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وضعیت قاچاق گوشی  های تلفن همراه در کشور
ــه  ــان این ک ــا بی ــران ب ــیون واردات ای ــره فدراس ــت مدی ــو هیئ عض
ســاالنه نزدیــک بــه 12و نیــم میلیــون گوشــی تلفــن همــراه بــه داخــل 
کشــورقاچاق می شــود، گفــت: بخــش خصوصــی در انتظــار رجیســتر 
شــدن گوشــی  های موبایــل اســت زیــرا ایــن گونــه بــه نظــر می رســد 
کــه اجــرای طــرح رجیســتری تنهــا راه حــل بــرای مبــارزه بــا قاچــاق 
گوشــی  ها در کشــور اســت. حســین غــروی، در خصــوص آمــار 
واردات گوشــی تلفــن همــراه اظهــار داشــت: تقاضــای بــازار در کشــور 
مــا، ســاالنه حــدود 14میلیــون دســتگاه اســت کــه طبــق برآورد هــای 
اعــالم شــده از ســوی مراجــع رســمی، کمتــر از 10درصــد آن از طریــق 
ــن،  ــه گــزارش اقتصــاد آنالی ــی پوشــش داده می شــود. ب واردات قانون
ــه 12و  ــک ب ــاالنه نزدی ــر س ــارت دیگ ــه عب ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
نیــم میلیــون گوشــی تلفــن همــراه بــه داخــل کشــورقاچاق می شــود، 
ــل و  ــه حم ــن اســت ک ــود ای ــاد می ش ــه ایج ــوالی ک ــال س ــزود: ح اف
ــه در کشــور  ــه 1 میلیــون دســتگاه گوشــی قاچــاق، چگون نقــل ماهیان
ــن  ــه تامی ــع آن چگون ــبکه ورود و توزی ــت ش ــرد و امنی صــورت می گی
ــان آن شــنیده  ــری از شناســایی و دســتگیری مجرم می شــود کــه خب
ــوع دو  ــی از وق ــوع حاک ــن موض ــروی، ای ــه غ ــه گفت ــود؟ ب نمی ش
ــراف  ــد اعت ــه بای ــالل جــدی در اقتصــاد کشــور اســت. اول این ک اخت
ــی  ــش خصوص ــه در بخ ــتگی  هایی ک ــه شایس ــم هم ــی رغ ــم عل کنی
ــه  ــه ب ــت ک ــور سالهاس ــازار کش ــن ب ــود دارد، تامی ــنامه دار وج شناس
ــتگاه  ها و  ــی دس ــه برخ ــت و دوم این ک ــده اس ــذار ش ــان واگ قاچاقچی
ــته  ــا ناخواس ــته ی ــد مقصــر هســتند و خواس ــن فرآین ــازمان  ها در ای س
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــروی تصری ــده اند. غ ــاق ش ــن قاچ ــاف ک ــاده ص ج
ــن 200 دالر در  ــه طــور میانگی ــراه را ب قیمــت هــر گوشــی تلفــن هم
نظــر بگیریــم، ســاالنه حــدود 2,5 میلیــارد دالر از ســرمایه ایــن کشــور، 

ــن  ــود و ای ــده می ش ــاد بلعی ــی اقتص ــان و زیرزمین ــش پنه ــط بخ توس
بــرای یــک کشــور بــا واردات حــدود 50 میلیــارد دالری، یــک فاجعــه 
تمــام عیــار اســت. عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون واردات ایــران ادامه 
ــدم پرداخــت  ــه ع ــت از ناحی ــه دول ــوق از دســت رفت ــوع حق داد: مجم
ــغ  ــزوده، بال ــات ارزش اف حقــوق و عــوارض گمرکــی و همچنیــن مالی
ــد  ــدد بای ــن ع ــه ای ــه ب ــون دالر در ســال می شــود و البت ــر 350 میلی ب
درآمــد از دســت رفتــه ناشــی از مالیــات عملکــرد را هــم اضافــه کــرد. 
وی افــزود: از آنجایــی کــه کاالی قاچــاق، فرصت  هــای اشــتغالزایی را 
از بیــن می بــرد، نبایــد فرامــوش کنیــم بــه مــوازات فربــه شــدن بــازار 
ــروی  ــرای جــذب نی ــی و رســمی ب ــوان شــرکت  های قانون ــاق، ت قاچ
انســانی نیــز کاهــش پیــدا می کنــد کــه بــا توجــه بــه بحــران بیــکاری 
در کشــور، ضــرر بســیار بزرگــی نیــز از ایــن ناحیــه بــه اشــتغالزایی در 
کشــور وارد می شــود کــه بایــد بــه هزینه  هــای از دســت رفتــه دولــت 
اضافــه کــرد. عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون واردات ایــران بــا اشــاره 
بــه تعدیــل نیــروی انســانی در شــرکت  های رســمی ادامــه داد: آنچــه 
درایــن میــان رنــج آور اســت، تعــدد فرآیند هــای واردات قانونــی بیــن 
ــت  ــوازی کاری  هاس ــی و م ــم پیچیدگ ــف و دره ــازمان  های مختل س
کــه در کنــار بوروکراســی کنــد و دســت و پاگیــر اداری و تراکــم 
مقــررات زائــد، ســبب می شــود شــرکت  های قانونــی و رســمی 
ــزود:  ــوند. وی اف ــده ش ــیه ران ــه حاش ــت ب ــه رقاب ــه روز در گردون روز ب
ــدازی  ــش راه ان ــور در عط ــی کش ــمی و قانون ــی رس ــش خصوص بخ
ــماری  ــه ش ــراه، لحظ ــن هم ــی  های تلف ــدن گوش ــتر ش ــرح رجیس ط
ــادآورده ناشــی از قاچــاق،  می کنــد و ایــن درحالــی اســت کــه ســود ب
همچــون تســهیالت بالعوضــی اســت کــه بــرای فربــه شــدن قاچــاق 

ــود. ــت می ش ــردم پرداخ ــب م از جی

J    گرافیـک رایانـه ام آن بـورد اسـت. می خواسـتم بدانـم
ازکجـا می تـوان فهمید کـه می تـوان آن را ارتقـا داد یا خیر
گرافیـک آن بـورد تقریبـا قابل ارتقا نیسـت. شـما بایـد بررسـی کنید که 
مادربـورد امـکان اضافـه کـردن کارت گرافیـک جدیـد را دارد یـا خیـر. 
اسـالت مخصـوص ایـن کار بزرگ تـر از دیگـر اسـالت  ها و بـا رنگـی 

متفـاوت در مرکـز مادربورد مشـخص شـده اسـت.
J    سـالم بایـت من بعـد از30سـال خدمـت میخـوام یه

لـپ تـاپ برای زمـان بیکاریـم بگیـرم لطفا یدونه خوبشـو 
معرفـی کنید.

ــا  ــز خریــد یــک دســتگاه لپ تــاپ ارتبــاط مســتقیمی ب دوســتان عزی
ــورد،  ــر مادرب ــه از نظ ــرا ک ــت چ ــم اس ــه مه ــما دارد. این نکت ــاز ش نی
ــا یکســان  ــتر برند ه ــات بیش ــر قطع ــک و دیگ ــده، کارت گرافی پردازن
ــف  ــای مختل ــت در مدل  ه ــاوت قیم ــود و تف ــری موج ــتند و برت هس
ــای  ــز فناوری  ه ــازار و نی ــول درب ــازنده محص ــگاه س ــی از جای ناش

جانبــی بــه کار رفتــه در دســتگاه اســت. البتــه اگــر لــپ تــاپ را بــرای 
کاربرد هــای خاصــی نظیــر طراحــی یــا بــازی بخواهیــد کمــی 
ــا و  ــی برند ه ــول تمام ــور معم ــه ط ــرد. ب ــد ک ــرق خواه ــرایط ف ش
ــرای  ــی ب ــری اختصاص ــک س ــاپ، ی ــده لپ ت ــرکت  های تولید کنن ش
گیــم یــا همــان بــازی طراحــی کرده انــد کــه از نظــر قــدرت پردازنــده 
ــا ایــن  و گرافیــک، متفــاوت بــوده و قــدرت بســیار بیشــتری دارنــد. ب
ــا کار  ــاز ســخت افزاری مرتبــط ب ــوع نی ــا درنظــر گرفتــن ن ــح ب توضی
ــد  ــا ســعی کنی ــد و حتم خــود یــک دســتگاه مناســب را انتخــاب کنی
ــترده تری  ــت وجوی گس ــود، جس ــد خ ــردن خری ــی ک ــل از نهای قب
ــم  ــا ه ــف ب ــای مختل ــه مدل  ه ــه مقایس ــید و ب ــته باش در وب داش
بپردازیــد. همچنیــن توصیــه می کنیــم کــه بــه هیــچ عنــوان از 
دنبــال  بــه  فقــط  و  نکنیــد  اســتفاده  فروشــگاهی  گارانتی  هــای 
محصوالتــی باشــید کــه گارانتــی شــرکتی دارنــد و نیــز دفتــر خدمــات 

ــد. ــروش مشــخص دارن پــس از ف

کوچک اما پرکاربرد

برخـی از لپ تاپ هـا کامـال بـرای کاربـری عمومـی و 
انجـام امور معمـول روزمره تولیـد شـده اند و در طراحی 
آن هـا بـه تمامی نـکات مهـم توجه شـده اسـت. یکی 
از ایـن دسـت لپ تاپ هـا، مـدل «E202SA» ایسـوس 
اینچـی   11,6 صفحه نمایـش  لپ تـاپ  ایـن  اسـت. 
دارد و بـه دلیـل ابعاد نسـبتا کوچـک بدنـه، ضخامت 2 
سـانتی متری و وزن 1,2 کیلوگرمـی، می تـوان به راحتی 
و در یـک کیف دسـتی معمولی آن را در هر شـرایطی با 
خـود حمل کـرد. بدنه ایـن لپ تاپ کامال از پالسـتیک 
سـاخته شـده اسـت تا هم باعث کاهش وزن آن شـود و 
هم قیمـت تمام شـده آن را پاییـن آورد. بااین حال ظاهر 
E202SA همچنـان شـیک و جـذاب اسـت و مقاومـت 

خوبـی هـم در برابر فشـار و خمش دارد و از یک شاسـی 
قـوی بهـره می بـرد. صفحه نمایـش این لپ تـاپ یک 

نمونه سـاده بـا پنـل TFT، وضـوح HD و روکـش براق 
اسـت که شـاید بهتـر بود بـا توجه به نـوع کاربـری آن، 
از روکشـی مـات بـرای این صفحه اسـتفاده می شـد. از 
امکانـات قابل توجـه این لپ تـاپ کوچک می تـوان به 
کیبـورد جزیـره ای با حروف فارسـی حک شـده و تاچ پد 
یک تکـه اشـاره کرد کـه کامال کاربـر را از تهیـه ماوس 
و کیبـورد جداگانـه (بـرای کاربـری معمـول روزمـره) 
بی نیـاز می کنـد. پورت ها هم تنـوع خوبی دارنـد و روی 
 micro شـاهد یک پـورت E202SA لبه هـای دو طرف
HDMI، یـک Type-C 3,1 USB، یـک USB 3,0، یـک 

و  هدفـون  اتصـال  میلی متـری  جـک 3,5   ،2,0 USB

کارت خـوان هسـتیم. دو بلندگـوی اسـتریو هـم در این 
لپ تاپ تعبیه شـده کـه خروجی آن ها از قسـمت زیرین 

دسـتگاه اسـت و کیفیت صدای خوبـی دارد. 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
 ASUS E202SA

 Intel Celeron N3050(2M Cache,2.16 GHz)Processor

 4 GB DDR3(SO-DIMM-1600 MHz)RAM

 500 GB SATA 5400 PRNHARD

 Intel HD Graphics (Braswell)VGA

   11.6" TFT LED-backlit LCD(1366x768)touchMONITOR

 -OPTICAL DRIVE

 VGA Web CameraWEBCAM

 3 cell Li-ion BatteryBattery

  8 Hours BATTERY LIFE Battery autonomy:

 Microsoft Windows 10 64 bit Operating system

     1xUSB 2.0-1xUSB 3.1 Type C- 1xHDMIPorts

 1.21 KGWeight


