
برات قنبری دبیرکل 
سازمان نظام صنفی رایانه ای شد

با تصویب شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، 
برات قنبری به جای رسول سراییان، مسوولیت دبیرکلی این 

سازمان را به عهده گرفت.
فناوران- محمدباقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور، دیروز در توییتی از انتخاب برات قنبری به سمت 
دبیرکلی این سازمان خبر داد. وی نوشت: » با تصویب شورای 
مرکزی سازمان، برات قنبری چهره قدیمی و دوست داشتنی 
فناوری اطالعات و ارتباطات کش��ور، دبیر کل جدید سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور شد. رسول سرائیان دبیر کل پیشین، 
س��اکن اصفهان ش��ده اند و همچنان پروژه راهبردی سازمان 

#بیستون را با هدف دو برابر کردن بازار مدیریت خواهند کرد.«
گفتنی اس��ت که در فروردین ماه امسال رس��ول سراییان 
مدیریت عاملی شرکت ایریسا )وابسته به فوالد مبارکه اصفهان( 
را به عهده گرفته بود. در همان زمان اثنی عشری به فناوران گفته 
بود: پس از حادثه س��قوط هواپیمای اوکراین، آقای س��راییان 
ترجیح می داد که در اصفهان ساکن شود و امکان حضور دایم در 
تهران را نداشت که به طور اتفاقی، فرصت مدیریت عاملی شرکت 

ایریسا نیز پیش آمد.
اثنی عشری افزود: بنا به صحبتی که داشته ایم، قرار بر این است 
که ایشان هم زمان به عنوان دبیرکل نصر کشور نیز فعالیت کند و 
چند روز در هفته برای پیشبرد امور در تهران حضور داشته باشد و 

بخشی از امور را نیز به شیوه دورکاری به انجام برساند.
به گفته اثنی عش��ری، طبق تقس��یم کاری که انجام شده، 
بخش��ی از وظایف دبیرکلی را نیز خود رییس سازمان به عهده 
خواهد گرفت. گفتنی است که دختر و داماد رسول سراییان جزو 
درگذشتگان سانحه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین 
بودند. اما حاال گویا نقل مکان سراییان به اصفهان، امکان انجام 
وظایف دبیرکلی را به صورت دورکاری از او سلب کرده و به این 
ترتیب تصمیم گرفته ش��ده که برات قنبری وظیفه دبیرکلی 

سازمان را به عهده بگیرد.
برات قنبری متولد 1332 خلخال و دارای مدرک کارشناسی 

ارشد برق از دانشگاه شریف است.
او که همواره به عنوان یکی از افراد تاثیرگذار و صاحب نفوذ در 
صنعت فاوا مطرح بوده، مسوولیت هایی همچون معاونت های 
مختلف در وزارت پست و تلگراف و تلفن س��ابق و ارتباطات و 
فناوری اطالعات فعلی و سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات 

ایران را در سابقه خود دارد.

پنجره

3 بخش خصوصی

معرفی تسهیالت جدید برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
صندوق توس��عه مل��ی و معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، تس��هیالت خود را ب��رای کس��ب وکارهای فناوری 

اطالعات و شتابدهنده ها معرفی کردند.
فن�اوران- تس��هیالت صن��دوق توس��عه مل��ی اع��الم 
کرده که تس��هیالت ای��ن صندوق به ش��رکت هایی ک��ه دارای 
»پروان��ه بهره ب��رداری تولید فن��اوری اطالعات )ن��رم افزار( از 
 وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت« هس��تند نی��ز تعل��ق

 می گیرد.
بر اس��اس این گزارش، در راس��تای اجرایی س��ازی بند الف 
تبصره 18 قان��ون بودجه س��ال 1398 کل کش��ور و به منظور 
حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت های دانش بنیان برای 
ایجاد تولید و اش��تغال و در پی توافق به عمل آمده با س��ازمان 
برنامه و بودجه کشور، صندوق توس��عه ملی و بانک های عامل، 
 تسهیالتی به این ش��رکت ها در قالب طرح و سرمایه درگردش

 اعطا می شود.
با توجه به شیوع بیماری کرونا و خسارت های اقتصادی ناشی از 
آن به صنایع و کسب وکارها و بر اساس هماهنگی های انجام شده 
بی��ن معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا صندوق 
توسعه ملی، تسهیالت مالی با نرخ سود 12 درصد برای ارائه به 
شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است. این منابع از طریق 
بانک های عامل در اختیار شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه 
مقابله با کرونا یا آسیب دیده از شرایط ناشی از آن قرار می گیرد.

ب��رای ای��ن منظ��ور ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند به 
معاونت علمی و فناوری یا بانک های عامل تعیین ش��ده مراجعه 
و در بان��ک موردنظ��ر، اقدام به تش��کیل پرونده ب��رای دریافت 
تس��هیالت کنند. بانک عامل نیز پس از انجام بررسی های الزم، 
 دانش بنیان بودن شرکت را از معاونت علمی و فناوری استعالم 

می کند.
همچنین ش��رکت های فع��ال در حوزه »فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات« که دارای پروانه بهره  ب��ردای تولید فناوری اطالعات 
)نرم  افزار( از وزارت صنعت، معدن و تجارت« هستند، می  توانند از 
تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند. عالقه مندان 
 جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانند ب��ه س��امانه های
  www.ndf.ir و www.daneshbonyan.ir مراجع��ه

 کنند.
از س��وی دیگر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 
اعالم کرد که شرکت های آسیب دیده از کرونا می توانند تا سقف 

۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.
این معاونت اعالم کرد: پس از تامین مالی برای ش��رکت های 
فعال در ح��وزه تجهی��زات و لوازم مرتب��ط، انج��ام حمایت از  
ش��رکت های دانش بنی��ان کوچ��ک، ش��تابدهنده ها و تامین 
کنن��دگان فضاهای کار اش��تراکی آس��یب دیده بر اثر ش��یوع 

کرونا نیز در دس��تور کار ق��رار گرفت. ش��رکت های کوچک در 
این طرح ب��ه ش��رکت های گفته می ش��ود که نیروی انس��انی 
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داشته باشند.
مبلغ تس��هیالت تا س��قف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. بهره تس��هیالت 9 درصد و دوره بازپرداخت نیز 
۶ ماه اس��ت. میزان تس��هیالت تا س��قف ۵۰۰ میلی��ون تومان 
 براساس هزینه ها، فروش، حقوق و دس��تمزد پرداختی شرکت

 تعیین می شود.
ش��رکت های خالق کوچک آس��یب دیده بر اثر ش��یوع کرونا 
نی��ز ک��ه دارای تاییدی��ه خ��الق از دبیرخان��ه برنامه توس��عه 
زیست بوم ش��رکت های خالق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری هس��تند نی��ز می توانن��د ت��ا س��قف ۴۰۰ میلیون 
تومان از تس��هیالت بهره مند ش��وند. پرداخت این تس��هیالت 
 مشروط بر حفظ اشتغال 9۰ درصدی ش��رکت مطابق با لیست 

بیمه است.
 واریز تسهیالت حمایتی از اواخر خرداد

از س��وی دیگر، مدیرکل سیاس��ت گذاری و توس��عه اشتغال 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: واریز تس��هیالت 
حمایتی به کس��ب وکارهای آس��یب دیده از کرونا از دهه سوم 
خردادماه )22 و 23 خرداد( ش��روع می ش��ود و بازپرداخت این 
 تسهیالت دو س��اله اس��ت که با س��ه ماه تنفس، از مهرماه آغاز 

خواهد شد.
ثبت نام برای دریافت تس��هیالت حمایت از کس��ب وکارهای 
آس��یب دیده از کرونا از هفته سوم اردیبهش��ت ماه شروع شد و 
آن گونه که مدیرکل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار 
می گوید واریز این تسهیالت از دهه پایانی خردادماه )22 و 23 
خرداد( شروع می شود و بازپرداخت آن نیز بعد از سه ماه تنفس 

آغاز خواهد شد.
بر اساس س��ازوکار تعیین ش��ده در ابتدا وزارت کار برای 13 
رس��ته متضرر پیامک ارسال می کند و س��پس کارفرمایان باید 
Kara.mcls.gov. اطالعات خود را در سامانه کارت به نشانی

ir  وارد کنند و بعدازآن اطالعات به بانک عامل ارس��ال و پس از 
بررسی به واریز شروع می شود.

مدیرکل سیاس��ت گذاری و توس��عه اش��تغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماع��ی دراین باره گفت: این تس��هیالت حمایتی 
کرونا برای 13 رس��ته ش��غلی که بیش��ترین آس��یب از شیوع 
وی��روس کرون��ا را متحم��ل ش��ده و دارای لیس��ت بیم��ه در 
 قال��ب کارفرمایی ی��ا خویش فرمایی هس��تند، در نظ��ر گرفته

 شده است.
عالءالدین ازوج��ی افزود: البته در چند روز گذش��ته کارگروه 
اقتصادی مقابله با کرونا یک رسته دیگر )کشاورزی( برای دریافت 

این وام را معرفی کرد و مرغداران و کارگاه های فعال در این رشته 
باید کد کارگاهی داشته باشند.

مدیرکل توسعه و اش��تغال وزارت کار گفت: محدودیت زمانی 
برای ثبت نام کارفرمایانی که پیامک دریافت کردند وجود ندارد.

او افزود: بازپرداخت این تسهیالت دو سال است که سه ماه پس 
از واریز )مهرماه( شروع می شود.

ازوجی گفت: مطابق آخرین آمار که )3۰ اردیبهشت( ۶۰ هزار 
نفر برای دریافت تسهیالت ثبت نام کردند و هر روز بر تعداد آنها 

افزوده می شود.
 او اظه��ار ک��رد: در مرحله نخس��ت پرداخت تس��هیالت به 
بیمه شدگان پرداخت می ش��ود و در مرحله بعد بیمه نشدگان از 

این تسهیالت برخوردار می شوند.
بر اساس این گزارش، یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از 
کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بوده اند 
توسط وزارت کار شناسایی شده و مش��مول دریافت تسهیالت 

می شوند.
این تس��هیالت به واحدها و کارگاه هایی اختصاص می یابد که 
نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، 
شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی 

تا قبل از شیوع کرونا است.
میزان پرداخت تس��هیالت نیز به این ش��کل اس��ت که برای 
واحدهایی که به اجبار تعطیل ش��ده اند مبلغ 1۶ میلیون تومان 
وام و ب��رای واحدهای کس��ب و کاری که فعال ب��وده و تعطیل 
 نش��ده اند به ازای هر فرد ش��اغل 12 میلیون تومان تس��هیالت 

پرداخت می شود.
 چه وثیقه هایی الزم است؟

ب��رای دریاف��ت تس��هیالت ب��ا مبال��غ مختل��ف، وثیقه های 
متفاوتی نیاز اس��ت. ب��رای مبالغ ت��ا 12 میلی��ون تومان فقط 
ارائه س��فته توس��ط متقاض��ی کافی اس��ت. اما در تس��هیالت 
 12 تا ۴8 میلی��ون تومان عالوه بر س��فته معرف��ی یک ضامن

 ضروری است.
در تس��هیالت بی��ن ۴8 ت��ا 12۰ میلی��ون توم��ان ع��الوه 
ب��ر س��فته تع��داد ضامن ه��ا ب��ه 2 نف��ر اضاف��ه می ش��ود. 
ب��رای تس��هیالت 12۰ ت��ا 18۰ میلی��ون توم��ان ع��الوه ب��ر 
 ارائ��ه س��فته توس��ط متقاض��ی معرف��ی س��ه ضام��ن الزامی

 است.
شرایط دریافت تسهیالت بیش از 18۰ میلیون تومان متفاوت 
اس��ت و باید تضمین ها از س��وی صندوق ضمانت صادر ش��ود. 
رقم سفته ارائه شده توس��ط فرد متقاضی 1.۵ برابر اصل و سود 
تسهیالت در نظر گرفته شده است. طبق مصوبه کارگروه مقابله 
با پیامدهای اقتصادی ناشی از ش��یوع کرونا نرخ سود تسهیالت 

12 درصد است.
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دریافت آنالین آگهی های ثبتی 
تشکل های کارگری و کارفرمایی ممکن 

شد
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون از 
انجام همه آگهی های ثبتی تشکل های کارگری و کارفرمایی از 
طریق سامانه دریافت آنالین محتوای آگهی های ثبتی روزنامه 

رسمی کشور خبر داد.
وزارت تعاون-ف��رزاد یوس��فی با اش��اره ب��ه راه اندازی 
خدمات الکترونیکی قضایی و سامانه دریافت آنالین محتوای 
آگهی های ثبتی روزنامه رس��می کش��ور، اظهار داشت: برای 
مقابله با ش��یوع وی��روس کرون��ا و جلوگی��ری از ترددهای 
غیرضروری نمایندگان تش��کل های کارگری و کارفرمایی به 
واحدهای اجرایی کش��ور، همه آگهی های ثبتی تشکل های 
کارگری و کارفرمایی از طریق سامانه دریافت آنالین محتوای 

آگهی های ثبتی روزنامه رسمی کشور انجام می شود.
وی افزود: آگهی های ثبتی تشکل های کارگری و کارفرمایی 
با دریافت نام کاربری و کلمه عبور از روزنامه رسمی کشور از 

طریق این سامانه و به صورت آنالین انجام می شود.
یوسفی با تاکید بر ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری، 
گفت: واحدهای اجرایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای 
دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ارتباط و هماهنگی با 

روزنامه رسمی کشور هرچه سریع تر اقدام کنند.

قدردانی رییس اتاق ایران
 از رییس سابق مجلس

رییس پارلمان بخش خصوصی در نامه ای به رییس سابق 
مجلس ضم��ن قدردان��ی از تالش ه��ای او در پیگیری حل 
مش��کالت فعاالن اقتصادی، ابراز امیدواری ک��رد این الگوی 
همکاری قوه مقننه با اتاق ایران و فعاالن اقتصادی تداوم یابد.

اتاق ایران- »غالمحس��ین شافعی« با ارس��ال نامه ای به 
»علی الریجانی« از تالش های قوه مقننه برای پیگیری و حل 
مشکالت فعاالن اقتصادی و تصویب قوانینی از جمله »بهبود 

مستمر محیط کسب و کار« قدردانی کرد.
وی در این نامه نوشته اس��ت: دیدگاه علمی شما به مسائل 
بنیادی��ن و زیربنایی کش��ور، درکنار پیگیری ه��ای مجدانه 
حضرتعالی برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی، در تصویب 
قوانینی همچون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار، حداکثر 
اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی، افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی و 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، قانون تجارت 
و ده ها قانون دیگر مرهون توجه خاص آن برادر عزیز و بزرگوار 

و اهتمام نمایندگان محترم مجلس در این ادوار است.
شافعی در این نامه اظهار امیدواری کرده که الگوی جدیدی 
که از همکاری قوه محت��رم مقننه با ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در این دوران بنا نهاده شد، در دوره 

جدید قانونگذاری نیز توسعه یافته و تقویت شود.

New Tab

دریچه
تشکیل کارگروه کشاورزی هوشمند  
در نصر تهران

نصر تهران- کمیسیون اینترنت اشیا و داده های عظیم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعالم کرده که با هدف زمینه سازی گسترش بازار و ساختارمندی زیست بوم کسب و 
کار شرکت های فعال در حوزه هوشمند سازی کشاورزی و استفاده از فناوری های نوظهور در صنعت کشاورزی، ساماندهی بازار و کمک به بهبود فضای کسب و کار و تعامل دوسویه میان 
فعاالن حوزه و دولت، کارگروه کشاورزی هوشمند را تشکیل می دهد و به همین منظور از عالقه مندان دعوت کرده که تا پایان خرداد ماه برای عضویت در این کارگروه اعالم آمادگی کنند.

آغاز به کار جزیره  خدمات هواوی در 
مراکز خرید کورش و ارگ

کاربران ایرانی محصوالت هواوی می توانند با مراجعه به مراکز 
ارایه خدم��ات و نمایندگی های فروش هواوی به س��رویس ها و 

امکانات پس از فروش دسترسی داشته باشند.
آی تی من- هواوی تالش دارد بهترین خدمات را به مشتریان 
خود ارایه دهد. بخ��ش بزرگی از ای��ن خدمات به وس��یله ارایه 
محصوالت با ارزش و ارتقا روزافزون آنها اتفاق می افتد. امری که با 
افزایش چشم گیر دارندگان گوشی های این شرکت بیش از پیش 

نمود عملی پیدا کرده است. 
 توجه به خدمات پس از فروش و ارایه مناسب آن به مشتری ها، 

یکی از  اصل های مهم شرکت هواوی است.
کاربران ایرانی محصوالت هواوی می توانند با مراجعه به مراکز 
ارایه خدم��ات و نمایندگی های فروش هواوی به س��رویس ها و 
امکانات پس از فروش دسترسی داشته باشند. عالوه بر این امکان 

مشاوره پیش از خرید با کارشناس های حاضر وجود دارد. 
مراکز خدم��ات ه��واوی در دل بزرگ تری��ن و محبوب ترین 
فروشگاه های خرید ایران مشغول به کار هستند و عالوه بر ارایه 
به روزترین محصوالت هواوی امکان اس��تفاده و تجربه کار با آنها 

مهیا شده است. 
 ارایه خدمات نرم افزاری به مشتریان از جمله به روزرسانی و ارتقا 
نرم افزاری، دریافت و ارسال محصول به شعبه هواوی برای رفع ایراد 
سخت افزاری و اطالع رسانی به مشتری در مورد وضعیت دستگاه 
در واحد خدمات پس از فروش، از جمله امکاناتی است که در مراکز 

فعال ارایه خدمات به مشتریان انجام می شود.
 با آغاز به کار مراکز خدمات هواوی در فروشگاه های کورش و 
ارگ تهران، جزیره خدمات هواوی به مرور جای خود را در بسیاری 
از مناطق تهران باز خواهد کرد. عالوه براین، به زودی این مراکز در 
شهرهای بزرگ ایران مانند مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز 

افتتاح خواهند شد.
در برندش��اپ ها روی ارایه محصوالت و مشاوره درباره آن برند 
تمرکز می کنند. گرچه تعداد این فروش��گاه ها در ایران چندان 
زیاد نیست، اما در سطح بین المللی تعداد این نوع فروشگاه ها در 
حال افزایش است و تبدیل به یکی از اصلی ترین کانال های فروش 

برندهای معتبر شده اند.
 به دلیل تنوع زیاد محصوالت و همچنین سهم باالی بازار موبایل 
در ایران، صاحبان فروش��گاه ها تمایل دارند تبدیل به برندشاپ 
هواوی شوند. استانداردهای رعایت شده در این نوع فروشگاه ها 
باالست و در بخش دکوراس��یون، طراحی چیدمان و مواد اولیه 

استفاده شده برتری ویژه ای نسبت به فروشگاه های عادی دارند.
برندشاپ هواوی در بازار موبایل چارسو روز شنبه افتتاح شد. 
این فروشگاه با مس��احتی بیش از 13۰ متر طیف گسترده ای از 
محصوالت هواوی را ارایه می کند. امکان کار و مشاهده محصوالت 
مانند گوشی های هوشمند، تبلت ها و... در این مرکز دارد. عالوه 

بر این امکان مشاوره تخصصی و دریافت راهنمایی وجود دارد.
برندشاپ هواوی در بازار موبایل 2 یافت آباد نیز افتتاح شد. این 
مرکز خرید در جنوب غربی تهران رشد خوبی داشته و تبدیل به 

یکی از مراکز اصلی فروش گوشی هوشمند در تهران شده است.
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نحوه لو رفتن سیستم عامل جدید اپل 
سیس��تم عامل آی او اس 1۴ چند ماه قبل از عرضه در فضای 
مجازی منتشر شد و حاال مشخص ش��ده که نشت این سیستم 

عامل در اینترنت چگونه رخ داده است.
مهر- نشت سیستم عامل آی او اس حاصل اقدام فردی بوده 
که یک مدل خاص از آیفون 11 را که تنها برای اس��تفاده برنامه 
نویسان و توسعه دهندگان عرضه ش��ده بود، در چین خریداری 
کرده بود. این فرد برای دسترسی به این گوشی خاص هزاران دالر 

پول پرداخت کرده است.
اگر چه سیستم عامل نصب شده روی این گوشی مربوط به ماه 
دسامبر گذشته بوده، اما فردی با استخراج کدهای آن و بازتوزیع 
آن میان برخی محققان توانس��ت در ماه فوریه به کدهای منبع 
اصلی آی او اس 1۴ که در گوشی یادشده وجود داشته، دسترسی 

یابد. اپل هنوز به طور رسمی  در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
هنوز مشخص نیست لو رفتن کدهای سیستم عامل آی او اس 
تا چه حد بر ماهیت و کارکردهای نسخه ای از این سیستم عامل که 
اپل قصد عرضه آن را دارد، تأثیر خواهد گذاشت. اپل پیش نمایش 
iOS 14 را در ماه ژوئن به نمایش خواهد گذاشت و به طور قطع 
در این نسخه برخی از مشکالت امنیتی سیستم عامل مذکور هم 

برطرف خواهد شد.

شرکت های آمریکایی کماکان
 به چین خدمات می دهند

نتایج یک بررسی نشان می دهد شرکت های فناوری آمریکایی 
کماکان به برخی ش��رکت های چینی که در فهرست سیاه کاخ 

سفید قرار گرفته اند، خدمات تحت وب ارایه می دهند.
مه�ر- گزارش��ی که توس��ط مؤسس��ه تاپ ت��ن وی پی ان 
منتشر شده نشان می دهد ش��رکت هایی مانند آمازون، گوگل و 
مایکروسافت از جمله شرکت های آمریکایی هستند که به برخی 
شرکت های فعال در حوزه فناوری های کنترل و نظارت خدمات 

تحت وب ارایه می دهند.
کاخ سفید در ماه اکتبر گذشته برخی شرکت های چینی ارایه 
دهنده خدمات هوش مصنوعی را به بهانه همکاری با دولت این 
کشور در فهرست س��یاه خود قرار داد و مؤسسات آمریکایی را از 
همکاری با آنها برحذر داش��ت. اما طرف های آمریکایی کماکان 
به چینی ها خدمات تحت وب ارای��ه داده و از جمله به آنها کمک 
می کنند تا وب س��ایت های خود را به روز ک��رده و از طریق آنها 
سرویس های متنوعی را در دس��ترس کاربران و عالقمندان قرار 
دهند. تحقیقات Top10VPN حاکیست شرکت های آمریکایی 
برای همکاری با طرف چینی از ترکیبی از ابزار عمومی  و خصوصی 
تحت وب استفاده می کنند و از جمله امکانات مهمی که در اختیار 
وب سایت های شرکت های چینی قرار می دهند، می توان به ابزار 

متنوع تحلیل ترافیک سایت پرداخت.
گوگل و آمازون بخش عمده خدمات خود را به ش��رکت های 
چین��ی Dahua Technology and Hikvision ارایه 
می دهند. خدمات مایکروسافت هم به دو شرکت هوش مصنوعی 

نوپای SenseTime و Megvii ارایه شده است.
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رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:

مغازه داران احتکار نمی کنند؛ کرونا موبایل را گران کرده است
ش��یوع کرونا در کنار تحریم و یکس��ری عوامل 
خارجی باعث ش��د قیمت تلفن همراه در مس��یر 
صعودی قرار بگیرد درحالیکه تقاضا در فروردین 

هرسال زیاد می شود.
 رادیو گف�ت و گو - ابراهیم درس��تی، رییس 
اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در برنامه صبح و 
گفت و گو با بیان اینکه ثبت سفارش واردات تلفن 
همراه و قیم��ت ارز بر قیمت عرض��ه تلفن همراه 
تأثیر دارد، گفت: درباره قیمت فروش تلفن همراه 
همچنین نرخ حمل و نقل هوایی هم اثرگذار است.

وی افزود: در 2 مقطع سال تقاضا برای تهیه تلفن 
همراه باال می رود، یکی از این مقاطع فروردین ماه 
است و دیگری فصل تابستان؛ در شب عید امسال به 
دلیل شرایط خاص کرونایی و مشکالت تحریمی که 

ایجاد شد شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بودیم.
 200 شرکت مجوز واردات دارند

رییس اتحادی��ه فروش��ندگان تلفن هم��راه با 
درخواس��ت از س��ازمان حمایت از مصرف کننده 
برای اینکه ارایه خدمات بهبود پیدا کند، گفت: هم 

اکنون 2۰۰ شرکت هس��تند که توان وارد کردن 
تلفن هم��راه را دارند و در وارد ک��ردن کاال باید با 

دقت بیشتری انجام شود.
درس��تی در بخ��ش دیگ��ری گفت: ب��ه دلیل 
رجیستری گوشی های تلفن همراه امروز در عرضه 

گوشی های تلفن قاچاق نداریم.
 مغازه داران احتکار نمی کنند!

وی ادامه داد: نباید این تصور ایجاد شود که مغازه 
داران عرضه کننده تلفن همراه اق��دام به احتکار 

می کنند، زیرا یک فروشنده توان احتکار ندارد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه گفت: 
مغازه دار وقتی فروش بیشتری داشته باشد به سود 

بیشتری دست پیدا می کند.
 تولید موبایل نداریم؛ چون...

فرزاد یزدیان کاشانی یک کارشناس بازار، هم در 
این برنامه در پاسخ به این سوال که چرا تولید تلفن 
همراه در داخل کش��ور ص��ورت نمی گیرد، گفت: 
تکنولوژی تولید تلفن همراه به روز اس��ت و داخل 

کشور چنین تکنولوژی نداریم.

وی افزود: هنگامی که یک خط تولید تلفن همراه 
را در کشور وارد می کنیم این خط تولید مربوط به 
سه الی چهار سال پیش و از رده خارج شده است. 
در حالی که عمر مفید یک تلفن همراه ۶ ماه است 
و در این مدت شرکت ها باید به سوددهی برسند. 
ش��رکت ها با برنامه ریزی که می کنند پیش از این 
زمان تبلیغات انجام می دهند و در مدت عمر مفید 
یک مدل تلفن همراه تا هنگامی که مدل جدیدی 
از آن برند وارد شود باید جوابگوی هزینه هایشان 

باشند.
 مش�ارکت با برنده�ا؛ راهکار تولی�د داخلی 

تلفن همراه
وی: راه حلی که می توان با وجود شرایط یاد شده 
معرفی کرد تا در داخل کش��ور تولید تلفن همراه 
صورت گیرد مشارکت با برندهای –بزرگ- تلفن 

همراه است.
در بخش دیگری از این برنامه یزدیان کاش��انی 
درباره عوامل موثر بر افزای��ش قیمت تلفن همراه 
تأکید ک��رد: عوامل موثر بر باالرفت��ن قیمت را در 

دوسطح جهانی و داخلی می توان جست و جو کرد. 
در س��طح جهانی به واس��طه اینکه بیماری کرونا 
شایع شد خط تولید بسیاری از تلفن های همراه که 

اغلب در چین هستند از رده خارج شد.
 عرضه کم تلفن همراه در مقابل تقاضای باال

وی افزود: در س��طح داخلی هم عام��ل موثر بر 
افزایش قیمت تعطیلی شرکت های فعال و موثر بر 
بازار تلفن همراه بودن��د که مجموع عوامل داخلی 
و خارجی س��بب ش��د عرضه تلفن همراه کاهش 
پیدا کن��د در حالی که طبق نظ��ر رییس اتحادیه 
فروش��ندگان تلفن همراه در فروردی��ن ماه زمان 

افزایش تقاضای خرید تلفن همراه بود.
این کارش��ناس صنایع مخابراتی ب��ا بیان اینکه 
افزایش قیمت در گوش��ی های پایی��ن رده اتفاق 
افتاد، گفت: یکی از این عوام��ل افزایش تقاضا در 
بازار مربوط به اس��تفاده خانواده ها از سامانه شاد 
وابسته به آموزش و پرورش بود. چرا که این سامانه 
در گوشی های با اندروید مدل پایین تر و همچنین 

سیستم عامل IOS قابل استفاده نیست.

آمار سازمان توسعه تجارت نشان داد

رشد ۳۲8 درصدی واردات تلفن همراه در سال 98

رویکرد

گوش��ی تلفن همراه در سال 1398، سومین 
قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل 
در سال 1398 نسبت به سال قبلش رشد 328 

درصدی را تجربه کرده است.
فناوران - آمار روند واردات و مصرف موبایل 
ط��ی 12 ماه س��ال 1398 نش��ان می دهد که 
واردات موبایل از طریق رویه تجاری در س��ال 
1398 نسبت به سال 139۷ بیش از 9۰ درصد 
رشد داشته است؛ به طوری که در سال گذشته 
تعداد 1۵ میلیون و 38۰ هزار دس��تگاه موبایل 
وارد کشور ش��ده که از این تعداد چیزی بالغ بر 
1۴ میلیون آن توسط مصرف کنندگان در شبکه 

ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده است.
این در حالی است که طبق گزارش  فدراسیون 
فاوا، سال گذشته ۴۰۰۰ تن گوشی تلفن همراه 
به ارزش ی��ک میلی��ارد و ۴13 میلیون دالر به 
کشور وارد شده است. سهم ارزشی واردات این 
کاال از کل واردات کش��ور در س��ال 98 معادل 
3٫2 درصد اس��ت. در عین حال ارزش واردات 
موبایل در سال 98 نسبت به سال 9۷ رشد 328 
درصدی را تجربه کرده و وزن واردات این کاال با 
رشد 3۶۰ درصدی همراه بوده است. ارزیابی ها 
نشان می دهد ارزش هر تن موبایل وارد شده به 
کشور 3۵3 میلیون و 2۵۰ هزار دالر بوده است.

همچنین آمارهای س��ازمان توسعه تجارت 
حکای��ت از آن دارد ک��ه س��ال 98، گوش��ی 
تلفن همراه س��ومین قلم عم��ده وارداتی بوده 
اس��ت. ذرت دام��ی  و برن��ج دو کاالی وارداتی 
هس��تند که ارزش واردات آنها بیشتر از موبایل 
اس��ت. الکترودهای زغالی ب��رای کوره ها، جو 
به اس��تثنای بذر، کنجاله س��ویا، لوبیای سویا، 
ش��کر تصفیه نش��ده، قطع��ات بی اس��تخوان 
منجمد از ن��وع گاو و روغن دان��ه آفتابگردان و 
روغ��ن گلرنگ ی��ا زعف��ران کاذب در رده های 
 چهارم تا ده��م عمده ترین اق��الم وارداتی قرار 

گرفته اند.

ازطرفی ای��ن روزه��ا ادامه تعطیل��ی مراکز 
آموزش��ی و ب��ه طب��ع آن تمرکز ب��ر آموزش 
آنالی��ن و البته معرف��ی برنامه کاربردی ش��اد 
برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای 
موبایل را در بازار افزایش داده است. در مجموع 
عوامل��ی همچون کمبود جهان��ی کاال به دلیل 
کرونا، باال رفتن نرخ ارز، بس��ته ش��دن مرزها 
و محدودیت های ترانزیتی ب��رای واردات کاال 
و معرفی اپلیکیش��ن ش��اد منجر به ایجاد عدم 
اطمینان بازار برای تامین محصوالت در آینده 
ش��ده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین 

عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

ماموران کالنتری پایانه غرب بیش از شش هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق 
را از انبار توشه پایانه مسافربری غرب کشف کردند.

فناوران - مدتی قبل ماموران کالنتری پایانه غرب از طریق منابع خبری 
از دپوی تعدادی زیادی گوشی تلفن همراه در انبار توشه پایانه مسافربری 
غرب با خبر شده و با توجه به اینکه این اقالم مشکوک به کاالی قاچاق بود، 

تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کردند.

مدتی بعد ماموران از قاچاق بودن این اقالم با خبر شده و در همین راستا 
نیز هماهنگی الزم را با مقام قضایی انج��ام داده و با اخذ مجوز برای توقیف 
این گوشی ها به انبار توشه پایانه غرب رفته و در عملیاتی تعداد شش هزار 
دستگاه گوش��ی سامس��ونگ و هو.آ.وی را که بیش از یک ماه در این محل 

دپوی شده بود، کشف و ضبط کردند.
همچنین در جریان تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این گوشی ها در 

پوشش لوازم یدکی به انبار توشه منتقل ش��ده که تحقیقات پلیس در این 
خصوص برای شناسایی افراد مرتبط در حال انجام است.

مرکز اطالع رس��انی پلیس پیش��گیری تهران بزرگ با تایی��د این خبر 
اعالم کرد که ارزش ریالی گوشی های تلفن همراه کشف شده بالغ از 18۰ 
 میلیارد ریال اس��ت که در اختیار مام��وران پلیس امنی��ت اقتصادی قرار 

گرفته است.

کشف 6هزار گوشی سامسونگ و هوآوی در پایانه غرب

PB


