
هم افزایی در اجرای طرح تاپ
در جلس��ه مش��ترک معاون آم��وزش، پژوهش و 
فن��اوری وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت و رییس 
صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران کش��ور، 
راهکاره��ای افزایش تعام��ات فی مابی��ن مبنی بر 
استفاده از ظرفیت های مش��ترک جهت پیاده سازی 
طرح توانمندس��ازی تولید و توسعه اش��تغال پایدار 

)تاپ( کورد بحث وبررسی قررگرفت.
شاتا- قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه مشترک با 
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 
با اشاره به این که یکی از دغدغه های جدی مسووالن 
بلندپایه نظ��ام به ویژه مقام معظ��م رهبری، حمایت 
از تولیدات داخل��ی و ارتقای توانمن��دی بخش های 
مختلف اقتصادی کشور است به تشریح ظرفیت های 
همکاری صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
کشور به عنوان نهاد حمایتی استادان و پژوهشگران 
و طرح »تاپ« به عنوان یک پلتف��رم یکپارچه جهت 
رفع نیازهای پژوهش��ی و فناورانه بنگاه های تولیدی 
و تجاری از طری��ق توانمندی   های بخش پژوهش��ی 
پرداخت. در ادامه این نشست آقاکثیری، رئیس مرکز 
توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و مدیر پروژه تاپ نیز 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی 
سازی این طرح با محوریت شیوه هدف گذاری برای 
اس��تان ها جهت تحقق اهداف طرح »ت��اپ«، میزان 
عملکرد استان ها در سال 1398، رتبه بندی استان ها 
بر اساس میزان عملکرد و برش استانی عملکرد طرح 

تا پایان سال 1398 ارائه کرد .
افتخاری، رئیس صندوق حمایت از پژوهش��گران 
و فناوران کش��ورنیز ضمن تأکید بر ل��زوم همکاری 
دو مجموعه و دس��تیابی به اهداف مشترک به مکمل 
بودن مأموریت های صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور و طرح »توانمندسازی و توسعه اشتغال 
پایدار )تاپ(« اشاره کرد و افزود: بانک اطاعاتی بسیار 
ارزشمندی مشتمل بر 350 هزار پژوهشگر در اختیار 
صندوق است که می تواند در جهت پیاده سازی هر چه 

بهتر طرح تاپ مورد بهره برداری قرار گیرد.
گفتنی است در این جلس��ه طرفین ضمن بررسی 
زمینه ه��ای هم��کاری معاونت آم��وزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران کشور، در راستای 
تس��هیل جاری س��ازی فرآیندهای »اس��تادتاپ« و 
»دانش��جوتاپ« بر م��واردی چون اطاع رس��انی در 
خص��وص طرح »ت��اپ«، به��ره ب��رداری دوجانبه از 
بانک اطاعات ه��ر دو مجموع��ه و ترغیب اس��اتید 
و پژوهش��گران برتر به ش��رکت در پروژه ها و رش��ته 
فعالیت هایی ک��ه در س��امانه طرح »ت��اپ« به ثبت 

رسیده اند نیز تاکید کردند .

پنجره

3 بخش خصوصی

حمید فروزنده رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای:

 شورای انتظامی رویکرد مصالحه و سازش دارد
حمید فروزنده رییس ش��ورای انتظامی س��ازمان نظام صنفی رایانه ای اس��تان 
تهران می گوید: ش��ورای انتظامی طبق اساسنامه س��ازمان یکی از ارکان سازمان 
است و اعضای این شورا در ابتدای هر دوره هیات مدیره و پس از رای گیری انتخاب 
می شوند. تعداد اعضای این شورا پنج نفر است که از چهار نفر به عنوان کارشناس و 

یک نفر به عنوان عضو حقوقدان که دانش حقوقی و قضایی دارد، تشکیل می شود.
نصر تهران- کارشناس��ان ش��ورای انتظامی نصر ته��ران دارای تخصص ها و 
دانش های مختلفی هستند که با توجه به موضوع پرونده ی ارجاع داده شده، آن را 
کارشناسی می کنند، برای مثال در این دوره حجت اله مسعودی در حوزه  موضوعات 
سخت افزار، محمد یوس��فیان در حوزه  قراردادهای نرم افزاری، حمید فروزنده در 
حوزه  ش��بکه، امنیت و اینترنت و عل��ی آذرکار در حوزه  کس��ب و کارهای آناین 

کارشناسی کرده و بهداد عباسی نیز عضو حقوق دان شورا است.
این شورا در سال 98، ۴0 پرونده را بررس��ی و اقدام به صدور رای کرد. از ابتدای 
سال جاری هم با شیوع بحران کرونا، شورا پنج جلسه را به صورت مجازی با حضور 

کلیه اعضا برای بررسی پرونده ها تشکیل داده است. 
به گفته فروزنده، رییس این شورا، شصت تا هفتاد درصد از پرونده های ارجاعی در 
حوزه تولید نرم افزار هستند و پرونده  های حوزه  سخت افزاری که شامل بحث های 
گارانتی، تحویل، الیس��نس و ... می ش��ود،  در مرتبه دوم قرار می گیرد. وی با بیان 
اینکه غالب پرونده ها را می توان از نظر رس��یدگی به دو نوع تقسیم کرد، گفت: نوع 
اول و شایع تر، پرونده های مربوط به تخلفات صنفی است، که در این صورت طرف 
شکایت باید از فعاالن حوزه فناوری اطاعات و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران باشد. در این حالت شورا با دعوت از طرفین شکایت، بررسی پرونده ها 
را شروع کرده و در نهایت با صدور رای مش��خص می کند که تخلفی صورت گرفته 
یا خیر و در صورت شناسایی تخلف، متناس��ب با آن طبق مواد 51 و 52 آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم  افزارهای رایانهای مصوب 1383 

هیات وزیران، مجازات تعیین شده را اعام می کند.

نوع دوم، مواردی هس��تند که در آن طرفین شکایت ش��ورای انتظامی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران را به عنوان داور مشخص می کنند. در این حالت 
شورا در صورت پذیرش داوری همانند یک دادگاه حقوقی عمل کرده و در پایان با 
صدور رای نظر خود را اعام می کند. این رای برای طرفین الزم االتباع اس��ت و در 
صورت عدم تمکین از س��وی هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند بعد از گذشت 
بیس��ت روز از اباغ رای با مراجعه به واحد اجرای احکام نس��بت به اجرایی کردن 

رای داوری اقدام کند.
وی افزود: با توجه به بلوغ س��ازمان نظام صنفی رایانه ای و اگاهی و اعتماد صنف 
نسبت به فعالیت شورای انتظامی و نیز رسیدگی کاما تخصصی و سریع پرونده ها 
توسط این شورا در مقایس��ه با س��ایر محاکم، تعداد پرونده های داوری رشد قابل 

توجهی در سال  های اخیر داشته است.
فروزنده با تاکید بر ارتقای جایگاه شورای انتظامی برای حل و فصل مشکات و 
اختافات قراردادی در حوزه فناوری اطاعات، به همکاری سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اس��تان تهران و ارجاع پرونده های حوزه فناوری اطاعات به 
شورا و اعتبار رای ش��ورا برای این مراجع اش��اره کرد. او همچنین اظهار داشت که 
مرکز ملی فضای مجازی نیز طی نامه ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر ش��عبه 12، 
تصریح کرده در قراردادهایی که شورای عالی انفورماتیک مرجع رسیدگی بوده، االن 
و در غیاب این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای وظیفه بررسی 

و رسیدگی به آنها را دارد.
اما در دوره  کرونا چگونه پرونده ها بررسی می ش��وند و مراحل رسیدگی خود را 

طی می کنند؟
به گفته  فروزنده، تا انتهای سال قبل طبق روال تمامی  پرونده ها به شکل حضوری 
بررسی و رفع مشکل می شد. در دوران کرونا به منظور جلوگیری از تاخیر در روند 
رسیدگی به پرونده ها و سایر وظایف شورا، تا به امروز پنج جلسه از طریق سازوکار 
برقرار شده توسط سازمان بصورت آناین )مجازی( برگزار شده است. در طول این 
جلسات شورا با اعمال تغییرات در رویه اجرایی خود تاش کرده که به سطح بازدهی 
جلسات حضوری خود نزدیک شود. موضوعاتی نظیر احراز هویت طرفین پرونده، 
امضای صورتجلسات و امضای برگه ارجاع موضوعات از مواردی هستند که در این 

جلسات مورد بحث قرار گرفته اند.
حمید فروزنده رویکرد ش��ورای انتظامی س��ازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران را این گونه توصیف می کند: تا حد ممکن پرونده ها را با راهنمایی و اجازه به 
تعامل طرفین در شورا، به سمت س��ازش می بریم و تاش می کنیم که طرفین به 
نوعی با هم کن��ار بیایند، به این دلیل که در هنگام ص��دور حکم و رای حداقل یک 
طرف ناراضی باقی می ماند. در حالیکه سازش طرفین، رضایت هر دو را فراهم کرده 
و از اتاف انرژی و منابع طرفین جلوگیری می کند. خوشبختانه در حال حاضر کسر 
قابل توجهی از پرونده ها به دلیل تجربه و اعتبار اعضای ش��ورا و ارایه راه حل های 

مفید منجر به سازش شده است.
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امسال ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط 
بازفعال سازی می شود

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از برنامه ریزی برای بازفعال س��ازی یک هزار و 

500 بنگاه کوچک و متوسط غیرفعال در سال 99 خبر داد.
ش�اتا- اصغر مصاحب با بیان این مطلب، اف��زود: مطابق 
برنامه ریزی انجام شده یک هزار و 200 واحد از این بنگاه ها در 
داخل سازمان صنایع کوچک و 300 واحد دیگر با نظارت این 
سازمان، اما توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 

بازفعال سازی می شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: عمده این واحدها ب��ا بهره گیری از 
خدمات کلینیک های صنعتی و خدمات مش��اوره ای بازفعال 

خواهند شد.
این مقام مسوول گفت: بازفعال سازی 88 رشته فعالیتی که 
بیش از سایر صنایع در شرکت شهرک های صنعتی استان ها 

فعالند، مد نظر است.
به گفته مصاحب، برای س��ال 98 باز فعال سازی یک هزار 
و 33۴ واحد برنامه ریزی شده بود، اما با وجود افت محسوس 
فعالیت ها در یک ماه پایانی پارس��ال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، توانس��تیم به رقمی  یش از رقم برنامه ریزی شده یعنی 

هزار و ۴۴۴ واحد دست یابیم.
وی همچنین درخص��وص ارتق��ای ص��ادرات بنگاه های 
کوچک و متوس��ط، از طرحی خبر داد که هفته گذش��ته در 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ارائه ش��د ک��ه در آن قرار 
است از مش��وق های صادراتی برای توسعه صادرات غیرنفتی 
کنسرسیوم های صادراتی، ش��رکت های مدیریت صادرات و 

شرکت های صادرات گرا استفاده شود.

انتشار گزارش دوساالنه عملکرد
 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
گزارش دوس��االنه عملکرد س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 

استان تهران منتهی به اسفندماه سال 1398 منتشر شد.
نصر تهران- گزارش دوس��االنه عملکرد س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران منتهی به اسفندماه سال 1398 
در چهار فصل دس��تاوردها و فعالیت های س��ازمان، عملکرد 
دوس��االنه هیات مدی��ره دوره پنجم، عملک��رد، فعالیت ها و 
دستاوردهای کمیسیون ها و گزارش آماری عملکرد دبیرخانه 

و دیگر ارگان رسمی سازمان منتشر شد.
این گزارش، بیان گر خاصه ای از فعالیت های انجام ش��ده 
در کل سازمان )اعم از هیات مدیره، کمیسیون ها و دبیرخانه( 
ب��وده و ت��اش می کن��د تصوی��ر روش��ن تری از اقدامات و 
فعالیت های انجام شده و همچنین مس��یر پیش رو به دست 

دهد.
فناوران در روزهای آینده س��عی خواهد کرد ضمن انتشار 
بخش های مهم این گزارش، به بررسی و نقد عملکرد سازمان 

نظام صنفی رایانه ای استان تهران بپردازد.

New Tab

دریچه
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
از سر گرفته می شود

مرکز امور اصناف و بازرگانان-  جمشید گلپور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: پس از ماه مبارک رمضان و با بهبود شرایط بهداشتی کشور در کنترل بیماری کرونا، 
آموزش های دوره ای صنوف به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دوره های مجازی آغاز خواهد شد. به گفته گلپور، در همین راستا برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 

نیز از سر گرفته خواهد شد. وی اظهار داشت: رسیدگی به مشکات صنوف جزو اولویت های مرکز اصناف وزارت صمت است.

رشد درآمدزایی شیائومی 
 در پاندمی کرونا

شیائومی  که روز گذشته گزارش جدیدی را در خصوص عملکرد 
مالی خود در سه ماهه نخست سال جاری میادی منتشر کرده، به 
تازگی اعام کرده است که درآمد این شرکت چینی بزرگ در در 
این بازه زمانی به میزان 13.۶ درصد رشد و افزایش پیدا کرده است.

 ایسنا- این بدان معناست که شیائومی  توانسته فراتر از پیش 
بینی های صورت گرفته از سوی تحلیلگران و کارشناسان فعال 
در حوزه فن��اوری عمل کند و به یک موفقیت نس��بی در بحران 

پاندمی کرونا دست پیدا کند.
همچنین میزان فروش گوشی های گران قیمت مجهز به فناوری 
شبکه 5G  در این بازه زمانی در افزایش درآمد شیائومی تاثیرگذار 
بوده است. همچنین شیائومی  نسبت به میزان فروش و عملکرد 
مالی خود در ماه های آتی بسیار خوشبینانه ابراز امیدواری کرده 
است این در حالیست که رقبای آن همچون اپل و سامسونگ بیشتر 
برآورد کرده بودند که تاثیر و تبعات منفی ناشی از جلو گسترده و 
پاندمی کرونا در فصل های آینده سال جاری میادی نمایان خواهد 
شد. طبق آمارهای رسمی منتشر شده شیائومی  در سه ماه منتهی 
به مارس 2020 توانسته محصوالت خود را به ارزش ۴9.۷ میلیارد 
یوان معادل ۷ میلیارد دالر به فروش برساند. این در حالیست که 
میزان درآمد کسب شده توسط این شرکت در مدت مشابه سال 

گذشته ۴3.۷۶ میلیارد یوان بوده است.
شیائومی بر این باور است که افزایش درآمد این شرکت تا حد 

زیادی مرهون باال رفتن قیمت گوشی های 5G بوده است.

آیفون جدید احتماال هندزفری ندارد
تازه ترین اخبار و گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که 
اپل احتماالً قصد دارد گوشی جدید آیفون 12 را بدون هندزفری 

معرفی و عرضه کند.
ایسنا- بر اس��اس گزارش های منتشر ش��ده در رسانه های 
خبری و وب سایت های فعال در حوزه تکنولوژی، می توان دریافت 
که ش��رکت اپل به عنوان توسعه دهنده گوش��ی های آیفون به 
احتمال زیاد قصد دارد به منظور افزایش فروش محصوالت ایرپاد 
خود، گوشی جدید آیفون 12 را به صورت کاما وایرلس و بدون 

هندزفری معرفی و عرضه کند.
کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری پیشتر نیز برآورد 
و اعام کرده بودند که اپل در نظر دارد س��ری جدید گوشی های 
آیفون خود را بدون امکان هیچ اتصالی از جمله هندزفری توسعه 

داده و به تولید برساند.
حاال به نظر می رسد که پیش بینی آنها بر اساس اسناد و مدارک 
فاش شده تا حد زیادی درست از آب درآمده است؛ هر چند که تا 
زمان رونمایی رسمی اپل از گوشی آیفون 12 که به احتمال زیاد 
طبق روال هر ساله در رویدادی اختصاصی در سپتامبر سال جاری 
میادی برگزار شود، باید منتظر ماند تا از صحت پیش بینی های 

صورت گرفته اطمینان حاصل شود. 
هنوز این اخبار به صورت رسمی توسط شرکت اپل منتشر نشده 

و به تایید نرسیده است.

New Tab

رابط

موبایل 3/5

قفل آیفون با ماسک هم باز می شود
آپدیت سیس��تم عامل iOS عرضه شده اس��ت. این آپدیت 
قرار گرفتن در معرض کووید 19 را به کاربران گوشزد می کند و 
همچنین به آنان اجازه می دهد حتی با ماسک قفل دستگاهشان 

را باز کنند.
مهر- آخرین نسخه آپدیت سیستم عامل اپل iOS13.5 نام 
دارد و هم اکنون عرضه شده است این آپدیت چند ویژگی جدید از 
جمله نوتیفیکیشن »قرار گرفتن در معرض کووید -19« را دارد. 

اپل برای ارائه این ویژگی با گوگل همکاری کرده است.
عاوه برآن باز کردن قفل دس��تگاه با قابلیت Face ID برای 

کاربرانی که ماسک به صورت دارند نیز تسهیل شده است.
در این وضعیت سیستم عامل صفحه کد را به کاربر نشان می دهد 
تا او بتواند بدون تاخیر قفل دس��تگاه خود را باز کند. همچنین 
هنگامی که کاربر ماسک به صورت دارد و بخواهد از اپل استور، اپل 
بوکز، اپل پی یا آیتونز خرید کند، همین صفحه کد نمایش داده 
می شود. عاوه بر آن قابلیت Medical ID نیز ارتقا یافته است. 
کاربر می تواند برخی اطاعات پزشکی خود را برای مواقع اضطراری 
در این بخش ذخیره کند. با ارتقای این ویژگی فرد می تواند دستگاه 
 Medical ID را طوری تنظیم کند تا به طور خودکار اطاعات
را با اپراتورهای اورژانس 911 به اشتراک بگذارد. در کنار این موارد 

آپدیت جدید iOS حاوی وصله های ترمیمی برای باگ ها است.

اچ تی سی گوشی 5G   عرضه می کند
طبق گزارشی جدید به نظر می رسد شرکت تایوانی اچ تی سی 
قصد دارد در جوالی امسال نخستین موبایل 5G  خود را رونمایی 

کند.
 HTC مهر- گزارش��ی جدید حاکی از آن اس��ت که شرکت
 HTC Desire مش��غول س��اخت یک موبایل میان رده به نام
 20Pro است. این درحالی است که بخش تولید موبایل شرکت 
تایوانی با خسارت های ناشی از کاهش فروش محصوالت دست 
و پنجه نرم می کند. از س��وی دیگر به نظر می رس��د این شرکت 
تصمیم دارد در جوالی س��ال جاری میادی نخستین موبایل 
5G    خود را رونمایی کند. به گفته کارشناس��ان ممکن اس��ت 
موبایل مذکور یک دستگاه رده باال و پرچمدار باشد. موبایل های 
HTC Exodus1و +HTC U12  که در سال 2018 معرفی 
شدند، آخرین پرچمداران »اچ تی سی« بودند. یکی از مدیران این 
شرکت در مصاحبه ای اعام کرده بود هنگامیکه اینترنت 5G در 
تایوان عرضه شود، اچ تی س��ی نیز  موبایل های مجهز به فناوری 
نس��ل پنجم را عرضه خواهد کرد. درهمین راس��تا کارشناسان 
معتقدند این شرکت در ماه جوالی نخستین موبایل 5G   خود را 
   5G رونمایی می کند. هنوز اطاعاتی درباره نام و مشخصات موبایل
اچ تی سی منتشر نشده است. از سوی دیگر اچ تی سی تصمیم دارد 
در ماه ژوئن یک موبایل 4G   نیز رونمایی کند که نام این دستگاه نیز 
 Desire 20هنوز مشخص نشده است. با این وجود احتمال دارد
Pro نام دستگاه 4G باشد. پیش بینی می شود این موبایل با تراشه 
اسنپدراگون ۶۶5 و ۶ گیگابایت RAM عرضه شود. پنل پشتی 

دستگاه نیز مجهز به 3 دوربین و اسکنر اثر انگشت خواهد بود. 
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سرویس مصاحبه آنالین  فارسی »کاران« معرفی شد 
محصول

خدمت جدید »کاران« برای کارفرمایان و کارجویان، امکان انجام مصاحبه های 
استخدامی  به صورت آناین و ویدئویی روی بستر تمام فارسی است. اگر به دنبال 
استخدام افراد هستید، سرویس آناین مصاحبه استخدامی کاران به شما امکان 
می دهد بتوانید در هر زمان و مکان و به سادگی، یک جلسه مجازی برای جذب و 

استخدام برگزار کنید.
فناوران- نرم افزارها و سرویس های مختلفی برای انجام یک مصاحبه آناین 
وجود دارد که هر کدام محاسن و معایب خاص خود را دارند. اما بزرگترین مشکل 
استفاده از سرویس های خارجی در کشورمان، کندی و یا اختال سرعت در حین 
برقراری تماس ویدئویی اس��ت؛ عاوه براین، تمام فایل های ویدئویی  در این نرم 
افزارها روی سرورهای خارج از کش��ور قرار دارد؛ بنابراین اگر به هر دلیل ویدئوی 
مصاحبه استخدامی روی این برنامه ها از دس��ت برود امکان بازیابی و پیگیری آن 

برای کارفرمایان فراهم نیست. 

سرویس مصاحبه آناین کاران با توجه به این نیاز مبرم کسب و کارها ارائه شده 
است تا کارفرمایان و کارجویان بتوانند به سادگی و به سرعت جلسات مصاحبه های 
استخدامی خود را بدون اختال در سرعت و بر بستر امن کاران به صورت آناین 

و ویدئویی برگزار کنند.
مزایای مصاحبه آناین استخدامی  کاران عبارتند از:

1. این سرویس کاما به زبان فارسی اس��ت و پیچیدگی سرویس های خارجی 
را ندارد.

2. نیازی نیست حتما در سایت کاران آگهی استخدامی ثبت کرده باشید.
3. شما به سادگی و با سرعت می توانید لینک مصاحبه آناین را ایجاد کرده و با 

ایمیل یا پیامک برای کارجو و حاضران جلسه ارسال کنید.
۴. استفاده از این سرویس نیازی به نصب ابزارهای اضافه روی موبایل و یا رایانه 

شما ندارد و با یک مرورگر معمولی باز می شود.

5. کیفیت تصوی��ری مصاحبه ویدئوی��ی آناین کاران باالتر از س��رویس های 
خارجی است.

۶. نگران سرعت اینترنت و قطع شدن مصاحبه نیستید.
۷. هیچ محدودیتی برای تعداد شرکت کننده در مصاحبه وجود ندارد.

8. اطاعات تماس مصاحبه کنندگان محرمانه نگه داشته می شود.
9.نگران از دست دادن فایل مصاحبه نیستید.

10. فایل ویدئویی مصاحبه برای شما قابل دانلود و ارسال است.
11.اطاعات محرمانه مصاحبه شما روی سرور خارجی منتقل نمی شود

12. قابلیت ثبت نظرات و نتیجه مصاحبه روی ویدئوی مصاحبه وجود دارد.
13. یکبار استفاده از مصاحبه آناین کاران برای شما رایگان است.

شما می توانید با ورود به سایت کاران، پس از ثبت نام، سرویس مصاحبه آناین 
کاران را فعال کنید.

زمزمه های ارزانی از بازار به گوش می  رسد

هفته آینده گوشی موبایل بخریم؟
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی با 
برشمردن دالیل گرانی گوشی موبایل گفت: امسال به دلیل 
قطع واردات تلفن همراه، ش��اهد کمبود گوشی و در نهایت 

افزایش قیمت ها هستیم.
باشگاه خبرنگاران - مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشور های همسایه و 
کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار ها و همچنین برنامه های 
آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با 
نام “شاد” در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت 

باال رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.
وی البته بدون اشاره به فعالیت های سوداگرانه در این بازار 
گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در 
ماه های فروردین و اردیبهشت امسال فقط ۷00 هزار گوشی 

وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.
رییس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی و ارتباطی 
افزود: بانک مرک��زی باید برای جبران این کمب��ود وارد این 
بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی 
را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوش��ی به اندازه کافی 

وارد بازار کنند.
محبی گفت: آمار ش��رکت های واردکننده در حال حاضر 
حاکی از آن اس��ت که حدود 500 هزار گوشی در گمرک و 
انبار ها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می شود این گوشی ها 

را ترخیص کرد.
وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در 
جریان است، اما گرانی دالر تاثیر بس��یار زیادی بر قیمت ها 

گذاشته و آرامش را از بازار این کاال سلب کرده است.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی گفت: 
خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه های قانونی و 
دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی 
تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این 
تخلف محسوب می شود ضمن اینکه مردم می توانند با مراجعه 
به سایت اتحادیه دستگاه های مخابراتی تهران، شکایت خود را 

مطرح و پیگیری کنند.
محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول 
خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید 
قبل از مراجعه به این سایت ها اسم و نام و نشانی آن سایت را 

در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.
 نوید ارزان شدن تلفن همراه

در همین حال تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته 
است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار 

شده است.
حدود 3 ماهی می شود که شاهد افزایش قیمت موبایل در 
بازار هس��تیم که همین امر باعث کاهش تقاضا در بازار شده 
است. زمانی که سری به بازار موبایل بزنیم دیگر از گوشی های 
کمتر از 2 میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن 
همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان ترین 
موبایل هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوق کارگری 

هم گران تر هستند.
افزایش بی سرو صدا قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا 

تقاضا برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت 
نوعی شوکه بود. یکی از متقاضایان خرید گوشی ادعا دارد که 
قبل از عید قصد خرید تلفن همراهی با قیمت 8 میلیون تومان 
را داشته است که پس از عید قیمت همان کاال به 12 میلیون 
تومان رس��ید. به گفته کارشناس��ان، بخش جزئی از دلیل 
افزایش قیمت موبایل به نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر 
این افزایش بسته به بحث واردات است. اگرچه قیمت گوشی 
تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است، اما 
تا زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانی 

نداشته باشد، احتمال باال رفتن قیمت موبایل وجود دارد.
در این روزها فرقی نمی کند به دنبال چه برند یا چه مدل 
تلفن همراهی باشید، زمانی که به بازار موبایل سری می زنیم 
به دلیل اینکه قیمت ها باالس��ت  باید قید خرید را زد. حدود 
یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار 
هستیم و مشاهدات میدانی نشان داده است که قیمت ها روند 
نزولی را دارد. حال سوالی که پیش می آید آیا همچنان شاهد 
کاهش قیمت این کاال خواهیم بود یا مجدا قیمت آن افزایش 

خواهد داشت؟
  قیمت موبایل در سراشیبی قیمت 

ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با 
بیان اینکه بازار تلفن همراه شدت هم اکنون بازار تلفن همراه 
راکد است، گفت: به دلیل اینکه موبایل تولید داخل نداریم  و 
این کاال با قیمت ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این 
کاال بستگی ش��دید به قیمت ارز دارد و در حال حاضر شاهد 

افزایش قیمت ارز در جهان هستیم.
وی ادامه داد: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته 
است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار 
شده است و از این رو در یک هفته اخیر شاهد کاهش قیمت 

موبایل در بازار بودیم.
درستی گفت: امیدواریم با تغییراتی که در وزارت صمت 
صورت گرفته است، گره گشایی برای این بازار باشد و به ثبات 
نسبی برسد. با افزایش قیمت موبایل مغازه داران آسیب های 
فراوانی دیده اند و در گذشته امورات خود را بهتر از حال حاضر 

می گذراندند.
او گفت: هفته آینده مقداری بازارقیمت موبایل در به  آرامش 
خواهد رسید و قیمت ها مشخص خواهد شد. بازار نیاز به ثبات 

دارد تا مردم قدرت خریدشان افزایش یابد.  
وی درخصوص کاهش قیمت تلف��ن همراه در هفته های 
آینده، تشریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در 
هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که قیمت ها به ثبات 

نسبی خواهد رسید و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.
  قیمت موبایل؛ سرگردان در تب دالر

پژمان احمدی یکی از فروشندگان موبایل  در خصوص بازار 
موبایل، گفت: هر س��اله در نزدیکی شب عید شاهد افزایش 
تقاضای موبایل در بازار بودیم که امسال این میزان به نصف 
رسید. پاساژها از قبل عید تعطیل شدند و همین عامل باعث 

افت تقاضا در بازار شد.
او گفت: بعد از تعطیات نوروزی و با بازگش��ایی پاساژها، 
مقداری تقاضا وجود داشت اما به شدت شاهد افزایش قیمت ها 

بودیم و همین عامل باعث کاهش تقاضا در بازار شد. عرضه و 
تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون 
تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن 

همراه روند صعودی را دارد.
این فروش��نده موبایل ادامه داد: در حال حاضر حدود یک 
هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل بودیم و پیش 
بینی می شود که این کاال به قیمت نسبی برسد. هم اکنون به 
شدت بازار آرامی  را پشت سر می گذاریم، اما امیدوارم که در 
هفته های آینده  این مشکل برطرف شود و شاهد رونق این 

صنف باشیم.
  از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه 

رضا دیهیمی، نایب رییس انجم��ن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و تجهیزات جانبی، با بیان از هم گسس��تگی زنجیره 
تامین و عرضه تلفن همراه در کشور، در مورد تاثیر بحران کرونا 
بر اقتصاد صنف تلفن همراه گفت: متاس��فانه از اوایل اسفند 
که رش��د ش��یوع بیماری کرونا در ایران آغاز شد، مشکاتی 
برای این صنف بوجود آمد. نخس��تتین تاثیرات شیوع کرونا 
در صنف موبایل ش��امل حال حلقه  اول ای��ن زنجیره یعنی 

واردکنندگان شد.
رییس انجمن واردکنندگان موبای��ل، تبلت و تجهیزات 
جانبی افزود: بهتر است بدانید در این لحظه که با هم گفت وگو 
می کنیم هیچ باری از دبی به ایران نمی رسد چرا که راه های 

دبی و عراق )اربیل( به ایران بس��ته ش��ده و پرواز و در نتیجه 
کارگویی صورت نمی گیرد. به عبارتی اولین مشکل آن است 

که واردکنندگان امکان ارسال کاال به ایران را ندارند.
نایب رییس انجمن واردکنن��دگان موبایل با بیان افزایش 
جهانی قیمت موبایل به دلیلی شیوع کرونا گفت: کروناویروس 
همزمان با شروع سال نوی میادی 2020 در چین و سپس 
کش��ورهای دیگر ش��یوع پیدا کرد. در نتیجه کارخانه های 
برندهای بزرگ از قبیل اپل و سامسونگ در چین به تعطیلی 
کشیده شد و با توجه به همزمانی با سال نو کمبود کاال در دبی 
و هنگ کنگ و... باعث افزایش قیمت کاال در سراسر جهان 
شد. معضل بزرگ این است که زمانی برای پایان این بحران 
تعیین نشده و البته ما امیدواریم انشااهلل هرچه سریع تر اوضاع 

به سامان برسد.
او افزود: هم اکنون که کشور با این بحران مواجه شده است، 
دغدغه همه ما عبور از این شرایط است و باید تاش کنیم تا 
هرچه زودتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم. اما نباید از 
این موضوع هم  غافل شویم که در این دوران بسیاری از کسب 
و کارها آسیب دیده اند و باید از هم اکنون چاره ای برای حل 

مشکل آنها در پساکرونا بیاندیشیم.
حال باید منتظر ماند تا قیمت ارز به یک ثبات نسبی برسد و 
در برابر آن واردات موبایل تعیین و تکلیف شود چرا که این گونه 

شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار خواهیم بود.

PB


