دوشنبه  24شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7443

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

فعاالن موبایل در گفت و گو با «ایران»:

فعالیت بیش از  ۲۸۲۶شرکت دانش بنیان
در استان تهران

اخـــــــــبار

فروش تلفن همراه
با آموزش مجازی رونق گرفت

سوســن صادقی -با آغــاز دوباره آموزش آنالیــن بهعلت ادامه شــیوع کرونا ،یکــی از ابزارهای الزم و ضروری بــرای اتصال به
پلتفرمهای دانشــگاهها و شبکه شــاد دانشآموزی ،تلفن همراه است .با آغاز سال تحصیلی سری به بازار تلفن همراه زدیم و به
سراغ فعاالن این حوزه رفتیم تا ببینیم وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار با شروع سال تحصیلی زودهنگام چگونه است.
افزایشتقاضا
رضــا دیهیمــی ،نایــب رئیــس انجمــن
واردکنندگان تلفن همراه و لوازم جانبی میگوید
می گوید با شــروع ســال تحصیلی جدید و ادامه
آموزش آنالین ،حدود دو هفته است که تقاضای
خریــد تلفن همراه در بازار افزایش یافته اســت و
حــدود  90درصد از متقاضیان هم دانشــجویان و
بخصوص دانشآموزان هســتند کــه برای اتصال
ی که در
به شــبکه شاد به گوشی نیاز دارند ،بهطور 
چند مدت اخیر بازار تلفن همراه به این میزان با
تقاضای باال روبهرو نشده بود.
دیهیمــی بــه «ایــران» گفــت :بــا تدابیــری که
مســئوالن وزارت صمت ،بانــک مرکزی و انجمن
واردکننــدگان اندیشــیده بودند ،دو مــاه پیش کاال
به بــازار عرضه و کمبود کاال رفع شــده و بازار آرام
گرفــت و حتی قیمتهــا نیز تــا  15درصد کاهش
یافــت ولی آن زمــان تقاضای زیــادی برای خرید
وجــود نداشــت ولــی آرامشــی که بــر بــازار حاکم
شــده بــوده ،دوام نیاورد ،چــرا که بــا افزایش نرخ
ارز و توقــف تخصیــص ارز از ســوی بانــک مرکزی
بــه واردکننــدگان تلفن همــراه روبهرو شــدهایم و
همین موضوع باعث شد تا بار دیگر در این مدت
قیمتها  5تا  15درصد افزایش یابد.
این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد با ادامه
توقف تخصیــص ارز به واردکنندگان تلفن همراه
دوبــاره کاال در بازار کاهــش یافته و با کمبود تلفن
همــراه روبــهرو خواهیم شــد از ایــنرو دولت باید
بــرای جلوگیری از کمبــود کاال در بازار ،تخصیص
ارز بــه واردکنندگان تلفن همراه را در اولویت قرار
دهد تا بازار بیش از این ملتهب نشود.
وی در ادامــه گفــت :آرامــش در بــازار تلفــن
همــراه به تخصیص ارز ارتبــاط دارد اگر کاالهایی

کــه در گمرک وجود دارد و به ثبت ســفارشهایی
که بیش از یک ماه از درخواست آنها میگذرد ارز
تخصیص دهنــد 330 ،شــرکت وارد کننده تلفن
همراه میتوانند کاال وارد کشــور کنند تا حبابی که
بهوجود آمده دوباره برطرف شود.
دیهیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخی
اعتقــاد دارند گرانی به وجود آمده را واردکنندگان
تلفن همراه موجب شدهاند ،گفت :واردکنندگان
با کمترین ســود کاال را میفروشــند و دستگاههای
نظارتــی هم بــر عملکرد آنها نظــارت دارند و اگر
گرانفروشی یا احتکاری بود اعالم میکردند اتفاقاً
عامــل گرانــی بیــش از حــد (بعــد از افزایش نرخ
دالر) هم از ســوی عدهای ســودجو که همیشــه در
بازار وجود دارند ،رقم میخورد و آنها هســتند که
تلفن همــراه را گرانتر از قیمت اصلــی در بازار به
فروش میرســانند .این فعال افزود :البته تنها راه
اینکــه کاال به قیمت اصلی اش در بازار به دســت
مصــرف کننده برســد و شــفاف باشــد ،راهاندازی
طــرح «افــق» اســت از ایــنرو از مســئوالن وزارت
صمت و همتــا میخواهیم تا نواقــص طرح افق
را برطــرف کنند تا با راهانــدازی آن مصرف کننده
بــا قیمت قانونــی کاالی خــود را خریــداری کند و
دست سودجوها از بهدست آوردن سودهای کالن
قطع شــود.این فعال بازار تلفن همــراه به مردم
هــم توصیه کــرد قبل از خرید ،حتمــاً قیمتهای
دســتگاههایی را کــه میخواهند از بــازار خریداری
کنند از ســامانه ( 124ســامانه ســازمان حمایت از
مصرف کنندگان) استعالم بگیرند و سپس اقدام
به خرید تلفن همراه کنند.
نقی سالمی مدیر فروش یکی از فروشگاههای
آنالین نیز معتقد است در دو هفته اخیر تقاضای
خریــد تلفــن همــراه در تمــام برندهــا افزایــش

چشمگیری داشته و دلیل آن آغاز آموزش آنالین
دانشآموزان و دانشجویان است.
سالمی به «ایران» گفت :تلفن همراه در مدت
کمتر از یــک ماه دوباره با افزایــش قیمت روبهرو
شــده ،از ایــنرو خانوادهها به خاطــر اینکه مجبور
هســتند دســتگاهی را بــرای فرزنــدان خــود تهیه
کننــد ،کاالهای زیر  5میلیــون تومانی را خریداری
میکنند و عطــش زیادی برای خرید کاالهای این
دســته از تلفــن همــراه وجــود دارد از ســوی دیگر
توجه داشته باشید قیمت تلفن همراه به قیمت
ارز وابســته اســت از ایــنرو همان میــزان که برای
خریــد دالر تقاضا بهوجود آمده همین موضوع را
در بخش تلفن همراه هم شاهدیم.
وی در ادامــه گفــت :دوم اینکــه در یــک مــاه
اخیــر تخصیــص ارز بــرای واردات تلفــن همــراه
متوقف شده است و اینگونه القا میشود که عدم
تخصیــص ارز به بازار ادامه داشــته باشــد و تلفن
همراه به بازار وارد نشــود .بنابراین مصرفکننده
بــرای خریــد عجلــه دارد و فروشــنده بــرای اینکه
کاالی خــود را گرانتر بفروشــد اصــراری به فروش
ندارد.افشــار فروتــن الریجانــی ،رئیــس انجمــن
فروشــندگان تلفــن همــراه و ســیمکارت و لــوازم
جانبــی نیــز اعتقــاد دارد با آغــاز ســال تحصیلی
و آمــوزش مجــازی تقاضــا در بــازار تلفــن همراه
افزایش چشمگیری یافته است.
فروتن الریجانی به «ایران» گفت :پیش از این
یعنــی یک ماه قبل نه تنهــا کاال در بازار بود ،بلکه
رکــودی هم حاکم بود و خریداری وجود نداشــت
ولــی االن بــازار بــا تقاضــای زیــادی روبهرو شــده
اما متأســفانه همزمــان با رونق تقاضــا ،نرخ دالر
افزایــش نیــز یافته و قیمتها نیز باال رفته اســت.
از ســوی دیگر در این میان عدهای سودجو هم که

بهدنبال سوءاستفاده از بازار و کسب سود بیشتری
هســتند بنابرایــن کاالی خــود را بــه بــازار عرضــه
نمیکننــد تــا گرانتر بفروشــند و این مــوارد باعث
شده تا دوباره بازار تلفن همراه ملتهب شود.
ایــن فعــال بــازار تلفــن همراه بــا بیــان اینکه
وضعیــت بازار و خانوادههایی که مجبور به خرید
تلفن همــراه با قیمــت باال بــرای محصالن خود
هستند ما را نیز تحت تأثیر قرار داده ،گفت :چون
ایــن وضعیــت بازار کنونــی تنها به ضــرر مصرف
کننده اســت چرا که مجبور اســت جنس را بیشتر
از قیمــت اصلــی اش خریــداری کند .بــه عبارتی
تلفــن همراهــی کــه 2میلیــون و  900هــزار تومان
بــود ،مجبــور شــده  3میلیــون و  700هــزار تومان
خریــداری کند.الریجانی نوســانات نــرخ ارز را نیز
علت گرانی تلفن همراه میداند و از ســوی دیگر
اعتقاد دارد هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد ،چرا
که تشکلهای موازی در این رسته بسیار زیاد است
از اینرو به نظر میرســد باید تشــکل یکپارچهای
در ایــن زمینــه شــکل بگیرد.ابوالفضــل ناصــری،
ســخنگوی اتحادیه تلفن همراه کشور نیز معتقد
اســت کــه تنها عامــل گــران شــدن دوبــاره تلفن
همــراه در بازار افزایش نرخ ارز اســت و این دو به
هم وابسته شدهاند.ناصری به «ایران» گفت :هم
اکنــون در بازار کاال وجود دارد و اینکه میگویند در
بازار کاال نیست و برخی واردکنندگان آن را احتکار
کردهاند که با ســود بیشتر بفروشند ،دروغ محض
اســت اگر احتــکار کردهانــد ،چــرا در مغازهها کاال
وجــود دارد هم اکنــون در مغازه خــود من کاال به
اندازه کافی وجود دارد.
وی افــزود :برخــی از فروشــندگان و دیگر افراد
معلوم الحال با انجمن واردکنندگان رسمی تلفن
همــراه زاویــه دارنــد و تنهــا بهدنبال کوبیــدن این

بخش هستند در حالی که سازمانهای نظارتی بر
این انجمن نظارت دارند.
التهاب بازار با نوسان نرخ ارز
امــا فروشــندگان تلفــن همــراه در بــازار چــه
میگوینــد .علــی اکبــری یکــی از فروشــندگان بــه
«ایران» گفت :بهدلیل نوســانات شدید و افزایش
قیمــت دالر ،قیمــت برخــی از تلفنهــای همراه
موجود در بازار نســبت به یک ماه گذشته بیش از
یک میلیون تومان گران شده است.
ســیاوش نظــری دیگــر فروشــنده نیــز اعتقاد
دارد افزایش قیمت بهدلیل احســاس کمبود کاال
در بــازار اســت و فقط در دو هفته گذشــته قیمت
یــک تلفــن همــراه  ۳میلیــون تومانــی ،بیــش از
 ۷۰۰هزار تومان گران شــده چون به واردکنندگان
تلفن همراه بیش از یک ماه اســت ارز تخصیص
ندادهانــد مردم و فروشــندگان نگــران کمبود کاال
هستند.محســن بهنامــی دیگــر فروشــنده تلفــن
همراه نیز معتقد اســت اوضاع بازار تلفن همراه
ی که ارزانترین تلفن
هر روز بدتر میشود بهطور 
همراه بــاالی  2میلیون تومان قیمت دارد و حتی
در ایــن روزها تلفن همراهــی که دو میلیون و 900
هزار تومان قیمت داشــت یک میلیــون تومان بر
قیمت آن افزوده شده اســت.بهنامی به «ایران»
گفــت :حتی اگر قیمــت تلفن همراه را بــا ارز آزاد
نیز حساب کنیم قیمت تلفن همراه خیلی بیش
از حــد معمولــش در داخل به فروش میرســد و
گاهــی در یک مدل اختالف قیمت تا یک میلیون
و  500هزار تومان هم میرســد .این فعال اعتقاد
دارد در بــازار تلفــن همــراه انحصار وجــود دارد و
واردکننــدگان آن را احتکار میکنند و تلفن همراه
را خیلــی بیشــتر از قیمــت تمــام شــده بــه مردم
میفروشند.

در حال حاضر بیش از  ۲۸۲۶شرکت دانش بنیان و  ۱۰پارک علمی و فناوری
در تهران و اســتان تهران مشــغول فعالیت هســتند.به گــزارش مهر ،مهدی
صفــاری رئیس پــارک فناوری پردیس با بیان مطلب فوق در اولین نشســت
مجمع فناوری و نوآوری استان تهران که روز گذشته در محل کارخانه نوآوری
برگــزار شــد ،گفت :یکــی از موضوعات مهم در حرکت علمی کشــور ،تکمیل
زنجیــره علــم و فناوری اســت.رئیس پــارک فنــاوری پردیس ادامــه داد :این
زنجیره از ایده و فکر شــروع میشود و ب ه علم و فناوری میرسد که در نهایت
بــه تولید و بازار منتهی خواهد شــد .صفاری نیا با اشــاره به وضعیت زنجیره
تجاریسازی در استان تهران گفت :دانشگاهها ،شتاب دهندهها ،مراکز رشد،
پارکهای فناوری و شــهرکهای صنعتی از زنجیرههای تجاریسازی ایده تا
محصول و توســعه بازار هســتند که بازیگران آن شرکتهای صنعتی و فناور،
نوپا و تیمهای استارتاپی به شــمار میروند.وی خاطرنشان کرد ۵۰ :درصد از
اعضای بنیاد ملی نخبگان ۵۰۰ ،دانشگاه و پژوهشگاه در زنجیره تجاریسازی
اســتان تهــران هســتند.وی افــزود :در حــال حاضــر  ۵۸شــتاب دهنــده۵۸ ،
ســرمایهگذار خطرپذیــر و  ۴۲مرکــز نــوآوری و فضای کار اشــتراکی در تهران و
اســتان تهران مشغول فعالیت هســتند.رئیس پارک فناوری پردیس با بیان
اینکــه همچنیــن  ۵۴مرکز رشــد و هــزار و  ۲۲۷تیم نوپا و نوآفریــن در تهران و
اســتان تهــران فعالیت میکنند ،گفت :در حال حاضر بیــش از  ۱۰پارک علم
و فنــاوری و  ۲۸۲۶شــرکت دانش بنیــان جزو زنجیره تجاریســازی در تهران
و اســتان تهران هســتند.وی با بیان اینکه  ۱۹شهرک صنعتی در استان تهران
فعالیــت میکننــد ،گفت :همچنین طبــق آخرین آمــار ۲۰ ،درصد از صنایع
کشور در شهرهای بزرگ استان تهران است.

مخالفت چین با فروش «تیک تاک» به امریکا

همزمان با نزدیک شدن به آخرین مهلت امریکا برای آغاز تحریم تیک تاک،
به نظر میرسد مقامات چینی عالقهای به پیوستن تیکتاک به شرکتهای
ایاالت متحده ندارند .این در حالی اســت که امریکا با اســتناد به نگرانیهای
امنیتی تأکید دارد باید هر چه سریعتر تیک تاک ماهیتی امریکایی بگیرد.
به گزارش انتخاب ،دولت دونالد ترامپ تأکید دارد که برای ادامه فعالیت
تیک تاک ،الزامی اســت که این شــرکت ســهم تجاری خود را به یک شــرکت
امریکایــی بفروشــد .تاکنــون دو شــرکت اوراکل و مایکروســافت عالقهمند به
کســب این تجارت بودهاند.اکنون براساس یک گزارش اختصاصی از رویترز،
چینیهــا معتقدنــد که فــروش تیک تاک به یک شــرکت امریکایــی در میان
اقدامــات اجباری کاخ ســفید (کــه در وهله اول تهدید بــه ممنوعیت آن بود)
باعث ضعیف نشــان دادن چین خواهد شــد .ژائو لیجیان ،ســخنگوی وزارت
خارجه چین میگوید که ایاالت متحده از مفهوم امنیت ملی برای ســرکوب
شرکتهای خارجی سوء استفاده میکند .از زمان شروع اولین دستور اجرایی
علیــه تیــک تــاک ،اینســتاگرام یــک گزینه مشــابه تیک تــاک را بهنــام Reels
راهانــدازی کــرده اســت ،اگرچــه اوراکل و مایکروســافت هــر دو عالقــه خود را
بــرای خرید بخش عملیاتی تیک تــاک در ایاالت متحده نشــان دادهاند ،اما
مدیرعامــل تیک تــاک پــس از واکنش رئیسجمهــوری امریکا اســتعفا داد.
بسیاری از مقامات امریکایی نگرانیهایی مربوط به حریم خصوصی در تیک
تاک ابراز کردهاند که ممکن اســت دادههای کاربر با پکن به اشتراک گذاشته
شــود .تیک تــاک قبالً اعالم کــرده بود که هیــچ تقاضایی را برای به اشــتراک
گذاشتن دادههای کاربران با دولت پکن نداشته است.

