
ویروس کرونا فرصت هایی را
 برای اقتصاد دانش بنیان مهیا ساخت

اقتصاد کش��ور تحت تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا 
در حال تغییر اس��ت و اکنون فرصت مناس��بی است 
تا با هوش��مندی از این ش��رایط با خرید شرکت های 
بین المللی، عقد قراردادهای مقرون به صرفه و تامین 
بسترهای زیرساختی و غیره به نفع اقتصاد کشورمان 

بهره برداری کنیم.
مجمع تشکل های دانش بنیان - علیرضا درویش 
عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندس��ی و مونتاژ 
ایران، با بی��ان اینکه ویروس کرونا خطری اس��ت که 
جان همه را تهدید می کند و فقیر و غنی بدون توجه به 
مرزهای جغرافیایی در برابر آن یکسان هستند، گفت: 
شیوع این ویروس نش��ان داد که باید برای سالمت و 
سعادت بش��ریت دعا کنیم و از بزرگ ترین پتانسیل 
کشور یعنی سرمایه انس��انی تحصیل کرده و کارآمد 
استفاده کنیم تا به جهش��ی در تولید و اقتصاد کشور 

دست یابیم.
او با بیان اینکه قبل از کرونا، قرار بود کشور بر مبنای 
اقتصاد مقاومتی فعالیت کند و مشاغل پایدار در کشور 
ایجاد شود تا فارغ التحصیالن بتوانند در داخل کشور 
فعالیت کنند. ولی، متاس��فانه این مهم امکان تحقق 
پیدا نکرد، اف��زود: واردات افسارگس��یخته کاالهای 

قاچاق از دریا، زمین و آسمان است. 
وی افزود: س��الی 20 میلی��ارد دالر کاالی قاچاق 
فرصت ش��غلی زیادی را از ایرانی ها می گیرد. از سوی 
دیگر خیلی از وزارتخانه ها مانند نفت، نیرو، صنعت و 
غیره علیرغم صحبت های تلویزیونی در عمل عالقه ای 
به خرید خدمات، قطعات و تجهیزات از داخل کشور 
ندارن��د و جو حاکم این اس��ت که کااله��ای خارجی 

بهتر است.
به گفته وی، ت��ا زمانیکه قوانین به س��رعت تغییر 
میکنند و نرخ ارز دچار نوسان باشد، محیط کسب وکار 
همیش��ه دچ��ار تن��ش اس��ت. ش��رکت ها و تحمل 
هزینه های گزاف ب��ه دلیل تحریم ه��ای ظالمانه چه 
دانش بنیان یا غیر دانش بنیان نمی توانند ال سی ارزی 
باز کنند ولی همان کاال از ش��رکت خارجی با ال سی 
ارزی مس��تقیم و غیرمس��تقیم خریداری می ش��ود، 
نتیجه چنین عملکردی جز ف��رار مغزها و کوچک تر 
ش��دن اقتصاد نیس��ت.  درویش بابیان اینکه سرعت 
ترخیص مواد اولیه  ابزار های تولیدی و ماشین آالت 
خطوط تولید از گمرک افزایش یابد افزود: شرکت ها 
با روش های بسیار پیچیده ای اقالم مورد نیاز کشور را 
تهیه می کنند وتحریم ها را دور می زنند تا وارد خاک 
کشور شود، ولی در مرحله گمرک ایران هم به همان 
اندازه کار دشوار و در خیلی موارد به مراتب سخت از 

دور زدن تحریم است.

پنجره

3 بخش خصوصی

در گفت و گو با رییس اتحادیه تشریح شد:

اقدامات و برنامه های اتحادیه فناوران در بهار سال 99 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ب��ا بیان اقدامات و 
برنامه های مهم اتحادیه صنف رایانه در س��ال 99 گفت: با توجه 
به ش��یوع ویروس منحوس کرونا در کشور، فعاالن اقتصادی در 
کلیه صنوف امس��ال بسیار متفاوت تر از س��ال های قبل فعالیت 
خود را آغاز کردند، اما صنف رایانه در کنار تمام مشکالت ناشی 
از بحران کرونا درگیر مشکالت دیگری مانند محدودیت واردات، 
بسته شدن ثبت سفارش ها، از دسترس خارج شدن  IPها، عدم 
تخصیص ارز ، پرداخت مالیات و غیره شدند که با پیگیری های 
مس��تمر اتحادیه از نخس��تین روزهای س��ال 99، برخی از این 

معضالت تا حدی مرتفع شد.
اتحادیه فناوران - محمد فرجی رییس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهران رسیدگی به مش��کالت و دغدغه های فعاالن صنف 
رایانه را از مهم ترین اولویت های اتحادیه دانست و ابراز امیدواری 
کرد که علی رغم تمام تلخکامی های ناشی از ویروس کرونا، سال 
99 س��ختی ها و نگرانی های فعاالن صنف رایان��ه کمتر و اوضاع 

اقتصادی همه بهتر شود.
وی گفت: هیات مدیره منتخب برخود واجب می داند تا حسب 
وظیفه، تصویری روشن از تمامی اقدامات انجام شده در اتحادیه 
برای اعضا ارایه ده��د و در این رابطه روزهای پایانی س��ال 98 
گزارش��ی از عملکرد هیات مدیره اتحادیه طی شش ماه گذشته 
ارایه شد. اکنون نیز با وجودی که یکماه اول سال را به دلیل شیوع 
کرونا و تعطیلی از دس��ت دادیم. اما برنامه ها و اهداف را به قوت 
پیگیری خواهیم کرد تا در روزهای پیش رو از فصل ابتدایی سال 

به نتایج مطلوبی برسیم. 
رسیدگی به مشکالت کافی نت ها

محمد فرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران یکی 
از مهم تری��ن برنامه های اتحادیه را پیگی��ری حقوق و مطالبات 
مربوط به کافی نت ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه سازمان امور 
مالیاتی کش��ور با حکم دیوان عالی عمومی اداری اس��تان البرز 
تمام IPهای کافی نت ها را بست، به گونه ای که دیگر امکان ثبت 
اظهارنامه مالیاتی برای کافی نت ها وجود نداش��ت که با توجه به 
اینکه این موضوع عواقب بسیار خطرناکی در پی داشت، اتحادیه 
در جلس��ات و نامه های کتبی مکرر خواهان ابطال حکم دیوان 
شد. وی افزود: باالخره با تالش بی وقفه اتحادیه، محدودیت ثبت 
اظهارنامه مالیاتی بر روی کلیه IPها برداشته شد و بر اساس این 
امر کافی نت ها می توانند به هر تعداد نامحدود اظهارنامه مالیاتی 

ثبت کنند. 
هرچند این ام��ر نتیجه مطل��وب و دلخواه اتجادی��ه نبود، اما 
فرصتی فراهم کرد تا کافی نت ها کامال متضرر نشوند و اتحادیه 
بتواند برای س��ال آینده با ارای��ه الیحه حقوقی ب��ه دیوان عالی 

عمومی، حکم دیوان عالی عمومی البرز را باطل کند.

 رفع مشکل ثبت سفارش کاال
محمد فرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان 
مشکل بسته شدن ثبت سفارش کاالهای ضروری IT که دردسر 
بس��یار زیادی برای تامین کنندگان تجهی��زات رایانه ای ایجاد 
کرده بود، گفت: یکی از مش��کالت مهم واردکنندگان کاالهای 
رایانه ای در سال جدید بسته شدن ثبت سفارش کاالهای فناوری 
اطالعات بود که با پیگیری مداوم اتحادیه این معضل نیز حل شد.

وی اضافه کرد: خوش��بختانه اکنون سایت ثبت سفارش برای 
لپ تاپ ها نیز باز شده است. شماره پرونده ها را به سازمان صمت 
تهران ارس��ال کردیم که به نظر می رسد ترخیص کاال طی چند 
روز آینده به جریان افتد. ممکن اس��ت که با عرضه کاال به بازار 
قیمت لپ تاپ نیز به قیمت های قبلی بازگردد؛ چرا که افراد صنف 

فناوران رایانه اکثرا با سود جزیی فعالیت دارند.
وی گفت: البته هنوز مش��کل مهم دیگری در این رابطه وجود 
 ، IT دارد. در واق��ع پس از باز ش��دن ثبت س��فارش کااله��ای
تخصیص پیدا نکردن ارز مستقیم براي واردات این کاالها مطرح 
شد. به این صورت که کاالهاي ICT مشمول دریافت ارز حاصل از 
صادرات می شوند. اگر این موضوع نیز مرتفع شود، شاهد کاهش 
قیمت کاالها خواهیم ب��ود و تمام تالش��مان را می کنیم تا این 

مشکل هم رفع شود.
 فراخوان عضویت در کمیسیون بازرسی

محمد فرج��ی در ادامه با بی��ان این مطلب ک��ه هیات مدیره 

اتحادی��ه ظرف هفت ماه گذش��ته ه��ر آنچه در توان داش��ت و 
می توانس��ت برای صنف رایانه انجام داده است، گفت: بسیاری 
از اعضای صنف از ما درخواست کرده اند که بررسی بیشتری در 
رابطه با فروش��گاه هایی که بدون جواز کسب فعالیت می کنند، 

انجام شود که حتما پیگیر این موضوع هستیم.
وی افزود: به دلیل گرفتاری ش��خصی آقای صالحی از س��ال 
جدید نمی توانیم در خدمت ایشان باشیم و در یک مراسم تودیع 
و معارفه مسوول کمیس��یون بازرس��ی را معرفی خواهیم کرد. 
از زحمات آقای صالحی قدردانی و تش��کر می کنی��م به عنوان 

پیشکسوت قدیمی صنف در کنارشان کسب تجربه کردیم.
فرجی همچنین از افرادی که فکر می کنند می توانند به صنف 
خود کمک کنند و عالقه مند به کار بازرسی هستند، دعوت کرد 
تا در سایت اتحادیه ثبت نام نمایند تا سال جدید با تعداد نیروی 

بیشتری کار بازرسی انجام شود.
 پیگیری افزایش رسته های زیرمجموعه اتحادیه

رییس اتحادیه صنف فن��اوران رایانه تهران همچنین پیگیری 
افزایش رس��ته های زیرمجموع��ه اتحادیه را از دیگ��ر مطالبات 
صنف دانست و گفت: کماکان پیگیر رسته هایی که اعتقاد داریم 
باید توس��ط هیات مدیره قبلی ثبت و زیرمجموعه اتحادیه قرار 
می گرفت، هستیم. شاید اضافه شدن این رسته ها به اتحادیه در 

این وضعیت کسادی کمک حال اعضای صنف باشد.
وی با بیان اینکه رس��ته ماینینگ ب��ه زودی ب��ه اتحادیه اضافه 
می ش��ود، افزود: در کمیس��یون تش��خیص اتاق اصناف و اجالس 
ممانعتی در این رابطه وجود ندارد و فقط سازمان صمت بخشنامه ای 

دارد که سعی امان این است که بخشنامه را اصالح کنیم.
 تغییر ساختار اصلی سایت اتحادیه

فرجی یکی دیگر از اقدامات مهم هیات مدیره اتحادیه که نیاز به 
زمان بیشتری برای اجرایی شدن دارد را تغییر در ساختار اصلی 
سایت اتحادیه اعالم کرد و گفت: تغییر ساختار سایت اتحادیه و 
نرم افزارهای مالی و بایگانی بسیار اساسی و مهم است که احتماال 
به سه ماه دوم سال ختم خواهد ش��د. با تغییر سایت، صاحبان 
مجوز کسب اتحادیه با یک کد س��طح دسترسی روی سایت را 
خواهند داشت و جهت مراودات کاری می توانند با سایر فعاالن 
حوزه که جواز کس��ب دارند آشنا ش��وند. در عین حال متوجه 

خواهند شد که چه میزان حساب مالی با اتحادیه دارند.
وی افزود: همچنین غیر از آنالین ش��دن ح��ق عضویت ها در 
سایت اتحادیه شرایطی ایجاد می  شود تا اسنادی که برای دریافت 
جواز در اختیار اتحادیه قرار می گیرد، بررسی و اگر مشکلی بود 
شخص متقاضی بتواند به راحتی آن را اصالح کند. اینگونه دیگر 
نیازی به رفت و آمدهای مس��تمر درخواست کننده جواز کسب 

به اتحادیه نیست.
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رییس مرکز توسعه تجارت فناوری:
بازار و فروش محصوالت فناورانه 

ارتقا می یابد
مرکز توس��عه تج��ارت فناوری پ��ارک فناوری 
پردیس معاونت علمی از جمله مراکزی است که 
با هدف تبدیل ش��دن به معین و توس��عه دهنده 

تجارت های فناورانه تاسیس شد. 
معاونت علمی ریاست جمهوری - این مرکز 
در نظر دارد تا همزمان در ه��ر دو بازار ملی و بین 
الملی، توسعه بازار و فروش محصوالت فناورانه را 

ارتقاء بخشد.
می��الد ص��در خانل��و ریی��س مرک��ز توس��عه 
تج��ارت فن��اوری در ای��ن ب��اره گف��ت: یکی از 
اولویت ه��ای اصل��ی ای��ن مرک��ز این اس��ت که 
ویترینی به گس��تره تمام کش��ور ایج��اد کند تا 
به دیده ش��دن محص��والت فناورانه ش��رکت ها 
 و توس��عه ب��ازار و افزای��ش ف��روش آنه��ا کمک 

کند.
صدرخانل��و در توضی��ح برنامه ه��ای این مرکز 
افزود: مرکز توسعه تجارت فناوری پارک پردیس  
معاون��ت علم��ی در ماه ه��ای پایانی س��ال 98 
فعالیت خود را آغاز و با هدف توسعه بازار داخلی 
و بین الملل��ی ش��رکت های عضو پ��ارک فناوری 
 پردیس معاونت علمی برنامه ری��زی خود را ارائه

 کرده است.
وی که ریاس��ت ش��بکه فن بازار ملی معاونت 
علمی را نیز بر عهده دارد، بر همکاری فشرده این 
دو نهاد تاکید کرد و گفت: تالش داریم تا تجارب 
و ظرفیت های مرکز توسعه تجارت فناوری پارک 
پردیس از طریق ش��بکه گس��ترده و کشوری فن 
بازار ملی به تمام کش��ور و کلیت گس��تره زیست 

بوم تسری یابد.
رییس مرکز توسعه تجارت فناوری علمی، بازار 
مورد نظر این مرکز را به دو دسته ملی و بین الملی 
تقس��یم کرد و گفت:  صادرات فن��اوری از جمله 
اهداف ب��ا اولویت باال در این مرکز محس��وب می 
شود. در توسعه بازار ملی فناوری، نظام مند کردن، 
ارتقای برند تجاری محصوالت شرکت های عضو 
پارک فن��اوری پردیس  معاون��ت علمی و عرضه 
گس��ترده تر این محصوالت در داخل کشور را نیز 

مد نظر داریم.
وی افزود: همچنین در ص��ورت تامین الزامات 
مربوطه، از سامانه ای با موضوع »احصای نیاز برای 
تقویت ارتباط میان ش��رکت های پ��ارک فناوری 
پردیس و صنای��ع« رونمایی خواهد ش��د که این 
س��امانه به شرکت ها امکان پاس��خ دهی بیشتری 

به نیازهای اعالم شده از طرف صنایع می بخشد.

New Tab

دریچه
 دبیر هیات عالی نظارت
 بر سازمان های صنفی کشور منصوب شد

فناوران - سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در حکمی »جمشید گلپور شاره« را به عنوان دبیر هیات 
عالی نظارت بر سازمان های صنفی کش��ور منصوب کرد. حس��ین مدرس خیابانی این حکم را در اجرای ماده ۵۴ قانون نظام صنفی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت 

بازرگانی داخلی وزارتخانه صادر کرد.

فشار ترامپ به شرکت های آمریکایی 
مستقر در چین 

رییس جمهور ایاالت متحده قصد دارد مالیات جدیدی را برای 
شرکت های آمریکایی که محصوالت خود را در خارج از این کشور 

تولید می کنند اعمال کند. 
آی تی من- به گفته دونالد ترامپ، مالیات یک انگیزه است؛ اگر 
شرکت ها مایل به پرداخت هزینه اضافی نیستند، مجبورند تولید 

خود را در کشور خود انجام دهند.
بر این اس��اس ش��رکت های آمریکایی مانند اپل، در صورت 
ادامه دادن به تولید در خارج از کش��ور مشمول مالیات بیشتری 

خواهند شد.
به گفته مقامات آمریکایی دولت ترامپ، این تالش دیگری برای 
جابجایی تولید محصول از کشور چین و انتقال به ایاالت متحده 
است.  ترامپ در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به اینکه آیا برای 
برخی از شرکت ها معافیت مالیاتی ممکن است در نظر گرفته شود، 
اعالم کرد که مالیات یک انگیزه است که شرکت ها باید برای دولت 
خود انجام دهند. از آنجا که دونالد ترامپ شروع به اعمال تعرفه برای 
واردات از کشور چین کرده است، طبق گزارش وزارت بازرگانی، 
شرکت های آمریکایی تاکنون ۴۶ میلیارد دالر بابت این تعرفه به 
دولت پرداخت کرده اند.  براساس گزارش رویترز، ترامپ همچنین 
در این نشست مطبوعاتی، وجود زنجیره تأمین را احمقانه خواند 
و اعالم کرد که همه قطعات مورد نیاز ب��رای تولید باید در خاک 

آمریکا ساخته شود.
در صورت پافش��اری ترامپ و انتقال خط تولید شرکت اپل به 
آمریکا، این سوال مطرح می ش��ود که آیا این اقدام باعث افزایش 
قیمت محصوالت اپل و به ویژه آیفون می شود که در حال حاضر 
توسط فاکسکان در دو کارخانه اصلی این کمپانی در چین تولید 
می شود. چرا که بعید اس��ت حتی یک معافیت مالیاتی، افزایش 
قیمت نیروی کار را به طور کامل جبران کند. بنابراین اگر دولت 
آمریکا با برنامه خود پیش رود، قطعا در آینده شاهد افزایش قیمت 

محصوالت اپل خواهیم بود.
در همین راس��تا، کاخ س��فید برای یکس��ال دیگر نیز قانون 
ممنوعیت فعالیت شرکت های مخابراتی چینی در ایاالت متحده 
آمریکا را تمدید کرد. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا قانون ممنوعیت فعالیت فروش و همکاری ش��رکت های 
مخابراتی چینی نظیر هواوی و زد تی ای در این کشور را که در ماه مه 
سال 20۱9 تصویب و اعالم شد، را برای یک سال دیگر نیز تمدید 
کرد. طبق گزارش رویترز، وزارت بازرگانی ایاالت متحده نیز با اعالم 
دونالد ترامپ موظف خواهد بود الیسنس همکاری شرکت های 
چینی نظیر هواوی را که جمعه ۱۵ مه 2020 منقضی می شود، 
تمدید کند تا بدین ترتیب شرکت های مختلف آمریکایی از هرگونه 
همکاری با ش��رکت های چینی که امنیت ملی ایاالت متحده را 
تهدید می کنند، منع شوند. در ماه مه سال گذشته میالدی وزارت 
بازرگانی آمریکا به دستور کاخ سفید، شرکت هواوی را در لیست 
سیاه قرار داد و تمام شرکت های آمریکایی را از ادامه همکاری با این 
شرکت بزرگ منع کرد. پس از اعالم این موضوع، شرکت گوگل 
همکاری خود با هواوی را قطع و ثبت الیسنس برای محصوالت 

جدید هواوی را متوقف کرد. 
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ورود بزرگترین تراشه ساز جهان به آمریکا
شرکت تایوانی TSMC بعنوان یکی از بزرگترین تراشه سازان 
جهان، به تازگی از برنامه خود برای ساخت یک کارخانه در ایاالت 

متحده آمریکا خبر داده است.
ایسنا- شرکت تایوانی TSMC که از بزرگترین تراشه سازان و 
تامین کنندگان قطعات رایانه و موبایل در جهان به شمار می رود، به 
تازگی با انتشار بیانیه ای اعالم کرده که قصد دارد با سرمایه گذاری 
۱2 میلیارد دالری یک کارخانه پیشرفته و بزرگ در حوزه تولید 

تراشه در آریزونای ایاالت متحده آمریکا احداث و راه اندازی کند.
به گفته این شرکت تایوانی، احداث این کارخانه موجب اشتغال 
۱۶00 نفر در ایاالت متحده خواهد ش��د و ق��ادر خواهد بود پنج 
نوع تراشه نانومتری بسیار پیشرفته و جدید را به مرحله تولید و 

عرضه برساند.
 بر اساس این بیانیه که در رویترز نیز آمده است، پروژه احداث 
و ساخت کارخانه TSMC در آریزونای آمریکا قرار است از سال 
202۱ میالدی آغاز شود و خطوط تولید آن نیز سه سال بعد از آن 

یعنی از سال 202۴ کلید بخورد.

گلکسی A51 پرفروش ترین گوشی 
اندرویدی جهان شد

تازه ترین گزارش های منتشره حاکی از آن است که گوشی میان 
رده گلکسی A51 سامسونگ پرفروش ترین گوشی اندرویدی در 

نخستین فصل از سال جاری میالدی بوده است.
ایسنا- در طول یک سال اخیر آمار و گزارش هایی که از میزان 
فروش و موفقیت محصوالت و گوشی های هوشمند عرضه شده 
در بازارهای جهانی منتشر شده است، به وضوح نشان می دهد که 
کاربران در کشورهای مختلف به سمت و سوی خریداری و استفاده 
از گوشی های میان رده تمایل و عالقه بسیار بیشتری نسبت به 
سال های قبل پیدا کرده اند. شرکت های تولید کننده موبایل نیز با 
درک این موضوع اخیراً به تقویت گوشی های هوشمند میان رده 
خود پرداخته اند و امکانات و قابلیت های متعددی را به آنها افزوده اند 
تا بتوانند به این ترتیب نظر و رضایت خیلی عظیمی از کاربران را به 

سمت و سوی خود جلب کنند.
بر اساس گزارش ورج، کارشناسان فعال در شرکت تحقیقاتی 
استراتژی آنالیتیکس با بررسی گوشی های مختلف فروخته شده 
در بازارهای جهانی دریافت و اعالم کردند که گوش��ی میان رده 
گلکسی A51 سامسونگ عنوان پرفروش ترین و محبوب ترین 
گوشی اندرویدی در سه ماهه نخست سال 2020 میالدی نام از آن 
خود کرده است و سهم آن 2.۳ درصد از بازارهای جهانی بوده است.

پس از این محصول، گوشی شیائومی ردمی 8 و گلکسی اس 20 
پالس به ترتیب با سهمی ۱.9 درصدی و ۱.۷ درصدی، رتبه های 
دوم و سوم جدول رده بندی پرفروش ترین گوشی های اندرویدی 
در نخس��تین فصل از س��ال جاری میالدی را به خود اختصاص 
داده ان��د. رتبه های چهارم تا شش��م این فهرس��ت نیز به ترتیب 
گوشی های گلکسی A10s سامسونگ و شیائومی ردمی نوت 
8 با سهمی ۱.۶ درصدی و گلکسی A20s   سامسونگ با سهمی 

۱.۴ درصدی بوده اند.
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فعاالن صنفی: بازار موبایل آرام می شود

مردم یک ماه گوشی نخرند
رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کش��ور اعالم ک��رد از حدود 
چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴0 تا ۵0 درصدی قیمت گوشی 

بوده ایم.
آی تی من- محمد مهدی غفوریان در خصوص وضعیت قیمت ها 
در بازار تلفن همراه گفت: این روزها قیمت همراه حالتی بینابین دارد 

و به نوعی افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.
غفوریان در خصوص نوسان قیمت تلفن همراه گفت: از حدود سه یا 
چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴0 تا ۵0 درصدی بودیم اما این 

عدد در حال حاضر در محدوده ۱0 تا ۱۵ درصد است.
وی با بیان تخصی��ص نیافتن ارز نیمایی به واردات گوش��ی گفت: 
نسبت به یک ماه گذشته افزایش ثبت سفارش واردات داشته ایم اما 
این به معنی برگشتن به س��رعت قبل در واردات نیست، البته عدم 

تخصیص ارز نیمایی هم باعث ایجاد مشکالتی شده است.
رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه افزود: به مردم 
توصیه می شود تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن همراه خودداری 

کنند و منتطر بمانند تا بازار به ثبات برسد.
بازار موبایل آرام می شود

در همین رابطه اما رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه مرکز 
مازندران نیز با بیان کمبود و افزایش قیمت گوش��ی تلفن همراه در 
بازار مازندران گفت: اختالل در حمل ونق��ل هوایی طی ایام کرونا و 
افزایش تقاض��ای خانواده ها برای خرید گوش��ی  تلفن همراه جهت 
آموزش مجازی تحصیلی، کف��ه تعادل میان عرض��ه و تقاضا را بهم 
ریخت. رض��ا پلنگ افکن در گفت وگ��و با اتاق اصن��اف مازندارن در 
خصوص تحوالت قیمتی هفته های اخیر بازار موبایل، اظهار کرد: در 
پی کم شدن میزان ارز دولتی به واردات موبایل، شاهد کمبود گوشی 

در بازار هستیم.
وی اف��زود: ط��ی روزهای اخی��ر با تخصی��ص مجدد ای��ن ارز به 
گوشی های تلفن همراه از سوی بانک مرکزی، آرام آرام بازار در حال 
ترمیم خألهای پیش آمده طی این مدت است و وضعیت تاروزهای 

آینده، بهبود خواهد یافت.
 کمبود گوشی  ناشی از مشکالت ارزی است

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران خاطرنشان 
کرد: کمبود گوش��ی های تلفن همراه در بازار موبایل استان ناشی از 
مش��کالت ارزی بوده که عمده ترین تبعات آن، افزایش قیمت انواع 

گوشی بوده است.
این مس��وول با بیان اینکه کمبود ارز دولتی موجب ش��ده است تا 
بسیاری از اجناس وارداتی نیز در انبارهای گمر ک ، باقی بماند؛ ادامه 
داد: هر چند نوسانات قیمت دالر در این ماجرا کم اثر نبوده است اما 
عمده علت این موضوع، عدم تامی��ن نیاز بازار و توقف واردات جنس 

به کشور بوده است.
 کمبود مختص گوشی های زیر 3 میلیون نیست

پلنگ افکن بیان کرد: کمبود گوش��ی تنها مختص به گوشی های 
با نرخ زیر ۳ میلیون تومان نیس��ت و مش��مول گوشی های با قیمت 
باالتر نیز اس��ت اما به دلیل تقاضای حداکثری از این بازه قیمتی در 
میان مردم به ویژه طی ایام کرونایی و نیاز خانواده ها جهت آموزش 
تحصیلی فرزندان ش��ان به گوش��ی های اندروید، بازخورد بیشتری 

داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر، جنس بس��یار در بازار کم اس��ت و 
برخی شرکت ها، به صورت موردی در حال پاسخگویی هستند.

 قیمت گوشی 40 درصد افزایش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تصریح کرد: 
با کم شدن عرضه و افزایش تقاضا طی هفته های اخیر، قیمت گوشی 

در بازار روند صعودی به خود گرفته است.
این مسوول با بیان اینکه قیمت گوشی طی این مدت بین ۳0 تا ۴0 
درصد افزایش پیدا کرده است؛ گفت: در حال حاضر قیمت ارزانترین 
گوش��ی های اندروید در بازار ۱.۵ میلیون تومان و گران ترین آن به 

حدود 20 میلیون تومان می رسد.
 بازار از پس تقاضا بر نیامد

پلن��گ افک��ن تاکی��د ک��رد: از یک س��و، در پ��ی ش��یوع کرونا، 
حمل ونقل های بین المللی دچار اختالل شد و هواپیماهای باربری، 
جنس ش��رکت های وارداتی را به کشور منتقل نمی کردند و از سوی 
دیگر، با رونق گ��ردن آموزش مجازی تحصیل��ی، تقاضا برای خرید 
گوش��ی در کش��ور باال رفت و لذا، عرضه نتوانس��ت از پس تقاضای 

موجود در بازار بر آید.
وی گف��ت: کرونا، صدم��ات عمده ای ب��ه فعاالن ب��ازار موبایل در 
مازندران زد و تعطیلی بازار و در ادامه نبود جنس در بازار، عمال بازار 
موبایل را راکد و خسارات عمده ای به فعاالن این صنف به ویژه خرده 

فروشان وارد کرد.
 موبایلی ها در سبد حمایتی دولت نیستند

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران مطرح کرد: 
کرونا، صدمات اقتصادی عمده ای به بازار موبایل وارد کرده اس��ت و 
متاسفانه، صنف تلفن همراه در سبد حمایتی دولت قرار نگرفته است.

پلنگ افکن یادآور ش��د: از دولت تقاضا داریم این صنف را در سبد 
حمایتی ویژه مش��اغل آس��یب دیده از کرونا قرار دهد و کسبه ای از 
این صنف را که ط��ی این مدت از جیب خورده ان��د را با حداقل ارائه 

تسهیالت کم بهره، مورد حمایت قرار دهد.
 مردم فعال از خرید گوشی دست نگه دارند

در پایان او نیز به مردم توصیه کرد: حتی االمکان در شرایط فعلی 
از خرید گوشی تلفن همراه خودداری کنند و با تزریق گوشی  به بازار 

طی ایام پیش رو، قیمت ها در بازار متعادل خواهد شد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه مرکز مازندران با تاکید 
مجدد بر اینکه مردم حتی االمکان از خرید گوش��ی دست نگاه دارند 
گفت: اگر هم الزامی برای خرید گوش��ی دارند از طریق سامانه افق، 

اقدام کنند.
 ترخیص 738 هزار دستگاه گوشی از ابتدای سال

در همین رابطه اما س��خنگوی گمرک ایران، گفت: از ابتدای سال 
99 تاکنون ۷۳8هزار و 800 دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص 

شده است.
بر اس��اس اعالم گمرک ایران، نزدیک به ۷۳8 هزار دستگاه تلفن 
همراه طی 290 فقره اظهارنامه به ارزش ۱۱9 میلیون و ۳۵2هزار و 
۱0۱دالر از ابتدای سال جدید پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ 

مجوزهای الزم ترخیص شده اند.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: مقداری از تلفن همراه ترخیص شده، 
از چند ماه پیش اظهار شده بود و صاحبان کاال نیز در این مدت پیگیر 

دریافت کد منشا ارز یا ساتا از بانک عامل بودند که به محض دریافت 
این کد، ترخیص کاال صورت گرفت.

س��خنگوی گمرک در پایان گفت: از ابتدای امسال نیز ۳0۵هزار 
۴2۳ تلفن همراه به ارزش ۳۷میلیون دالر، اظهار شده که بخشی از 
آن ترخیص و بخشی دیگر نیز در حال طی کردن تشریفات گمرکی 

است.
آخرین اخبار از توقیف محموله های قاچاق گوشی

اما در آخرین اخبار پیرام��ون تحوالت مرتبط با بازار نابه س��امان 
موبایل، فرمانده مرزبانی اس��تان کرمانش��اه، از توقیف یک دستگاه 
کامیون عراقی و کشف ۱20 دستگاه تلفن همراه هوشمند به ارزش 

۳ میلیارد و ۶00 میلیون ریال خبر داد.
یحیی اله��ی گفت: مرزبان��ان هنگ مرزی قصرش��یرین با کنترل 
خودروه��ای ورودی و خروج��ی ب��ه کش��ور از پایانه پایان��ه مرزی 
»پرویزخان« شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه، به یک دستگاه 
کامیون عراقی که قصد ورود به خاک ایران را داشت، مشکوک شدند.

وی افزود: مرزبان��ان پس از متوق��ف کردن کامیون در بازرس��ی 
تخصصی از آن توانستند ۱20 دستگاه تلفن همراه هوشمند را که به 

صورت حرفه ای جاساز شده بود کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک متهم، 
تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده تلفن همراه 
را ۳ میلی��ارد و ۶00 میلیون ریال برآورد کردند که پس از تش��کیل 

پرونده قضائی تحویل مراجع ذی صالح شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان نیز از توقیف خودروی حامل ۳۴ 
دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد 

ریال در شهرستان "بیجار" خبر داد.
س��ردار علی آزادی گفت: در راس��تای ط��رح عملیات��ی مبارزه با 
قاچاق کاال، ماموران پلیس آگاهی شهرستان "بیجار" حین کنترل 
خودروهای عب��وری در یک��ی از محورهای ورودی ش��هر موفق به 

شناسایی سواری سمند حامل گوشی تلفن همراه قاچاق شدند.
وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی و در بازرسی از خودروی مورد 

نظر ۳۴ دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه در این رابطه 2 
نفر دستگیر شده اند، گفت: کارشناسان ارزش گوشی های کشف شده 

را بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
و آخرین خبر اینک��ه فرمان��ده انتظامی خمیر نیز از کش��ف یک 
محموله یک و نیم میلیاردی گوشی موبایل قاچاق در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ رضا علی بخشی گفت: کارآگاهان پلیس اگاهی شهرستان 
خمیر با انجام کار اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی از دپوی 
یک محموله تلفن همراه قاچاق توسط یکی از افراد سودجو مطلع و 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود : ماموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی 
با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از منزل متهم ۱۵ دستگاه 

گوشی تلفن همراه قاچاق کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی خمیر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این 
محموله قاچاق دپو ش��ده را یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال عنوان 

کردند، گفت: دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.
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