
لزوم فعال سازی حساب کاربری 
ابالغ الکترونیکی مودیان مالیاتی

باتوجه به اطالعی��ه معاونت درآمده��ای مالیاتی، 
تمامی  مودیان مالیاتی می بایستی با مراجعه به سامانه 
عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی tax.gov.ir و 
ثبت درخواست استفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی 
در بخش ثبت نام ای��ن وبگاه، حس��اب کاربری ابالغ 
الکترونیکی را برای خود فعال ساخته و از مزایای این 

طرح بهره مند شوند.
فناوران - س��ازمان امور مالیاتی کشور به منظور 
تسریع در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و افزایش 
سطح رضایتمندی آنان اقدام به عملیاتی سازی گام به 

گام طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی کرده است.
این طرح از ابتدای اردیبهش��ت ماه س��الجاری در 
تمامی ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران به اجرا 

در آمده است.
تمامی  مودیان دارای پرونده مالیاتی در این ادارات 
کل می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی 
س��ازمان به نش��انی tax.gov.ir و ثبت درخواست 
اس��تفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی در بخش ثبت 
نام این وبگاه، حس��اب کاربری اب��الغ الکترونیکی را 
 برای خود فعال ساخته و از مزایای این طرح بهره مند

 شوند.

ضرورت نصب فرم پروتکل
 بهداشتی سالمت در واحدهای صنفی

طب��ق اطالعیه رییس ات��اق اصناف ته��ران، کلیه 
واحدهای صنفی ملزم ب��ه رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی پیشنهادی ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 
هستند و ضروری اس��ت که کپی فرم رعایت پروتکل 
بهداشتی سالمت را بر پشت شیشه واحد صنفی خود 

نصب کنند.
فناوران - در اطالعیه قاس��م نوده فراهانی رییس 
اتاق اصناف ته��ران تهران آمده اس��ت؛ ب��ا توجه به 
موضوع جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا و با هدف 
رعایت هرچه بهتر مس��ایل بهداشتی تاکید می شود، 
اتحادیه ها به کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش خود 
اطالع رسانی کنند که تمامی  پروتکل های بهداشتی 
پیش��نهادی س��تاد ملی کرونا و وزارت بهداشت باید 
به ط��ور کامل رعایت ش��ود و همچنی��ن نصب کپی 
فرم رعایت پروتکل های بهداش��تی سالمت بر پشت 
شیشه واحد صنفی الزامی  اس��ت. اتحادیه ها موظف 
هس��تند نظارت و کنت��رل دقیقی نس��بت به رعایت 
مسایل بهداش��تی در واحدهای صنفی تحت پوشش 
خود داشته باشند و با متخلفان احتمالی برخوردهای 

الزم صورت گیرد.

پنجره

3 بخش خصوصی

عرضهرایگانششماههخدمات»ابرآروان«به۳۰۰استارتآپ
ابر آروان در تفاهم نامه ای با سازمان فناوری اطالعات، به مدت شش ماه سرویس های 
ابری را به رایگان و در شش ماهه دوم با پنجاه  درصد تخفیف در اختیار ۳۰۰ استارت آپ 

در سراسر کشور قرار می دهد.
فناوران- مجموعه ابر آروان ارایه دهنده زیرساخت ابری کش��ور در روز رونمایی از 
پیشران اقتصاد دیجیتال اعالم کرد با همکاری س��ازمان فناوری اطالعات این خدمات 
از راه س��امانه  »ایران نوآفرین« و با تایید س��ازمان فناوری اطالعات به کس��ب و کارها 
سرویس رایگان ش��ش ماهه عرضه خواهد کرد. سرویسی که شامل دو محصول شبکه  
توزیع محتوا )CDN( و امنیت ابری آروان است. براس��اس این تفاهم نامه استفاده از 
این دو محصول اب��ر آروان به مدت ۶ ماه به  رایگان تا س��قف ۱۲۰میلیون ریال برای هر 
متقاضی و در ش��ش ماهه دوم با ۵۰درصد تخفیف تا س��قف ۸۰میلیون ریال تعریف 
شده اس��ت. ابر آروان با هدف »حمایت از نسل بعدی استارت آپ ها« مجموعه اقدامات 
حمایتی متنوعی در دس��ت کار دارد که این تفاهم نامه هم از آن جمله اس��ت. از سایر 
فعالیت های ابر آروان در این مس��یر می توان به برگزاری رویداد- مسابقه  ابربازی برای 

حمایت از تولید و عرضه ی ایده ه��ای نو در محصوالت ابری و ایجاد فرصت آموزش��ی 
برابر در حوزه ی آی تی برای نوجوانان کم برخوردار اش��اره کرد. در کنار تفاهم نامه ارایه 

خدمات در طرح »ایران نوین«، ابر آروان با ۹ ش��تاب دهنده شامل بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای، فضای کار اش��تراکی باکس، پارادایس هاب، تریگ آپ، خانه نوآوری، دیموند، 
فینوا، تیوان و امید تفاهم نامه ی همکاری دارد که براساس آن، استارت آپ های معرفی 
شده از این ش��تاب دهنده ها می توانند به مدت ش��ش ماه از محصوالت شبکه ی توزیع 
محتوا و امنیت ابری آروان به رایگان بهره مند می شوند. این حمایت به استارت آپ ها و 
کسب وکارهای نوپا کمک می کند تا به جای دغدغه های زیرساختی و هزینه هایی که 
این بخش دارد، بر توس��عه ی ایده و محصول شان متمرکز باش��ند. خدمات سرور ابری 
)cloud( یک روش نوین پردازش اس��ت که در آن منابع قابل گس��ترش و مجازی 
شده، به صورت یک سرویس پردازشی و از طریق شبکه های ارتباطی مانند شبکه های 
محلی و اینترنت عرضه می شود. محوریت این مدل، س��رویس دهی به کاربر بر اساس 
 ،)IaaS( تقاضا است. این خدمات در سه گروه عمده، زیرس��اخت به عنوان سرویس
 پلتفرم به عنوان س��رویس)PaaS( و نرم اف��زار به عنوان س��رویس )SaaS( قابل 

عرضه است.
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با آغاز به کار سامانه سپیدار صورت می گیرد
ارایه تسهیالت ۴۰۰۰ میلیارد تومانی دولت 

به صادرکنندگان
با اعالم سازمان توس��عه س��امانه پردازش یکپارچه 
درخواس��ت های اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی با 
نام سپیدا رسما کار خود را آغاز کرده که هدفش افزایش 

سرعت ارایه تسهیالت به صادرکنندگان خواهد بود.
ایس�نا - سال گذش��ته، بس��ته حمایت از صادرات 
غیرنفتی کش��ور، در بهمن ماه برای اجرا، ابالغ شد و با 
توجه به رس��یدن به روزهای پایانی سال و البته شیوع 

ویروس کرونا، شرایط برای اجرای آن فراهم نشد.
با توجه به انتقاداتی که از دیر تصویب ش��دن بس��ته 
حمایت از صادرات سال گذش��ته مطرح شد، سازمان 
توسعه تجارت در س��ال جاری تصمیم گرفته، سرعت 
تصویب بسته حمایتی سال ۹۹ را افزایش دهد و به این 
ترتیب احتماال در هفته های پیش رو بسته سال جاری 

نهایی خواهد شد.
با توجه به اینکه اجرای بسیاری از بندهای حمایتی 
سال ۱۳۹۸، عمال مس��کوت مانده، این سازمان تالش 
کرده مقدمات الزم برای اجرای برخی از سیاست های 
اعالمی در این بس��ته را نیز فراهم کند ک��ه یکی از آنها 
ارایه تسهیالت ریالی به صادرکنندگان از طریق منابع 

صندوق توسعه ملی است.
طبق اعالم حمید زادبوم، رییس س��ازمان توس��عه 
تجارت، بر اس��اس ماده سه بس��ته حمایت از صادرات 
غیرنفتی س��ال ۱۳۹۸ مقرر ش��ده اس��ت کارگروهی 
متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه 
تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات 
ایران، صندوق ضمانت صادرات ای��ران و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، ساز و کار استفاده از منابع ریالی 
و ارزی مندرج در مواد یک و دو بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی کنند  و این برنامه ریزی به 

آغاز به کار سامانه سپیدار منجر شده است.
وی درب��اره س��از و کار اجرایی این س��امانه توضیح 
داده: کلیه صادرکنندگان متقاض��ی دریافت اعتبارات 
از محل مناب��ع صندوق توس��عه ملی که ب��ا نرخ های 
ترجیحی پرداخت می ش��ود، می توانند از روز دوشنبه 
م��ورخ ۱۲ خردادماه س��الجاری با مراجعه به س��ایت 
سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس Tpo.ir نسبت 
به ثبت درخواس��ت خود اق��دام کنند. این س��امانه به 
صورت خودکار نس��بت به پ��ردازش اطالع��ات اقدام 
و درخواس��ت های وارده را به بانک ه��ای عامل جهت 

پرداخت تسهیالت ارسال می کند.
تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته 
۴۰۰۰ میلیارد تومان اس��ت که دو هزار میلیارد تومان 
از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از 

منابع بانکی است.َر

New Tab

نظرگاه
شیوه نامه اجرایی اعطای تسهیالت 
۱۲درصدی اصالح شد

اتاق اصناف - با پیگیری های اتاق اصناف ایران در راستای حفظ اشتغال موجود و تعامل مستمر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیوه نامه اجرایی اعطای تسهیالت 
بانکی به بنگاه های آسیب دیده از کرونا، اصالح شد. رییس اتاق اصناف ایران گفت: در پی شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه ای در کشور اعمال شد که به موجب آن تشکل ها 

و فعاالن صنفی دو اقدام را اجرایی ساختند: یکی، از منظر وظایف انسانی و دیگری به واسطه وظایف سازمانی و در حوزه اقتصادی.

با حضور رییس جمهور و  وزیر ارتباطات

نسل نوین خدمات ابری آسیاتک افتتاح شد

دستاورد

شرکت انتقال داده های آسیاتک، نس��ل نوین خدمات این شرکت تحت عنوان خدمات 
ابری را با حضور رییس جمهور و  وزیر ارتباطات و فناوری  اطالعات روز پنجشنبه افتتاح کرد.

وزارت ارتباطات -  محمد علی یوسفی زاده مدیر عامل شرکت آسیاتک در این رابطه با 
بیان سابقه ۱۵ ساله این شرکت به عنوان  فعال بخش خصوصی در عرصه ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشور گفت: آسیاتک از اولین شرکت هایی اس��ت که در توسعه بخش اطالعات 
س��رمایه گذاری کرده و با راه اندازی دیتا سنترهای اس��تاندارد و حرفه ای خدمات میزبانی 

اطالعات را در سطح ملی ارایه کرده است. 
وی افزود: در این بخش نیز با هدف تکمیل زنجیره ارزش خدمات این حوزه و بنا به نیازی 
که در بازار می بینیم توسعه خدمات ابری را شروع کرده ایم از سال ۹7 با انجام پروژه ها تحقق 

و توسعه مسیر بلندی را برای ارایه خدمات ابری برنامه ریزی کرده ایم.
یوسفی زاده با بیان اینکه حرکت کسب و کارهای به سمت به بهره برداری از فضای مجازی 
و فناوری های دیجیتال نیازمند این زیرساخت ها اس��ت، تصریح کرد: فاز اول این خدمات 
در مرکز داده برج میالد به بهره برداری رسیده اس��ت که به طور عمده شامل منابع در الیه 
زیرساخت به عنوان سرویس )Iaas (است و به کسب و کارهای نوپا کمک می کند از هزینه، 
زمان و دانش فنی ایجاد زیر ساخت بی نیاز شده و تمرکز خود را بر خالقیت در الیه کسب و 

کار خود قرار دهند.
مدیر عامل شرکت آسیاتک با بیان امضا تفاهم نامه با سازمان فناوری اطالعات برای ارایه 
خدمات ابری رایگان به کسب و کارهای نوپا، تصریح کرد: این روند حرکت به سمت»ایران 

هوشمند« را تسهیل می کند.
وی با تاکید بر اینکه آنچه انجام شده ابتدای راه است، افزود: برنامه ما توسعه خدمات ابری 
در مقیاس بسیار بزرگتری است که خوشبختانه با جذب سرمایه در یک پروژه چهار ساله ادامه 

خواهد داشت و بخش بزرگی از نیازهای کشور در این زمینه را پوشش می دهد. 
یوسفی زاده با تاکید بر اینکه با افتتاح این فاز در منطقه ویژه اقتصادی پیام عالوه بر تامین 
نیاز کسب و کارها نو پا زیر ساخت های مورد نیاز شرکت های بزرگ نیز تامین می شود، گفت: 

ارایه این خدمات در الیه های Paas و Saas انجام می شود و ارایه خدمات ابری در این 
مقیاس، برنامه های کالن کشور برای هوشمند سازی و تحول دیجیتال را امکان پذیر می سازد.

مدیر عامل شرکت »آسیاتک« با بیان اینکه ترکیب استفاده از نسل جدید بر روی شبکه 
مسی و ارایه خدمات فیبرنوری کامل کننده شبکه ثابت در کشور است، گفت: توسعه اینترنت 
ثابت کمک می کند که فرکانس شبکه موبایل در نقاط دارای اینترنت ثابت اشغال نشود و 
فرهنگ استفاده محتوایی در بین مشترکان نهادینه شود و این تعادل بین شبکه موبایل و ثابت 

ایجاد شود که هر کدام در جایگاه خود به مشترکان سرویس با کیفیت ارایه دهند.
یوسفی زاده با بیان اینکه ۲۰ درصد سهم بازار اینترنت کشور در اختیار این شرکت است، 
گفت: با برنامه ای که وزارت ارتباطات برای توس��عه یک میلیون پورت در نظر دارد برآورد و 

برنامه ریزی ما این است که بتوانیم ۲۰۰ هزار مشترک ADSL را پوشش دهیم. 
وی درباره قرارداد مشارکتی این شرکت برای ارایه خدمات عمده فروشی زیرساخت های 
ارتباطی )بیت استریم( که با شرکت مخابرات ایران به امضا رسیده است، اظهار کرد: با اجرایی 
شدن این قرارداد و با کامل شدن پوشش ارتباطی شرکت در سراسر کشور می توانیم برآورد 

جذب مشترکان بیشتری را نیز داشته باشیم. 
مدیر عامل شرکت آسیاتک با بیان اینکه اشتراک رایگان یک ماهه تولیدکنندگان محتوا 
برای مشترکان اینترنت ثابت می تواند بار ترافیکی دیتای شبکه تلفن همراه را کاهش دهد، 
گفت: در تمام دنیا مصرف مشترکین ثابت به سمت استفاده از محتوای ویدیویی به شدت در 

حال رشد است و در ایران هم الگوی مصرف به این سمت گرایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ما بستر ارایه و توسعه محتوای داخلی را بر بستر شبکه ملی اطالعات داریم. 
زیرساخت ها و شاهراه ها و شبکه اصلی »شبکه ملی اطالعات« آماده شده و االن فضای این 
است که دسترسی نهایی مشترکان را به محتوا و ارتباطات الزم برای دسترسی به محتوا فراهم 

کنیم تا مشترکان نهایی بتوانند از این حوزه استفاده  کنند. 
یوس��فی زاده افزود: طرح وزارت ارتباطات باعث فرهنگ سازی و توسعه استفاده مردم از 

خدمات اینترنت ثابت می شود.

یوسفی زاده با بیان اینکه اشتراک رایگان یک ماهه رسانه های تعاملی )VOD( می تواند 
به مردم برای شناخت بهتر نیازهای آنها در این حوزه کمک کند، خاطرنشان کرد: مشترکان 
در این فرصت یک ماهه با روش های استفاده از این تکنولوژی بیشتر آشنا می شوند و در نهایت 
بهره برداری از این خدمات و پلت فرمها برای آنها استمرار پیدا می کند و اینطور نیست که یک 

ماه از آنها استفاده کنند و پس از آن نخواهند از این خدمات بهره مند شوند.
وی افزود: این یک ماه فرصت بسیار خوبی است تا مردم بتوانند ساختار ابزارهای مختلفی 
که در این حوزه توسعه پیدا کرده را آزمایش و از میان آنها، نیاز خود و تامین کننده مناسب 

را انتخاب کنند.
مدیر عامل شرکت آسیاتک با بیان اینکه دارندگان ش��بکه در دنیا و ایران با چالش ارایه 
خدمات به خدمات باالدستی شبکه یا OTT و پلت فرم های مختلف رو به رو هستند، گفت: 
زمانی که ما در آسیاتک تصمیم گرفتیم خدمات محتوایی تماشاخونه را در کنار خدمات 
ارتباطی راه اندازی کنیم به این دلیل بود که بتوانیم زنجیره تامین نیازهای مخاطبان را کامل 
کنیم. به طور قطع یک پلت فرم همه نیازهای مردم را تامین نمی کند و هر کدام از پلت فرم ها 
با رویکرد های خاصی توسعه پیدا می کنند. هدف ما این بود که مشترکین شبکه آسیاتک 
و بازار شرکت بتوانند در یک بسته یکپارچه، استفاده از خدمات محتوایی و ارتباطی شبکه 
اینترنت را همزمان داشته باشند و بر روی آن بتوانیم به مشترکان خدمات ارزش افزوده با 

دسترسی آسان ارایه کنیم.
وی در پاسخ به تقابل سرویس های تعاملی و صدا و سیما با اشاره به اینکه نوع برنامه ها، نیازها 
و محتواهایی که در پلت فرم های VOD وجود دارد با خدماتی که صدا و سیما ارایه می دهد 
متفاوت است، تصریح کرد: دنیا و به تبع آن کشور ما وارد نسل جدیدی از ارتباطات و استفاده 
از محتوا شده است که تعاملی است و از نظر ساختار محتوا و انتخاب مخاطب، اختصاصی شده 
و با صدا و سیما متفاوت است و این محتواها هر کدام راه جداگانه ای را در جذب مخاطب طی 
می کنند و استفاده از این پلتفورم ها تاثیر سنگینی بر ساختار صدا و سیما و خدمات برنامه ریزی 

شده ای که این سازمان ارایه می دهد، نخواهد داشت.

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهنوبتاول
شرکت تعاوني پیشگامان رسانه پارس به شماره ثبت  335۰95 به شناسه ملی ۱۰۱۰376۱8۲۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی پیش�گامان رسانه پارس به شماره ثبت  335095 رأس س�اعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
1399/03/24 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران، چهارراه پارک وی، ابتدای خیابان اردیبهشت، روبروی هتل استقالل، پالک 14 تشکیل 

می گردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتبًا 
معرفی نمایند. ضمنًا به اطالع می رساند به موجب ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1399/03/21 در محل تعاونی 

حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع دریافت دارند.
دستور جلسه:

تصمیم گیری در مورد الحاق موضوعات جدید به ماده 3 اساسنامه )موضوع فعالیت شرکت(

با تشکر
محمدرضا کریمی بدرآبادی
رئیس هیئت مدیره

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان موبای��ل گفت: پ��س از کاهش 
چش��مگیر واردات قانونی تلفن هم��راه و افزای��ش قیمت ها با 
همکاری دس��تگاه های دولت��ی تلفن های همراه دپو ش��ده در 
گمرکات ترخیص ش��د و تا حدودی قیمت ها س��یر نزولی پیدا 
کرد اما معضل بزرگ تری مانند ورود موبایل های قاچاق به بازار 

وجود دارد.
فناوران - روابط عمومی این انجمن اع��الم کرد، این روزها 
بازار از التهاب افتاده تلفن همراه با مشکلی بزرگ تر روبرو شده 
که تبعات آن نه تنها برای تاجران قانونی دردسر ساز شده بلکه 
در کوتاه مدت مص��رف کنندگان را نیز با مش��کالت عدیده ای 

مواجه خواهد کرد.
امیر اس��حاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این باره 
گف��ت: در روزهای اخیر گزارش��ات متعددی از فع��االن بازار با 
موضوع توزیع گسترده موبایل های قاچاق دریافت کرده ایم. بر 
همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد موبایل های 
مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار 

زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاه��ش واردات قانونی به دلیل عدم 
تخصیص ارز، در هفته های اخیر شاهد سواستفاده قاچاقچیان و 
سوداگران از این خال بوده ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن 
همراه را به صورت قاچاق وارد کش��ور کرده و با اس��تفاده از کد 

اقامت اتباع خارجی این موبایل ها را رجیستر کرده اند. حتی در 
برخی موارد سودجویان توانسته اند تا با یک کد اقامتی چندین 

موبایل را رجیستر کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در گذشته با معضلی 
بزرگ به نام سواستفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم که 
با تمهیداتی که در دستگاه های دولتی اندیشیده شد، این مشکل 
به حداقل رس��ید، اما حال این زخم از جایی دیگر س��ر بازکرده 
اس��ت. در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات 
قانونی موبایل با مشکالت عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور 
می شود عده ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده  از کشور 

شده و به سوداگری در این حوزه می پردازند؟
اس��حاقی گفت: در صورتی که مس��ووالن ذیربط به سرعت 
چاره ای برای این سوء استفاده گس��ترده نیاندیشند، به زودی 
شاهد س��یل عظیمی از موبایل های قاچاق در بازار خواهیم بود 
که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی که سال ها سرمایه و توان 
خود را صرف واردات موبایل کرده اند، خواهد ش��د. از سویی با 
توجه به اینکه موبایل های قاچاق موجود در بازار بدون گارانتی 
می باشند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان 

روبرو می شویم.
وی یادآور شد: به گفته برخی از فعاالن بازار این موبایل های 
قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی 

بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می شوند.
 واردات 300 هزار گوشی در روزهای اخیر

در همین رابطه اعالم شد طی روز های اخیر حداقل ۳۰۰ هزار 
گوشی تلفن همراه تنها از یک برند به بازار تزریق شده و قیمت 

گوشی در بازار رو به کاهش گذاشته است.
در روزه��ا و هفته های اخی��ر همزمان با بح��ران کرونا و عدم 
فعالیت ش��رکت ها و همچنین افزایش فصلی تقاضا قیمت انواع 

تلفن همراه مسیر افزایشی گرفته بود.
بررسی ها نش��ان می دهد، در روزهای اخیر حدود ۳۰۰ هزار 
دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه تنها از یک برند مع��روف به بازار 
تزریق شده اس��ت و همین موضوع باعث افت قیمت این کاالی 

پر مصرف شده است.
مصرف متداول تلفن همراه حدود ۹۰۰ تا یک میلیون قطعه 
است که ۶۰۰ هزار مورد مربوط به تلفن های هوشمند است. در 
این بین برندهای معروف نصف بازار را در اختیار داشته و با تزریق 

روزهای اخیر قیمت مسیر نزولی در پیش گرفت.
از س��وی دیگر با افزایش صادرات و بازگشایی مرزها احتمال 

افت بیشتر قیمت این کاال در بازار وجود دارد.
 اطالعیه وزارت صمت درباره واردات

در همین رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه ای 
در خصوص ثبت س��فارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع 

تجارت اعالم کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل 
از صادرات امکان پذیر است.

در این اطالعیه خطاب به واردکنندگان آمده است: 
به اطالع کارب��ران محت��رم می رس��اند پیرو سیاس��ت های 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  و  مرک��زی  بان��ک  جدی��د 
تج��ارت، از ای��ن پ��س ب��ه منظ��ور واردات کاالی تلف��ن 
 همراه، تنه��ا ارز حاص��ل از ص��ادرات تخصی��ص داده خواهد

 شد.
محل تامین ارز برای ثبت  سفارش هایی که شامل کاالی تلفن 
همراه باشند )شماره تعرفه های ۸۵۱7۱۲۱۰ و ۸۵۱7۱۲۲۰( 
بایس��تی تنها "از محل صادرات" انتخاب ش��ده باش��د. در غیر 
این  صورت پرونده در هنگام اس��تعالم ضواب��ط، ردپیش فاکتور 

خواهد شد.
ثبت س��فارش هایی ک��ه دارای ردیف تخصی��ص ارز فعال )از 
محل های غیر از صادرات( باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا 

تمدید خواهند داشت؛
۱. ردیف کاالی تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود

۲. تعداد کااله��ای تلفن همراه فعلی ثبت س��فارش، افزایش 
داده نشود

برای ویرایش یا تمدید ثبت س��فارش های از محل صادرات، 
محدودیتی وجود ندارد.َر

اطالعیه وزارت صمت: واردات موبایل تنها با ارز صادراتی امکان پذیر است

جوالندوبارهموبایلهایقاچاقدربازار
آیفون ۱۱ محبوب ترین گوشی 

جهان شد
آیفون ۱۱ اپل محبوب ترین و پرطرفدارترین گوش��ی هوش��مند فروخته شده در سه ماهه 

نخست سال جاری میالدی شد.
آی تی من- کارشناسان و محققان فعال در موسسه تحقیقاتی Omdia با بررسی میزان 
فروش گوشی های هوشمند در بازارهای جهانی دریافت و اعالم کرده اند که آیفون ۱۱ اپل موفق 

به کسب عنوان محبوب ترین گوشی در فصل اول ۲۰۲۰ شده است.
در این فهرست همچنین گوشی های میان رده و س��ری های مقرون به صرفه سامسونگ و 
برخی پرچمداران شیائومی به چشم می خورد وv نشان دهنده استقبال کاربران در نخستین 

فصل از سال جاری میالدی است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این کارشناسان و پژوهشگران، به تازگی فهرستی ۱۰ 
گانه از برترین و پرفروش ترین گوشی های هوشمند در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی 

تهیه ارائه و منتشر شده است که به ترتیب زیر است:
 آیفون ۱۱ اپل با فروش ۱۹.۵ میلیون دس��تگاه جایگاه نخس��ت را به خود اختصاص داده، 
گلکسی A51 سامس��ونگ با فروش ۶.۸ میلیون دس��تگاه در رده ی بعدی قرار گرفته است. 
جایگاه س��وم و چهارم جدول به شیائومی با گوش��ی ردمی نوت ۸ و ردمی نوت ۸ به ترتیب با 
فروش ۶.۶ و ۶.۱ میلیون دستگاه اختصاص یافته و در رده بعدی آیفون ایکس آر اپل با فروش 
۴.7 میلیون دستگاه و آیفون ۱۱ پرو مکس اپل با فروش ۴.۲ میلیون دستگاه قرار گرفته است. 
سامسونگ جایگاه هفتم جدول را با گوشی گلکسی A10s  با فروش ۳.۹ میلیون دستگاه 
به خود اختصاص داده و در رده هشتم جدول بازم هم یکی از گوشی های اپل یعنی آیفون ۱۱ 
پرو با فروش ۳.۸ میلیون دستگاه قرار گرفته است. جایگاه نهم و دهم جدول باز هم در اختیار 
سامسونگ با گوشی های گلکسی اس۲۰ پالس ۵جی و گلکسی A30s به ترتیب با فروش ۳.۵ 

میلیون دستگاه و ۳.۴ میلیون دستگاه قرار دارد.
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