنندگان موبایل با بیان 
کاهش چشمگیر واردات موبایل از طریق رویه مسافری 
طی 6 ماه پایانی سال 9۸ گفت: واردات موبایل از طریق 
رویه مس��افری بعد از اصالح قوانی��ن و حذف معافیت 
۸۰ دالری واردات مسافری در پاییز سال گذشته برای 
سودجویان از صرفه افتاد و در 6 ماه پایانی سال شاهد 
کاهش واردات از طریق این رویه بودیم اما همچنان زور 
واردات رویه مس��افری محصوالت اپل به واردات رویه 
تجاری این برند می چربد.  تا جایی که در اسفندماه 9۸ 
از مجموع 6۴هزارو 95۰ دس��تگاه گوشی موبایل اپل 
وارد شده به کش��ور تنها 11 هزارو ۲۰۰ دستگاه از آن 
از طریق رویه تجاری وارد کشور شده و 53 هزارو ۷5۰ 
دستگاه دیگر به صورت مس��افری وارد و در سطح بازار 
توزیع شده اس��ت که قاعدتا این تعداد گوشی موبایل 
فاقد خدمات پشتیبانی هستند. گفتنی است تعداد یک 
میلیون 36۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده به کشور در 
اسفند ماه سال 9۸ عمدتا مدل هایی باقیمت زیر 3۰۰ 
دالر بوده اند و تنها 1۴۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده 

در اسفند ماه قیمتی باالتر از 3۰۰ دالر داشته  اند.
پیش از تعطیالت نوروز و در پی شیوع ویروس کرونا، 
وضعیت بازار موبایل هم همانند سایر صنوف کساد شد 
و تا اوایل اردیبهش��ت وضعیت این بازار عمال به مرحله 
تعطیلی رسید؛ بر این اساس بسیاری از فروشندگان به 
فروش آنالین روی آوردند که بنابر گزارش ها نتوانستند 
فروش قابل توجهی داشته باشند؛ چرا که از یک سو با 
افزایش مشکالت اقتصادی و معیشتی، گوشی موبایل 
از سبد خانوار حذف شد و از سوی دیگر افرادی هم که 
قصد خرید گوشی داشتند به فروشگاه های آنالینی مثل 

دیجیکاال مراجعه کردند.
ب��ا هم��ه این ه��ا بع��د از بازگش��ایی ب��ازار از اوایل 
اردیبهشت، فروش��گاه های موبایل نیز فعالیت خود را 
آغاز کردند که با تقاضای زیادی مواجه ش��دند؛ زیرا با 
تعطیلی مدارس، آموزش دانش آم��وزان مبتنی بر وب 
ش��د و خانواده ها مجبور به تهیه گوشی های هوشمند 
ش��دند. این موضوع باعث ش��د تا تقاضا برای گوش��ی  
افزایش یابد؛ ای��ن در حالی بود که ب��ازار امکان تامین 
میزان تقاضا را نداشت؛ البته در حالی که گفته می شد 
که هیچ گونه وارداتی به کش��ور ص��ورت نگرفته، وزیر 
ارتباطات اعالم کرده که 1.۴ میلیون دستگاه گوشی به 

کشور وارد شده که هنوز روشن نشده اند.
در همین رابط��ه محمدرضا عالی��ان در گفت و گو با 
میزان با بیان روند بازار جهانی موبایل گفت: از دی ماه 
سال گذشته با شیوع کرونا در ش��هر ووهان چین بازار 
تلفن همراه ب��ا تنش هایی مواجه ش��د و کارخانه های 
تولید کنن��ده موبایل و قطعات، با توق��ف تولید درگیر 
ش��دند و به دلی��ل نقش مهم ش��هر ووه��ان در تولید 
کاال هایی ارتباط��ی، کاهش عرضه جهان��ی موبایل در 

ماه های آینده قابل پیش بینی بود.
عضو انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبل��ت و لوازم 

جانبی افزود: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین 99 
به صفر رسید و تلفن هایی که در ابتدای سال از گمرک 
ترخیص می شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته 
است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه 

تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می یابد.
وی با بیان عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل 
عنوان کرد: در س��ال 9۸، 15 میلیون دس��تگاه تلفن 
همراه وارد کشور شد و از این میزان 1۴ میلیون دستگاه 

به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.
عالیان ابراز کرد: از اس��فند سال گذش��ته با تصمیم 
کشور امارات مبنی بر بستن مرز ها تجاری امکان واردات 
از این کشور نبود و از س��وی دیگر طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و تعطیلی شرکت ها به دلیل کرونا بازار موبایل 
را دچار التهاب کرد. وی گفت: ثبت سفارشات از ابتدای 
سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان 
واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی 
و محدودیت ه��ای موجود، نیاز های اساس��ی دیگر  در 

اولویت قرار گرفته است.
عضو انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبل��ت و لوازم 
جانبی گف��ت: دولت باید ش��رایطی را فراهم کند که با 
تخصیص ارز، تلفن ه��ای همراه دپو ش��ده در گمرک 
ترخیص ش��ود  و با تامین نیاز بازار رون��د ثبات در بازار 

تلفن همراه ادامه یابد.
در همین رابطه ابراهیم درستی رییس اتحادیه صنف 
فروش��ندگان دس��تگاه های صوتی و تصوی��ری، تلفن 
همراه و لوازم جانبی نیز گفت: تعطیلی مراکز آموزشی 
و دانشگاه ها منجر به افزایش تقاضا در تلفن همراه و در 

نتیجه افزایش قیمت آن شده است.
و به باشگاه خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت 
عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه، گفت: قیمت موبایل 
بر مبنای ارز محاسبه می ش��ود و در نتیجه گران شدن 

تلفن همراه به نرخ ارز باز می گردد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی 
و تصوی��ری، تلفن هم��راه و لوازم جانب��ی در خصوص 
کاهش قیم��ت موبایل در هفته های آین��ده، ادامه داد: 
حدود 3 ماه است که ثبت سفارش��ی برای تلفن همراه 
صورت نگرفته اس��ت. تعداد موبایل هایی ک��ه در بازار 
موجود است از زمان گذش��ته مانده اما جوابگوی بازار 

نیست چرا که تقاضا در بازار زیاد شده است.
درستی با بیان علت افزایش تقاضای موبایل در بازار، 
گفت: هم اکنون دانش��گاه ها و مراکز آموزشی تعطیل 
است به همین دلیل بسیاری از افراد نیاز به گوشی های 
هوشمند دارند که نش��ان می دهد تقاضا افزایش یافته 
است. این روال باعث افزایش قیمت این کاال شد اما در 

افزایش قیمت واحد صنفی مقصر نیست.
درستی در خصوص واردات موبایل، گفت: در شرایط 
رکود اقتصادی توقع داریم ک��ه وارد کنندگان و مغازه 
داران سود عادالنه ای از مش��تریان بگیرند تا به مصرف 

کنندگان فشار نیاید.

با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال

بانک اطالعات استارت آپ های ICT ایجاد شد

دستاورد

بانک اطالعاتی استارت آپ های ICT با جمع آوری 
اطالعات مربوط ب��ه بیش از یک هزار و ۲۰۰ کس��ب 
و کار موفق نوپا با حمایت س��تاد توسعه فناوری های 

اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شد.
معاونت علمی - یکی از اهداف این س��تاد، فراهم 
کردن فرصتی برای توسعه و تنوع دادن به زیست بوم 
استارت آپی اقتصاد دیجتیال کشور است که این هدف 
که با راه اندازی بانک اطالعاتی استارت آپی فراهم شده 
است. این سایت با جمع آوری اطالعات مربوط به بیش 

از هزار و ۲۰۰ استارت آپ فعال و موفق ایران و جهان 
در حوزه های مختلف سعی بر آن دارد برای مخاطبان 
و عالقمندان این حوزه ها الگوهای موفق کسب وکار را 
معرفی کند تا از این طری��ق، زمینه ایده پردازی برای 

رونق کسب وکارهای ایرانی فراهم شود.
س��تاد توس��ه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاون��ت علمی  و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با حمای��ت از راه اندازی این بانک اطالعاتی 
در تالش اس��ت تا به هدف متنوع س��ازی زیست بوم 

اس��تارت آپی دس��ت یاب��د. داده نماه��ای مرتبط با 
فناوری های اولویت  دار س��تاد توس��عه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از جمله بالکچین، 
هوش مصنوع��ی، اینترنت چیزها، واقعیت گس��ترده 
)افزوده و مجازی(، ش��هر هوش��مند، تولید هوشمند 
و خانه هوش��مند در این س��ایت تجمی��ع و گرآوری 
شده است. در این س��ایت حتی به موضوعات مختلف 
فعالی��ت اس��تارت آپها از جمل��ه مدیریت پس��ماند، 
مدیری��ت آلودگی ه��وا، مدیریت آب و خشکس��الی، 

نوآوری اجتماعی، انرژی، گردشگری، سیمان و بتن، 
معدن، آموزش، بیمه، ورزش و س��المت جس��مانی و 
کشاورزی و س��المت دیجیتال نیز پرداخته است. در 
این بانک اطالعاتی کاربران می توانند اطالعات کامل 
استارت آپ ها را بر اساس موضوع فناوری، مخاطب و 
مدل درآمدی جس��تجو کنند. این بانک اطالعاتی به 
ص��ورت داینامیک و پویا اطالع��ات آخرین و بهترین 
اس��تارت آپ ها در هر یک از حوزه ه��ای مذکور را به 

صورت پیوسته و هفتگی به روزرسانی می کند.
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