
استارتاپ ها و فریلنسرها 
مشمول بیمه تکمیلی می شوند

یکی از درخواست های عمده استارتاپ ها و فعاالن 
فناوری که به صورت آزاد )فریلنسر( فعالیت می کنند، 
حل مشکالت بیمه ای است. یکی از نهادهای وابسته 
به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این 
راستا ثبت نام ششمین دوره طرح ارابه خدمت بیمه 

تکمیلی فناورانه را فراهم ساخته است.
معاون�ت علم�ی - ح��ل مش��کالت بیم��ه ای 
شرکت های فناور و اس��تارتاپ ها و محققین و فعاالن 
فریلنسر)آزاد کار( از جمله  درخواست های همیشگی 
این افراد در مناسبت های مختلف است. شبکه نوآوری 
و فناوری ایران معاونت علمی در این راس��تا طرحی 
را اجرایی کرده اس��ت ک��ه می توانند بخش��ی از این 

مشکالت را مرتفع سازد.  
بر اساس این طرح شرکت های عضو شبکه فناوری 
و نوآوری ای��ران می توانند از خدم��ات بیمه تکمیلی 
بهره مند شوند، همچنین فعاالن فناور و استارتاپ های 
عضو پارک های علم و فن��اوری، مراکز نوآوری و دیگر 
اجزای ش��ناخته ش��ده زیس��ت بوم اقتص��اد دانش 
بنیان کش��ور، نیز می توانند از این خدمات اس��تفاده 
کنند. خود مراکز نوآوری و ش��تابدهنده ها نیز امکان 
بهره مندی از این خدمت را دارند. شرکت های ثبت نام 
کننده در این طرح عماًل به عضویت ش��بکه نوآوری و 
فناوری ایران معاونت علمی در می آیند و می توانند از 

خدمات  دیگر این شبکه نیز برخوردار شوند.
این طرح ش��امل دو بخش اس��ت، بخش اول کلیه 
اشخاص حقوقی شامل شرکت های دانش بنیان، فناور 
و استارتاپ ها را در بر می گیرد و برای اولین بار بخش 
دوم این طرح فعاالن فناور آزاد کار ) فریلنس��ر( را نیز 
شامل شده است. فریلنسرها می توانند با بیمه های پایه 
مختلف از این خدمات بیمه تکمیلی فناورانه بهره مند 
شوند. ششمین دوره ثبت نام  این طرح  بر اساس چهار 

سطح خدمات درمانی آغاز شده است.
بیمه ش��دگان، خدمات تکمیلی درمانی فناورانه را 
در س��طوح مختلف و با قیمت ه��ای متفاوت دریافت 
می کنند. عالوه بر بیمه شده اصلی، اعضای خانواده و 
پدر و مادر و افراد تحت تکلف نیز می توانند با رعایت 
شرایط و قواین بیمه ایی مندرج در فرم های ثبت نام از 

این خدمات بیمه ایی برخوردار شوند.
هزینه ه��ای بیمارس��تانی تخصص��ی و عموم��ی، 
زایمان، درمان نازایی، ان��واع هزینه های پاراکلینیکی 
و دندانپزشکی از جمله مواردی هستند که این بیمه  

درمانی فناورانه آن را پوشش می دهد.
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
به آدرس اینترنتی  ش��بکه نوآوری و فن��اوری ایران 

معاونت علمی به نشانی tinet.ir  مراجعه کنند.

پنجره

3 بخش خصوصی

رییس کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای کشور اعالم کرد:

ICT چالش های تخصیص ارز به کاالهای حوزه

تازه ترین چالشی که کسب و کارهای حوزه ICT با 
آن رو به رو ش��ده اند، تخصیص ارز حاصل از صادرات 
برای وارد کردن کاالهای شان است. رییس کمیسیون 
سخت افزار نظام صنفی رایانه ای کشور می گوید: اعالم 
ش��فاهی این خبر اگر به اعالم کتب��ی و صدور ابالغیه 

منجر شود، به کشور صدمه خواهد زد.
ایرنا- مدتی قبل ثبت س��فارش های ح��وزه IT با 
ممنوعیت رو به رو ش��د. کس��ب و کارهای این صنف 
بعد از اعتراض و نوش��تن نامه های سرگشاده باالخره 
توانستند دستوری که از س��وی وزارت صنعت جهت 

این ممنوعیت ابالغ شده بود را لغو کنند.
هنوز ترکش های آن تصمیم به بدنه کسب و کارهای 
حوزه ICT باقی مان��ده بود ک��ه زمزمه هایی مبنی بر 
تخصیص پیدا نکردن ارز مس��تقیم ب��رای واردات این 
کاالها سر زبان ها افتاد. به این صورت که وزارت صمت 
ش��فاها اعالم کرده کاالهای ICT مشمول دریافت ارز 

حاصل از صادرات خواهند شد.
سیامک غنیمی فرد رییس کمیس��یون سخت افزار 
نظام صنفی رایانه ای کش��ور معتقد است این صحبت 
شفاهی اگر به ابالغیه بدل ش��ود، صرفا صنف ICT را 
دچار مش��کل نمی کند و صدمه اصلی به کل کش��ور 

وارد می شود.
او تاکید می کند: زمان ش��یوع کرونا اعالم شد ۳۰۰ 
هزار نفر قرار اس��ت برای غربالگری اس��تخدام شوند. 
خوش��بختانه این اتفاق به دلیل خطرات بهداشتی که 
داش��ت رخ نداد اما با استفاده از زیرس��اخت ICT در 
کشور اپلیکیشنی توسعه داده ش��د که بیش از نیمی 
از جمعیت ایران توانستند با اس��تفاده از آن به صورت 
آنالین غربالگری ش��وند. همین یک اق��دام به تنهایی 
از سرایت بیش��تر کرونا جلوگیری کرد، ضمن این که 

هزینه ای نیز به این واسطه به دولت تحمیل نشد.
وی ادامه داد: قبل از ش��یوع کرونا، زیرساخت های 
الزم برای انجام ای��ن کارها را داش��تیم اما حاال فرض 
کنید ثبت س��فارش ممنوع ش��ود، ارز مناس��ب برای 
ورود کاالهای مهمی که مورد نیاز اس��ت در این حوزه 
تخصیص پیدا نکند، آیا اگر دوباره اتفاق اینچنینی رخ 
دهد می توانیم از مقابله با آن سربلند بیرون بیاییم؟ به 
این دلیل اس��ت که می گویم به واس��طه ایجاد مشکل 
ب��رای ورود تجهیزات��ی که م��ا از عهده س��اخت آن 
برنمی آییم ن��ه تنها فعاالن این حوزه بلکه کل کش��ور 

صدمه می بینند.
غنیمی فرد در ادامه گفت: بر اساس الویت بندی بانک 
مرکزی و با نظر کارشناس��ی وزارت صمت، به کاالها 
مانند گندم و دارو که جزو موارد الویت دار هستند ارز 

۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد. برخی دیگر در گروهی 
هس��تند که باید ارز نیمایی دریافت کنن��د. ارزی که 
بانک مرکزی تخصیص می دهد. به این ش��کل که فرد 
متقاضی باید هزینه کاال را به بانک بدهد، پس از تایید 
بانک مرکزی حواله صادر می ش��ود. معم��وال این کار 
نزدیک به یک ماه طول می کشد و در این مدت پول نزد 

بانک باقی می ماند.
او تاکی��د می کند: البته ماج��رای ارز نیمایی اینقدر 
هم ساده نیست. گاهی اوقات زمان تحویل ارز ممکن 
است بگویند ارز درخواستی را نداریم. در آن شرایط دو 
راه پیش روی مان است یا باید به جای مثال یورو، یوآن 
بگیریم یا دوباره مدتی صبر کنیم تا شاید ارز مورد نظر 
به بانک تزریق شود. رییس کمیسیون سخت افزار نظام 
صنفی رایانه ای کشور افزود: روز گذشته بر اساس یک 
خبر شفاهی اعالم کرد که به کاالهایی که درگروه ۲۱ 
و ۲۲ قرار دارند ارز نیمایی تعلق می گیرد که زمان آن 
بین ۳۰ تا ۳۵ روز اس��ت، کاالهای گروه ۲۳، ۲۴، ۲۵، 
۲۶ باید از ارز اشخاص استفاده کنند و ورود کاالهایی 

که در گروه های ۲۷ به باال قرار دارند نیز ممنوع است.
او درباره مش��کالت این ط��رح گفت: پی��دا کردن 
اش��خاصی که می توان از ارز آن ها استفاده کرد ممکن 
اس��ت زمان بب��رد، اما مش��کل صرفا این نیس��ت. ارز 
اش��خاص از ارز نیمای��ی قیمت بیش��تری )حدود ۱۰ 
درص��د( دارد که این مس��اله روی قیمت تمام ش��ده 
کاال تاثیرگذار خواهد بود. عالوه بر این پول فردی که 
متقاضی واردات است باید در این مدت در بانک بماند 
و او زمان دریاف��ت ارز، ما به التفاوت آن را به قیمت روز 

دریافت کند.

غنیمی ف��رد درباره فع��االن این ح��وزه گفت: االن 
وضعیت همکاران من به دو صورت است. عده ای که تا 
االن ارز نیمایی به آن ها تعل��ق می گرفت و با همان ارز 
در مناقصات شرکت کردند و برای انجام کارشان تعهد 
و ضمانت نامه بانکی داده اند. با تغییر ارز نیمایی به ارز 
اشخاص، آن ها ضرر بسیاری زیادی می بینند. حتی اگر 
بخواهند به دلیل باالرفتن ن��رخ ارز هم معامله را برهم 
بزنند، باز ه��م ضرر و زیانی که بای��د پرداخت کنند به 
آن ها آسیب می رساند. گروهی از همکاران هم تعهدات 
این چنینی ندارند، نهایت خواسته شان هم تعلق گرفتن 
ارز است. حاال یا نیمایی یا اشخاص. آن ها در هر صورت 

عالقمند هستند از ارز استفاده کنند.
به گفته رییس کمیسیون س��خت افزار نظام صنفی 
رایان��ه ای کش��ور چالش ه��ای صنع��ت IT صرفا به 
مسایل داخلی هم محدود نمی ش��ود و مسایلی مانند 
تحریم های بانکی و کاالیی هم مزید بر علت آشفتگی 

این صنعت است. 
او در توضیح بیش��تر می گوی��د: کارخانه های چین 
حدود یک ماه قب��ل از کل دنیا به دلیل ش��یوع کرونا 
تعطیل ش��دند. پس از فروکش کردن تب کرونا در آن 
کشور و بازگشایی کارخانه ها بقیه دنیا به حالت تعطیل 
درآمدند. این مس��اله تولید کاالهای حوزه ICT را به 

شدت کاهش داد.
 ICT از آن طرف تقاضا برای خری��د کاالهای حوزه
بیش از گذشته شد و قیمت نیز به این واسطه باال رفت. 
مودم، دوربین وب کم، لپ تاپ، مانیتور، کنس��ول های 
بازی جزو م��واردی بود ک��ه تقاضا ب��رای خرید آن ها 

افزایش یافت.
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پیشنهادات سه گانه گمرک 
برای حذف ۳۰هزار مکاتبه زاید

معاون فنی گمرک با ارایه پیشنهاداتی به رییس 
کل گمرک ایران، خواستار حذف ۳۰ هزار مکاتبه 
زاید بانکی شد و اعالم کرد: کامنت های مرتبط با 
بانک مرکزی در اظهارنامه های گمرکی ساماندهی 

می شوند.
مهر - مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران با ارس��ال نامه ای به رییس 
کل گمرک ایران، پارامتری��ک کردن کامنت های 
مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی را اولویت 

دارترین برنامه فنی گمرک خواند. 
ارونقی اعالم کرد: عم��دۀ کامنت های به منظور 
رفع ابهام��ات، ناش��ی از وج��ود دو مغایرت ثبت 

می شوند:
۱- مغایرت مش��خصات کاالی ترخیص شده با 

اظهار صاحب کاال و
۲- مغای��رت اطالعات پای��ه با اطالع��ات ثبت 

سفارش. 
دررابطه با مغایرت های من��درج در بند ۱ فوق ، 
الزم است فیلدهای » کس��ر تخلیه « و » بیش بود 
ارزش « به صورت مجزا به ازای هر قلم کاال  به بانک 

مرکزی ارسال گردد.
ارونق��ی افزود: ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از بروز 
مغایرت های من��درج در بند ۲ ، الزم اس��ت تا در 
هنگام اظه��ار گمرک��ی، اطالع��ات اظهارنامه با 
اطالعات » ثبت س��فارش« یا » اعالمیۀ تأمین ارز 
« مقایسه گردد و در صورت وجود هر نوع اختالف 
یا مغایرتی از اختصاص ش��مارۀ سریال )کوتاژ( به 
اظهارنامه بصورت سیستمی ممانعت به عمل آید.

معاون فنی گمرک ایران با بیان این موضوع که طی 
دو فقره نامه واصله از حوزۀ نظارت گمرکات اس��تان 
هرمزگان بیانگر این موضوع است که مکاتبات حاصل 
از عدم اجرایی ش��دن موارد فوق به بیش از ۳۰ هزار 
نامه از سوی بیش از ۱۵۰۰ بانک عامل برآورد شده 
است. چنانچه به مکاتبات دفتر ارزش گمرک ایران 
نیز توجه شود مشخص خواهد شد که بیش از %۷۰ 
از مکاتبات بانک های عامل یا بانک مرکزی با این دفتر 

ناشی از عدم اجرای موارد مذکور است.

New Tab

دریچه
پیش بینی ۵۰ هزار میلیارد تومان
 برای کسب و کارهای آسیب دیده

مهر - مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پیش بینی شده است. پس از شیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن 
تعادل بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت جهت حفظ اشتغال کارگران و کمک به بنگاه های اقتصادی، تسهیالتی را در اختیار کارفرماهای ۱۳ رسته شغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون واحد 

اقتصادی آسیب دیده از کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول به کار بوده اند توسط وزارت کار شناسایی شده و مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهیالت شدند.

مراقب سرقت گوشی
 به بهانه تماس ضروری باشید

معاون مبارزه با س��رقت پلیس آگاهی ناجا ضمن هش��دار 
به شهروندان درباره شایع شدن س��رقت گوشی تلفن همراه 
به بهانه برقراری تماس ضروری گفت: سارقان در این روش، 
سوژه های خود را اغلب از میان زنان، کودکان و افراد کهنسال 

انتخاب می کنند.
پلی�س - سرهنگ رضا موذن با بیان گزارش وقوع سرقت 
گوشی های تلفن همراه با شیوه و شگرد اغفال در سطح معابر 
و اماکن عمومی  اظهار داشت: استفاده از تلفن همراه بدون در 
نظر گرفتن نکات ایمنی و عدم توجه به توصیه های پلیس��ی 
توسط شهروندان، س��ارقان را به ارتکاب موبایل قاپی ترغیب 
می کند. وی افزود: سارقان در این روش، سوژه های خود را که 
اغلب از میان زنان، کودکان و افراد کهنس��ال است، انتخاب 
کرده و پس از دریافت گوشی تلفن همراه از آنان به بهانه هایی 
همچون تماس ضروری با خانواده و آشنایان، اقدام به سرقت 
می کنند. ای��ن مقام انتظامی ب��ا بیان اینکه پلی��س با اجرای 
طرح های عملیاتی مستمر برخورد قاطعانه با این گونه جرایم را 
در دستور کار دارد، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با سرعت و 
دقت نسبت به پی جویی این قبیل پرونده ها اقدام و بازگرداندن 

اموال مسروقه به مال باختگان را در اولویت قرار می دهند. 
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا در پایان به والدین 
توصیه کرد: از در اختیار قرار دادن گوش��ی  های گران قیمت 
به کودکان خودداری کنید تا زمینه س��رقت برای س��ارقان 

فراهم نشود.

بازار موبایل چین جان گرفت
تازه ترین آمار و گزارش های منتشر شده حاکی از آن است 
که در ماه گذش��ته میالدی یعنی آوریل ۲۰۲۰، حدود ۴۰.۸ 
میلیون دستگاه گوشی هوشمند در بازار چین به فروش رفته 
است که نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته ۱۴ درصد رشد 

یافته است.
ایس�نا - همچنین این آمارها حاکی از آن است که حدود 
۴۰ درصد از گوش��ی های هوش��مند فروخته ش��ده در بازار 
چین در ماه گذشته میالدی از قابلیت شبکه 5G پشتیبانی 
می کند. این بدان معناس��ت که از حدود ۴۰ میلیون دستگاه 
موبایل فروخته ش��ده در آوریل تقریباً ۱۶ میلیون دستگاه از 

آن گوشی هایی بودند که از فناوری 5G پشتیبانی می کنند.
این آمارها نشان می دهد که وضعیت بحرانی ناشی از شیوع 
گسترده ویروس کرونا در چین کنترل و مدیریت شده است؛ 
به گونه ای که بازار فروش موبایل در این کشور پهناور آسیای 
شرقی بار دیگر روندی رو به رشد و بهبود را بخصوص در بخش 

گوشی های مجهز به قابلیت شبکه 5G تجربه کرده است.
طبق گزارش های پیش��ین، می��زان فروش گوش��ی های 
هوشمند در بازار چین در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ تحت تاثیر شیوع گسترده 
ویروس کرونا و قرنطینه در این کش��ور ب��ا افت ۲۰ درصدی 

همراه بوده است. 

New Tab

رابط

موبایل 3/5

برنامه سونی
 برای بازگشت  به بازار موبایل

ارایه گزارش مالی مرتبط با سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
شرکت سونی نش��ان می دهد که غول ژاپنی در این بازه 
زمانی کمتر از نیم میلیون گوشی هوشمند فروخته است.

دانشجویان - برای مدتی می شود که سونی با مشکل 
فروش گوش��ی های هوشمند مواجه اس��ت و همین امر 
حتی باعث شده که شرکت ژاپنی طی سال های گذشته 
نام برند مدل ه��ای پرچم دار خ��ود را نی��ز تغییر دهد. 
درحالی که آمارها از کاهش تعداد عالقه مندان به خرید 
محصوالت س��ونی خبر می دهند؛ اما سران این شرکت 
امیدوار هس��تند که بار دیگر ش��اهد افزایش محبوبیت 
گوشی های هوشمند خود باشند و درنتیجه بخش موبایل 

سونی به سودی قابل توجه برسد.
در هر صورت، آمارهای منتشرش��ده در گزارش مالی 
بازه زمانی سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ سونی خالف این امر 
را نشان می دهد و گویا غول فناوری ژاپنی از بازه زمانی ۱ 
ژانویه تا ۳۱ مارس کمتر از نیم میلیون گوشی هوشمند 
فروخته است. سونی امروز اعالم کرد که بخش موبایل این 
شرکت در سه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ تنها توانسته ۴۰۰ 
هزار گوشی هوشمند بفروشد که درواقع کمترین آمار در 

تاریخ بخش موبایل سونی را رقم می زند.
در مقایسه با بازه زمانی سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ سونی 
شاهد افت ۷/۶۳ فروش گوش��ی هوشمند در بازه زمانی 
مشابه در سال ۲۰۲۰ بوده است؛ البته این میزان افت در 
فروش را می توان به خاطر شیوع بیماری کرونا و درنتیجه 
تعطیلی بازار دانست. عالوه بر آن، بسیاری از کاربران نیز 

از خرید گوشی هوشمند جدید امتناع می کنند.
درواقع میزان فروش گوش��ی های هوشمند سونی در 
سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ تقریبا ۱/۱ میلیون دستگاه بوده 
است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰۰ هزار 
دستگاه می رسد. مقامات س��ونی انتظار داشتند که طی 
بازه زمانی سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در حدود ۷۰۰ هزار 
گوشی هوشمند بفروش��ند؛ اما دالیل مختلفی از جمله 
گسترش بیماری کرونا به فروش محصوالت سونی ضربه 

بدی وارد کرده است.
س��ونی در س��ال مالی اخیر که از س��ه ماهه دوم سال 
۲۰۱۹ شروع شده و در س��ه ماهه اول سال ۲۰۲۰ پایان 
می یابد، توانسته ۲/۳ میلیون گوشی هوشمند بفروشد. 
این موضوع در حالی اس��ت که س��ونی انتظار فروش ۴ 
میلیون گوشی هوشمند را داشت که البته پس از اتفاقات 
اخیر چش��م انداز خود را ب��ه ف��روش ۵/۳ میلیون تلفن 

هوشمند کاهش داد.
شرایط پیش آمده باعث شده اس��ت که سونی از ارایه 
چش��م انداز خود برای بازه های زمان��ی آینده خودداری 
کند؛ اما عرضه محصوالتی مانند اکسپریا وان مارک ۲ و 
اکسپریا ۱۰ مارک ۲ می تواند به فروش بیشتر محصوالت 

سونی کمک فراوانی کند.

New Tab

پیامک

عرضه موبایل با دالر ۳۰هزار تومانی!

خانواده هایی که از خرید موبایل ناتوانند
بازار ملتهب گوشی همراه امروز به عنوان چالش 
اصلی سد راه آموزش مجازی قرار گرفته و خانواده ها 
اکثرا از تامین گوشی تلفن همراه برای فرزندان شان 

ناتوان هستند.
ایرنا - آموزش مجازی کشور و گره خوردن آن با 
الزام به استفاده از گوشی اندروید با سیستم عامل باال 
مشکالتی را ایجاد کرده است. از برخی خانواده ها که 
این روزها توان خرید تلفن همراه ندارند، تا کسبه ای 
که به گفته خودشان این افزایش قیمت آن ها را نیز 

با چالش رو به رو کرده است.
از آن طرف قضیه حتی انجم��ن واردکنندگان 
موبایل نیز اعتقاد دارند تا زمانی که ارز به گوش��ی 
موبایل تخصیص پیدا نکند و پروازها از کشورهای 
مجاور به سمت ایران باز نشود، وضعیت بازار موبایل 

به همین منوال پیش خواهد رفت.
برخی نیز گالیه می کنند چرا شبکه دانش آموزی 
»شاد« تنها بر بستر سیس��تم عامل اندروید قابل 
اجراس��ت؟ چرا به خانواده هایی که ممکن اس��ت 
گوشی همراهی نداشته باش��ند فکر نشده است؟ 
چرا سیستم عامل ios در بس��تر آموزش مجازی 

جایی ندارد؟
نکته مهم دیگری که می توان اینجا سراغش را 
گرفت وعده وزارت ارتباطات برای عرضه گوشی های 
ارزان، با کیفیت و قسطی است که وزیر سال دی ماه 
گذشته درباره آن صحبت کرد و گفت تا آخر سال به 

بازار عرضه می شود.
آذری جهرمی  در توییتر خود اعالم کرد مشغول 
انجام کارهایی است تا سامانه ای راه اندازی کند برای 
این که مردم بتوانند گوشی زیر سه میلیون تومان را 
با اقساط اندک خریداری کنند. اما از این وعده هنوز 

خبری نیست. شاید اگر آن گوشی ها به بازار تزریق 
می شد امروز ش��اهد قیمت های عجیب و غریب 

موبایل های وارداتی نبودیم.
نایب رییس انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید 
بر این مساله که مش��کل بازار موبایل حل شدنی 
است گفت: اگر به ۸۰۰ دستگاه گوشی موبایل که 
در گمرک هس��تند، ارز تخصیص پیدا کند و وارد 
بازار شوند، می توانند تا ۱۵ روز پاسخگوی نیاز مردم 
باشند. خصوصا این که با شروع آموزش مجازی در 
شبکه شاد، درخواست برای گوشی اندروید به شدت 

افزایش یافته است.
رضا دیهیمی نایب رییس انجمن واردکنندگان 
موبایل افزود: مشکل بازار موبایل از اواخر اسفند آغاز 
شد و تا ۲۵ اسفند که گمرک در حال کار کردن بود 
نیز مشکل آنچنانی برای تامین کاال نداشتیم. هر 
چند فروشگاه ها ۱۰ روز قبل از آن به دلیل شیوع 
کرونا کسب و کارشان به س��مت تعطیلی رفت و 

مشکالت شان از آن روز آغاز شد.
او افزود: اواس��ط فروردین امسال با اعالم برنامه 
اپلیکیشن شاد و استفاده پزشکان، کسب و کارها و 
افراد از پلتفرم های موبایلی افزایش یافت، درخواست 
برای گوش��ی های اندرویدی نیز زیاد شد. این در 
حالی است که از ۱۲ اسفند تا االن هیچ تخصیصی 
از سوی بانک مرکزی به شرکت های موبایلی تعلق 

نگرفته و گوشی ها در گمرک باقی مانده است.
دیهیمی  افزود: مشکلی که به موازات ارز وجود 
دارد نیز گوشی هایی است که باید از کشورهای دیگر 
مانند دوبی وارد کشور شوند، اما از آن جایی که پرواز 
مستقیم دایرکتی دبی به تهران و پرواز باری کم شده 
است، نمی توان گوش��ی وارد کرد. به همین دالیل 

است که در ۲۰ روز گذشته با کمبود شدید گوشی 
موبایل مواجه شده ایم.

او در خصوص افزایش عجیب و لحظه ای قیمت 
گوش��ی های همراه گفت: دلیل این افزایش صرفا 
شیوع ویروس کرونا نیس��ت، با افزایش ارز قیمت 
گوشی ها نیز باال رفته اس��ت. ضمن این که تعداد 
درخواست بیشتر شده و به این مس��اله دامن زده 
است. کل ورودی گوشی که اکنون در گمرک وجود 
دارد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه است در حالی 

که نیاز بازار ماهانه ۲ میلیون گوشی همراه است.
دیهیم��ی  در خصوص این که کدام گوش��ی ها 
ب��ا افزایش درخواس��ت رو ب��ه رو ش��ده اند گفت: 
گوشی های سامس��ونگ  A۱۰S و Y۵ هواوی که 
حدودا از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تا سه میلیون 
قیمت دارند در لیست پر تقاضاترین گوشی ها قرار 

گرفته اند.
او اف��زود: اگ��ر بانک مرک��زی تخصی��ص ارز 
به ش��رکت های وارد کننده را در دس��تور کار قرار 
بدهد، وضعیت ب��ازار موبایل می تواند به بهمن ماه 
سال گذش��ته برگردد، ظرف مدت ۱۵ روز التهاب 
بازار می خوابد. البته پس از آن اگر ثبت س��فارش، 
تخصیص ارز و پروازها با مشکل مواجه شوند، باز نیز 

با التهاب رو به رو خواهیم شد.
یک س��ر دیگر این بازار پر التهاب کس��به بازار 
هستند. محمد سرابی از فروشندگان بازار چارسو 
است. او معتقد است مساله که این روزها درگیر آن 

هستند، صرفا مشکل تخصیص ارز نیست. 
وی گفت: واردکنندگان قصد دارند این طور القا 
کنند که تمام مش��کالت مربوط به بانک مرکزی 

است.

این فقط قسمتی از ماجراست و طبیعی است االن 
دولت ارز را به کاالهای اولویت دار اختصاص بدهد. 
اما سوال این جاس��ت چطور اگر تمام گوشی ها در 
گمرک مانده، گوشی جدیدی که با دالر ۱۱تومانی 
خریداری شده باید با دالر ۳۰ تومانی به کاسب ها 
فروخته شود و با سود به دست مشتری برسد؟ این 

به تخصیص ارز ربطی دارد؟
محسن بهنامی از کسبه قدیمی  مرکز پایتخت 
اس��ت و سالهاس��ت در این ح��وزه کار می کند. او 
می گوید با صحبت های انجم��ن واردکنندگان تا 
حدودی موافق است اما نکاتی وجود دارد که باید به 
آن پرداخت. او گفت: زمانی که طرح افزایش تعرفه 
مسافری را ارائه دادند، اعالم کردند می توانند تا شش 
ماه بازار گوشی را تامین کنند اما این اتفاق رخ نداد و 

ظرف مدت کوتاهی با مشکل رو به رو شدیم.
او درباره اپلیکیشن شاد و تاثیری که رونمایی از 
این شبکه دانش آموزی روی بازار موبایل گذاشته 
اس��ت، گفت: با معرفی این اپلیکیش��ن گوشی و 
تبلت های اندرویدی به شدت گران شد. دلیلش هم 
صرفا کرونا نیست. عرضه گوشی تلفن همراه، توسط 
شرکت های وارد کننده انجام می شود و برآورد من 
این است که گوشی در انبار وجود دارد فقط برای نفع 
بیشتر آن را به صورت قطره چکانی و از کانال های 

خاص به بازار تزریق می کنند.
وی افزود: از اسفند تا االن بازار گوشی واقعا شکل 
دیگری به خودش گرفته است. گوشی که خودمان 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می فروختیم را باید 
سه میلیون و ۱۰۰ هزارتومان خریداری کنیم. ما 

خودمان هم از قیمت ها متعجبیم. قیمت خودرو هم 
این روزها عجیب و غریب شده است، دلیلش را همه 
می دانیم چون خودرو انحصاری است و هر سازی که 
بزنند۸۰ میلیون نفر باید برقصند. اما گوشی اینطور 
نیست. انحصار ندارد که با چشم برهم زدنی این قدر 
قیمت هایش باال و پایین شود. مساله این است که 

واردکنندگان می خواهند سودشان بیشتر شود.
اغلب کسانی که برای خرید گوشی به ما مراجعه 
می کنند افرادی هس��تند که توان خرید گوش��ی 
را ندارند اما مجبورند. خیلی های س��وال شان این 
است که آیا امکانش نبود بار عمده آموزش را به بر 
بستر صدا و س��یما و VODها ارایه می شد. مهم 
تر این که چرا شبکه را در بس��تر وب ارائه ندادند تا 
استفاده از آن تسهیل ش��ود؟ مثال امکان نصب آن 
را روی کامپیوت��ر مهیا می کردن��د. بهنامی گفت: 
گوش��ی آیفون ۴ س��اخت ده س��ال قبل است اما 
همین االن تمام شبکه های اجتماعی را ساپورت 
می کند. این نش��ان می دهد چقدر مخاطب برای 
این ش��بکه های اجتماعی مهم اس��ت. اما ما برای 
۱۵میلیون دانش آموز برنامه ای نوشته ایم که صرفا 
روی سیستم عامل اندروید، آن هم سیستم عاملی 
که به روز شده اس��ت کار می کند. بهنامی  از رحم 
صحبت می کند. رحمی که این روزها شامل حال 
پدر و مادرها نمی ش��ود. تعداد زیادی از افرادی که 
کارشان فروش و تعمیر گوشی همراه است امروز از 
پدر و مادرهایی صحبت می کنند که تامین گوشی 
۳ میلیونی برای شان امری محال است. حتی سخت 

هم نه؛ محال.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سامانه های نرم افزاری نوین فردا 
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عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکا خانم فاطمه بختیاری به شماره ملی 
0018445977 دارنده 1000 ریال س�هم الش�رکه آقای میالد اقبالی به ش�ماره ملی 0018656056 دارنده 999000 ریال 
س�هم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه بختیاری به ش�ماره ملی 0018445977و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای میالد اقبالی به شماره ملی 0018656056و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر ش�رکت معتبر اس�ت . اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار فن آوران اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )844773(

یکم خرداد؛آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ٩٨
اعالن

کنفدراس��یون صادرات ایران در اطالعیه ای اعالم 
کرد: بنا ب��ر پیگیری های به عمل آمده از س��وی این 
کنفدراسیون از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، 
س��ازمان یادش��ده اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرات س��ال ۹۸ را از ابتدای خردا م��اه آغاز خواهد 

کرد.
فناوران - برپایه این اطالعیه، پس از ابالغ شرایط 
رفع تعهد ارزی صادرات در س��ال ۹۸ از س��وی بانک 
مرک��زی، گزارش آخری��ن وضعیت رف��ع تعهد ارزی 
صادرکنن��دگان تا پایان فصل س��وم س��ال ۹۸) ۳۰ 

آذرماه( از س��وی این بانک به س��ازمان امور مالیاتی، 
ارسال شده است.

بر این اس��اس، عملیات اس��ترداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان، از اول خرداد ماه ۹۹ از س��وی 

اداره های مالیاتی سراسر کشور آغاز خواهد شد. 
همچنین در این اطالعیه آمده اس��ت: آن دس��ته 
از صادر کنندگان��ی که  حداق��ل ۷۰ درصد )%۷۰( 
از مجم��وع ارزش ارزی کاالهای صادرات��ی خود )به 
اس��تثنای صادرات محصوالت کش��اورزی و خدمات 
فنی و مهندسی( در سال ۱۳۹۸ را به روش های اعالم 

شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند، صد در صد 
)۱۰۰%( اعتبار مالیات ب��ر ارزش افزوده قابل قبول 
سهم کاالهای صادراتی را مس��ترد خواهند کرد و نیز 
کل درآمد ناش��ی از صادرات آنها نیز با رعایت قوانین 

موضوعه، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. 
همه صادرکنندگان فرصت دارند ت��ا پایان تیر ماه 
امسال نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳۹۸ خ��ود اقدام کنند و در صورت برطرف نش��دن 
کامل تعهد ارزی تا مهلت یادشده، متناسب با میزان 

بازگش��ت ارز، مش��مول معافیت مالیاتی و اس��ترداد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند شد.

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، غالمرض��ا ش��افعی ریی��س 
اتاق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و کش��اورزی ایران 
اس��فند م��اه ۹۸ در نام��ه ای ب��ه ریی��س جمهوری 
پیش��نهاد داد تا با هدف تامی��ن نقدینگی واحدهای 
تولیدی و ت��داوم صادرات، بخش��ی از مناب��ع بلوکه 
ش��ده پرداختی صادرکنن��دگان از مح��ل مالیات بر 
 ارزش افزوده صادرات از سوی س��ازمان امور مالیاتی

 آزاد شود.
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