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مشکل از گمرک است یا فروشندگان؟

حفره امنیتی در وزارت صمت برطرف شد

بازار تلفن همراه همچنان در کما
سوسن صادقی
خبرنگار

عکس :سیتنا

ایــن روزها دیگــر بازار تلفن همــراه و لپ
تــاپ خواب آلودگــی را رده کــرده و به کما
رفتــه اســت .وقتــی گشــتی در بــازار تلفن
همــراه ،لــپ تــاپ و لــوازم جانبــی بزنید
میبینیــد کــه نــه تنها خریــد و فــروش به
کمتریــن میزان خود رســیده اســت ،بلکه
برخــی نیــز کرکرهــای مغــازه را پاییــن
کشــیدهاند .گــزارش میدانــی «ایــران»
از بــازار تلفــن همــراه ،لــپ تــاپ و لــوازم
جانبی حاکی از آن اســت که نوسان ارزی،
سودجویی ،تزریق نکردن اجناس وارداتی
به بازار ،ترخیص نشدن کاالها از گمرک و
پیگیرینکردن مشکالت ازسویمسئوالن
مربوطــه بــرای تنظیم بازار موجب شــده
است این بازارهمچنان در کما باشد.
ëëکمبودکاالعمدهترینمشکلبازار
«بازار وسایل الکترونیکی بخصوص تلفن
همــراه راکــد اســت چــون جنس به بــازار
تزریــق نمیشــود واردات متوقــف شــده
اســت و زمانــی که واردات نباشــد نســبت
عرضــه و تقاضا به هــم میخورد و نتیجه
آن روند صعودی قیمت را در پی دارد».
علی رضایی یکی از فروشندگان چند ساله
بــازار تلفن همراه با بیان مطلب فوق و با
اشــاره به اینکه فروش ما نســبت به ســال
گذشــته در همیــن زمان یک پنجم شــده
اســت افزود :خریدار منتظر اســت شــاید
قیمتهــا کاهش یابد و دســت بــه خرید
بزنــد در این شــرایط باید هرچه ســریع تر
جنس وارد بازار کرده و از ســوی دیگر باید
ارز قیمــت ثابتی پیدا کند .اگــر برای  6ماه
قیمــت ارز ثابــت بمانــد هــم واردکننده،
هم فروشــنده و هم خریــدار تکلیف خود
را میدانند.
حســین شــکری دیگــر فعــال بــازار تلفن
همــراه نیــز گفت :علــت رکود بــازار تلفن
همــراه اجــرای سیاســت غلط بــود .نباید
تلفــن همــراه را جزو اجنــاس لوکس قرار
میدادنــد حداقــل بایــد تلفــن همــراه تا

قیمت  2میلیون تومــان را مانند کاالهای
ضروری محاسبه میکردند .تلفن همراه
اکنــون جزو ضروریات زندگی مردم شــده
است و نمیتوان آن را حذف کرد.
ایــن فعال بــازار در ادامــه افــزود :کاالها از
گمــرک ترخیــص نمیشــوند.برخی از
فعــاالن و واردکنندههــای تلفن همراه که
بــه حکم قضایی بدلیل گران فروشــی در
زنــدان بســر میبرنــد از این رو چه کســی
میخواهــد جنــس وارد بــازار کنــد در این
شرایط باید به شرکتهای بیشتری مجوز
واردات اعطــا کننــد.وی افــزود :کشــور مــا
سالها است دچار تحریم است و پیش از
این نیز افزایش یک شبه قیمت ارز از هزار
تومــان به 3هــزار تومان را تجربــه کردیم
ولی شــاهد به کما رفتن بازار نبودیم ،چرا
کــه در هر صــورت واردکنندههــا جنس به
بازار تزریق میکردند .ضیاء حیدری مدیر
فــروش یکــی از برندهای برتر کــرهای نیز
گفــت :مــا از نوســان ارز و نبــود جنــس در
بــازار رنــج میبریم .فــروش روزی به یک
عدد رسیده است از اینرو برای بقا فروش
اقساطی با چک صیادی (صدور یکپارچه
الکترونیکی چــک) را راهانــدازی کردهایم
تــا کســانی که نیــاز دارند و مجبور هســتند
بتواننــد به این شــیوه خرید کننــد و ما هم
بتوانیم بهکار خود ادامه دهیم.
هومنمداحییکیازفروشندگانلپ تاپ
نیــز درباره اوضاع بــازار رایانه گفــت :بازار
خالی از خریدار اســت و جنسها بشــدت
افزایش قیمت پیدا کردهاند و این شرایط
باعــث شــده اســت کــه فــروش کاهــش
بسیاری داشته باشــد تا آنجا که سال قبل
در همیــن زمان روزانه حداقل  5دســتگاه
میفروختیم اما در حال حاضر فروش ما
حتی به یک عدد هم نمیرسد.
علی پارسایی فروشنده لوازم جانبی تلفن
همــراه و لپ تاپ نیز وضعیــت فروش را
رضایت بخش ندانسته و میگوید :قیمت
اجناس لوازم جانبی چند برابر شده است
به همین علت فروش کاهش یافته است
تــا آنجــا که در مقایســه با ســال قبــل باید

گفت فروش ما به یک ســوم رسیده است
البته این روزها بیشتر مردم بهدنبال تهیه
لــوازم جانبی بــرای تلفن همــراه قدیمی
خود که به اجبار از پستوهای خانه هایشان
درآوردهاند ،هستند و آنها را نونوار میکنند
تا بتوانند از آنها استفاده کنند.
ایــن فعال بــازار تلفن همراه در پاســخ به
این ســؤال که برای بهبود اوضاع و بقا چه
کاری میتــوان انجــام داد ،گفــت :بقــای
ما در دســت مدیران اســت .نوســان ارزی
بدترین ضربه را به بازار زده اســت باید به
ثبات قیمت ارز فکر کرده و آن را مدیریت
کنند .از ســوی دیگــر مدیریت ضعیف در
ترخیص کاالها موجب شــده است تا بازار
ملتهب و راکد باشد .باید مدیران اجناس
را از گمرک بسرعت ترخیص کنند.
ëëترخیص100هزارتلفنهمراهدرهفته
مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران
رایانــهای تهــران بــا تأیید براینکه نوســان
ارز و نبــود جنــس باعــث بــه کمــا رفتــن
بــازار تلفن همراه و لپ تاپ شــده اســت،
گفــت :امــا عرضــه نشــدن کاال از ســوی
واردکننــدگان به بــازار را قبول نــدارم ،چرا
که ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان،
مسئوالن تعزیرات حکومتی و اتحادیه بر
بــازار و انبارها نظارت کامــل دارند و دیگر
اجناس احتکار شــده در بازار وجود ندارد.
از ســوی دیگــر کســانی کــه کاال را بــا دالر 4
هــزار تومــان خریدهاند بــرای آنها فروش
در زمــان کنونی مقرون به صرفه اســت از
اینرو عاقالنه نیســت که اجنــاس خود را
به بــازار عرضه نکنند.میرمهدی مشــکل
اصلی بــازار را ترخیص نشــدن اجناس از
ســوی گمرک اعــام کرد و افــزود :گمرک
کاالهای الکترونیکی وارداتی را بسیار پایین
ارزشگذاری میکند این در حالی است که
واردکننده با قیمت باالیی کاال را وارد کشور
میکنــد .بهعنوان مثال طبق پیش فاکتور
ارزش کاال ،هــزار دالر اســت ولــی گمــرک
 500دالر ارزشــگذاری میکنــد بــه همین
دلیل کاالهــا در گمرک مانــده و ترخیص
نمیشود تا بازار تنظیم شود.

سعیداحمدخانیمدیرکلروابطعمومی
ســازمان گمــرک ادعاهای فعاالن بــازار و
رئیــس اتحادیه فنــاوران رایانــهای تهران
مبنی بر ترخیص نشدن کاالها از گمرک را
رد کرد و به «ایران» گفت :ترخیص نشدن
بارهای لوازم الکترونیکی بخصوص تلفن
همراه به گمــرک ارتباطی ندارد .هر باری
که وارد و به گمرک اظهار میشود ،گمرک
در چارچــوب مقــررات و ضوابــط تعریف
شــده کاالها را در کمتریــن زمان ترخیص
میکند.هــر کــس ادعایــی دارد مبنــی بــر
اینکه کاالیش در گمرک مانده میتواند کد
مربوطه خود را به ما اعالم کند تا پیگیری
کنیم.
وی افــزود :اگــر کاالهای در گمــرک مانده
ترخیــص نمیشــود مربــوط بــه قوانین و
مقرراتی است که دیگر بخشهای دولتی
تعریــف کردهانــد و گمــرک تنهــا مجری
آن اســت .عــدهای میگویند گمــرک 600
هزار تلفن همراه توقیف شده را ترخیص
نمیکند درحالــی که بــرای صاحبان این
کاالها پرونده قضایی تشــکیل شده است
وتا پرونده قضایی به نتیجه نرسد ،امکان
ترخیــص کاالهــای توقیــف شــده وجــود
ندارد.مدیــر کل روابــط عمومی ســازمان
گمــرک با بیــان اینکه بهطــور میانگین در
هفتــه نزدیک بــه  100هزار دســتگاه تلفن
همراه از گمرک ترخیص میشود ،گفت:

اگر به گفته فعاالن بازار لوازم الکترونیکی
جنــس در بازار نیســت مســئوالن تنظیم
بازار (سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) باید
در این زمینه ورود کرده و نظارت کنند.
احمدخانی درباره ادعای رئیس اتحادیه
فنــاوران رایانــهای تهــران مبنــی بــر عدم
ارزشــگذاری کاالهــا از ســوی گمــرک نیــز
گفت :اکنون در شــرایط خــاص اقتصادی
قــرار داریم و گمــرک را موظف کردهاند تا
روی ارزشــگذاری کاالهــا نظــارت دقیقــی
داشته باشد تا ارز از کشور خارج نشود.
وی افــزود :معمــوالً واردکنندههــا کاال را
بــا نرخی که بــرای ارزشــگذاری به گمرک
اعــام میکننــد بــه مــردم نمیفروشــند
از ایــنرو ســازمان گمــرک معتقــد اســت
بایــد در این زمینــه شفافســازی صورت
بگیــرد .بهعنوان مثال ســازمان گمرک به
اتحادیه فناوران رایانهای تهران پیشــنهاد
داد ارزش کاالی خود را در سایت اتحادیه
درج و شفافســازی کنند تا مــردم بدانند
آنهــا با چه قیمتــی کاال را به گمرک اظهار
و بــا چه قیمتی نیز ارز دریافــت کردهاند و
بــا چه قیمتی میخواهنــد کاال را به مردم
بفروشند اما اتحادیه تاکنون در این زمینه
اقدامی نکرده است تا با ثبت ارزشگذاری
در سازمان گمرک کاالها ترخیص شود.
گفتنی اســت مســئول تنظیم بــازار تلفن

همراه سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
وزارت ارتباطات است اما در لحظه پایانی
نوشــتن ایــن گــزارش محمدجــواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در نامــهای بــه وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت (صمــت) درخواســت افزایــش
اختیــارات ایــن وزارتخانه را بــرای تنظیم
بازار تلفن همراه و لوازم جانبی آن رد کرد
و نوشت :تمام ابزارهای الزم و سامانههای
مربوط از قبیل صــدور مجوزهای واردات،
تأییدیههــای الزم بــرای ثبــت ســفارش و
تخصیــص ارز ،در اختیــار وزارت صمــت
است و از سویی ساختار و اختیارات وزارت
ارتباطــات اجــازه اقــدام مناســب بــرای
تفویض اختیارات را فراهم نمیکند.
الزم به ذکر اســت 3مردادماه سالجاری،
محمــد شــریعتمداری وزیــر مســتعفی
صنعــت بــه منظــور «جلوگیــری از
موازی کاریها» و«مانور بیشــتر دولت در
کنترل نوســان بازار گوشــیتلفن همراه»،
افزایش اختیــارات وزارت ارتباطات برای
تنظیم بازار تلفن همراه را پیشــنهاد داده
بود.بــه هرحــال بایــد منتظــر مانــد و دید
کــه وضعیــت تلفن همــراه و دیگــر لوازم
الکترونیکی به چه ســمت و سویی خواهد
رفت و دست اندرکاران برای خارج کردن
آن از کمــا چه اقدامهایی را در دســتور کار
قرار خواهند داد.

بتازگی یکی از کاربران که توســعه دهنده وب اســت در حساب
کاربــری توئیتر خــود از وجود یــک حفره امنیتی مهــم در یکی
اخـــبار
از زیرپرتالهــای ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت خبــر
داد؛حفرهای که با استفاده از آن و با وارد کردن کد ملی افراد میتوان اطالعات هویتی
آنان را در کمتر از  30دقیقه به سرقت برد .بهگزارش«ایران آنالین» ،هرچند با انتشار
این گزارش در توئیتر ،این موضوع مورد توجه فعاالن عرصه سایبری کشور در مرکز
ماهر قرار گرفت و هماکنون هم این سامانه از مدار خارج شده است ولی امیر ناظمی،
معاون وزیر ارتباطات معتقد است باید از این اشتباه چند درس گرفت.
درس :۱ذخیرهســازی دادههای شــهروندان غیرقانونی اســت و به بهان ه سرعت یا
سخت بودن نمیتوان از اصول حریم خصوصی عدول کرد .درس :۲امنیت برآمده
از شــهروندان مســئولیتپذیر است .آن شــهروند به جای سوءاســتفاده ،زمینهساز
حفظ حریم خصوصی هموطنانش شد .رفتار او نشان ه وجودسرمایه اجتماعی در
جامع ه ماست .درس :۳شبکههای اجتماعی اصلیترین راه میانبر میان شهروند
و دولت اســت همان طور که مشــارکت این شــهروند مســئولیتپذیر از طریق این
شــبکه امکانپذیر شــد .وی از شــبکه اجتماعی برای نقد و در همان حال تصحیح
دولت بهرهبرد .درس :۴اصول اتصال به مرکز تبادل داد ه ملی ( )NIXبرای تبادل
دادهها طراحی شــده و نه ذخیرهسازی آن .رعایت اصولدولت الکترونیک امکان
شفافسازی را به دور از نقضحریم خصوصی مدنظر قرار داده است.

لوگوی گوگل تغییر کرد

روز گذشته لوگوی گوگل به مناسبت زادروز دومین مهندس زن جهان تغییر کرد.
بهگزارش ایران آنالین 131 ،سال پیش در چنین روزی ( ۱۰نوامبر  ۱۸۸۷میالدی) «الیسا
لئونیدا زامفیرســکو» در شهر بندری  Galatiدر رومانی متولد شــد .وی در سال  1908در
دانشــکده معماری بوچارست پذیرفته شــد اما ورود وی به دانشکده بهدلیل تبعیض
جنســیتی با مشکل مواجه شــد .وی اعتراض کتبی خود را به دانشکده ارسال کرد اما به
هیچنتیجهقابلتوجهینرسید.بههمیندلیلتصمیمگرفتاعتراضخودرابهگوش
آکادمی فنی ســلطنتی در آلمان برســاند .وی در نهایت با صبوری بسیار نتیجه دلخواه
را بهدســت آورده و در ســال  1909با رأی مثبت این دادگاه وارد دانشگاه فنی برلین شده
و در سال  ۱۹۱۲میالدی بهعنوان اولین زن رومانیایی در رشته مهندسی فارغالتحصیل
شد.زامفیرسکو پس از بازگشت به کشورش ،به رغم وجود تمام تبعیضهای جنسیتی
در انجمن عمومی مهندسان ( )AGIRمشغول به کار شد .وی در جنگ جهانی اول به
صلیب ســرخ پیوســت .این زن مهندس در سن  ۷۵سالگی بازنشســته شده و در تاریخ
۲۵نوامبر  ۱۹۷۳میالدی و در سن  86سالگی درگذشت.

کروم جدید به جنگ وب سایتهای کالهبردار میرود

گوگل نسخه  ۷۱مرورگر اینترنتی کروم را طراحی کرده است تا در زمان بازدید کاربران
از برخی وب سایتها که بهدنبال خالی کردن جیب آنها هستند ،به آنها هشدار دهد.
بــه گزارش مهر ،نســخه  ۷۱مرورگر کــروم که بزودی در دســترس عالقهمنــدان قرار
میگیرد ،اطالعات مربوط به هزینه اشتراک چنین وب سایتهایی را به کاربران نشان
میدهد .این امر شــامل نمایش دقیق اطالعات صورت حســاب این سایتهاست.
همچنین طراحی این مرورگر به گونهای اســت که اگر کاربر بخواهد بابت اســتفاده از
خدمات یادشده هزینهای پرداخت کند اطالعات مربوط به آن به دقت و با جزئیات
نمایش داده شوند .به بیان دیگر هزینههای خدمات مذکور به تفکیک کاربری روزانه،
ماهانــه و هفتگی در دســترس قــرار میگیرد.این مرورگــر که در ماه دســامبر عرضه
میشود تمامی تبلیغات موجود در صفحات اینترنتی که آگهیهای زیادی را در قالب
پنجرههای مجزا نمایش میدهند را نیز مسدود میکند.

