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سال های  نسبت  به  اگرچه  همراه  تلفن  گوشی  بازار 
وسیله  این  اما  نیست  رونق  اوج  در  پرمتقاضی اش 
در  پرمصرف  کاالهای  از  یکی  به عنوان  ارتباطی 
بیشترین  هم  هنوز  دیجیتالی  ابزارهای  کاربران  بین 
نگاه و نظر را به خود معطوف داشته است. این بازار 
اصول  و  ضوابط  که  است  گسترده  چنان  جهان  در 
حاکم  آن  بر  نظارت  برای  هر کشور  در  خاصی هم 
و  تحریم  با  این  از  پیش  تا  که  ایران  در  اما  است 
نبود  بود،  روبه رو  واردات  و  گسترده  ممنوعیت های 
که  همراهی  گوشی های  ورود  بر  دقیق  نظارت  
باعث  می آمدند  کشور  به  رسمی  نمایندگی  بدون 
آن  عواقب  و  باشند  بازار  پیشتاز  غیررسمی ها  تا  شد 
این  از  یکی  »اپل«  شود.   مصرف کنندگان  دامنگیر 
که مجوز  وجود شرکت هایی  با  حاال  که  برندهاست 
دارند،  را  ایران  بازار  به  آن  وارد کردن  برای  رسمی 
همچنان در بازار غیررسمی با درصد باالتری دست 
به دست می شود. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی 
درصد   80 موضوع  این  علت های  از  یکی  می گوید 
غیر  که  هستند  اپلی  گوشی  واردکننده  شرکت های 
واردکنندگان  کارگروه  رئیس  دیگر  سویی  از  فعالند. 
فعالیت سه شرکت  با وجود  است  معتقد  اپل  گوشی 
تعداد  این  امروز  تا  گوشی،  این  واردات  زمینه  در 
واردات رسمی توانسته تنها 30درصد از بازار قاچاق 

این برند را کاهش دهد.

9 درصد گوشی ها در بازار اپل است 	

واردکننده های  کارگروه  رئیس  علمداری،  محمد 
کلی  حالت  »در  می گوید:  ایران  در  اپل  گوشی های 
تلفن  تا 12 میلیون  ایران به سالی بین 10  بازار در 
به  بازار  درصد   9 تا   8 تقریبا  که  دارد  نیاز  همراه 
گوشی های آیفون اختصاص دارد؛ چیزی حدود 800 
ایران(  آی تی  از  نقل  )به  گوشی.«  میلیون  یک  تا 
شرکتی   23 مجموع  از  حاضر  حال  در  او  گفته  به 
شرکت   3 حدود  دارند  اپل  واردات  برای  مجوز  که 
شرکت ها  مابقی  و  هستند  بازار  بزرگ  تامین کننده 
سه  »این  می کنند.  وارد  موبایل  گوشی   100 زیر 
شرکت نیز به علت قدرت مالی بیشتر سهم بیشتری 
از بازار را برعهده گرفته اند و با برنامه ریزی هایی که 
طرح  اجرای  از  قبل  تا  می کنیم  تالش  شده  انجام 
رجیستری از نظر میزان تامین کاال انبارها را تکمیل 
کنیم؛ چراکه ما معتقدیم به محض اجرای این طرح 
می دهد:  ادامه  او  می گیرد.«  بیشتری  شدت  واردات 
»درحال حاضر 90 درصد واردات تلفن همراه قاچاق 
است و ما معتقدیم این شرکت ها سهم قابل توجهی 
حداقل  و  داشته اند  قاچاق  واردات  میزان  کاهش  در 
30 درصد از قاچاق را کاهش داده اند و این برنامه تا 

تحقق 100 درصدی کاهش قاچاق ادامه پیدا خواهد 
این  محاسبه  چگونگی  درخصوص  علمداری  کرد.« 
که  وارداتی  میزان  اساس  »بر  می گوید:  رقم 
گوشی  تعداد  میان  که  تناسبی  و  دارند  شرکت ها 
برای تامین بازار به وجود می آید، این کاهش قاچاق 
قابل اندازه گیری است. در حال حاضر ماهی 70هزار 
گوشی آیفون وارد کشور می شود که 30درصد آن از 
گوشی های  واردات  مجوز  دارای  شرکت های  سوی 
نشان  موضوع  این  بنابراین  می شود  تامین  اپل 
از  درصد   30 توانسته اند  شرکت ها  این  که  می دهد 

بازار قاچاق این کاال را کاهش دهند.«
بخش  و  دولت  میان  توافق  از  پیش  وی  گفته  به 
گوشی  این  واردات  مجوز،  دریافت  برای  خصوصی 
به سختی انجام می شد اما حاال این مسیر به واسطه 
کاال  ترخیص  روند  و  شده  تسهیل  دولت  همکاری 
او  انجام می شود.   کاری  روز   6 از  کمتر  از گمرک 
با  که  کاال  واردکنندگان  از  برخی  اعتراض  درباره 
می شوند،  مواجه  گمرک  در  کاالهایشان  توقف 
ترخیص  کار  در صورتی که  فعاالن  »این  می گوید: 
ترخیص کاران  منتظر  و  دهند  انجام  خود  را  کاال 
را  کاالیشان  می توانند  سرعت  به  نمانند  گمرک 
ترخیص کنند. ممکن است ارزیابان و ترخیص کاران 
داشته  بررسی  دست  در  پرونده   60 تا   50 روزانه 
کار  این  انجام  در  وقفه  چیزی  چنین  که  باشند 
کارگروه  این  همچنین  او  گفته  به  می کند.«  ایجاد 
هیچ مشکلی با ارزش گذاری کاال در گمرک ندارند، 

کارگروهی  جلسه  یک  برگزاری  با  مسئوالن  چراکه 
این  پیشنهادی  قیمت  با  اپل  واردکنندگان  میان 

کارگروه موافقت کرده اند.
و  می کند  اشاره  گوشی  واردات  هزینه  به  علمداری 
می گوید: »در حال حاضر واردکنندگان گوشی تلفن 
همراه در ایران 5 درصد تعرفه واردات و نیم درصد 
به هالل احمر و 9 درصد مالیات و عوارض پرداخت 
می کنند. با این حال ما معتقدیم اگر دولت 9 درصد 
ارزش افزوده را از واردکنندگان دریافت نکند یا آن 
را حذف کند باعث کاهش گردش کاالی قاچاق در 
به  توجه  با  در حال حاضر  بازار خواهند شد، چراکه 
اینکه صندوق های الکترونیکی وجود ندارد اشتیاق به 
فروش جنس قاچاق که قابل رهگیری نباشد بیشتر 
است.« به گفته او کارگروه واردکنندگان گوشی های 
واردات  مسیر  در  مشکالت  کردن  مرتفع  برای  اپل 
فعالیت  به  شروع  گذشته  سال  ماه  مرداد  از  آیفون 
کرد. »از سال گذشته 30 تا 40 مشکل در این مسیر 
از  شدند؛  تسهیل  زمان  مرور  به  که  داشت  وجود 
جمله مشکالتی با سازمان هایی نظیر سازمان تنظیم 
سازمان  استاندارد،  سازمان  رادیویی،  مقررات  و 
کارگروه  در  دیگر  مشکل  ده ها  و  تجارت  و  توسعه 
مطرح و مشکالت به تدریج برطرف شدند.« به نظر 
دارای  کاالهای  از  استفاده  فرهنگ  توسعه  می رسد 
با  راه های ورود غیررسمی  گارانتی و مسدود کردن 
تا حدودی  را  بازار  این  برنامه های هدفمند می تواند 

از آشفتگی دور سازد.

سهم 9 درصدی اپل از بازار ایران

90 درصد واردات تلفن همراه قاچاق است
در حال حاضر واردکنندگان گوشی تلفن همراه در ایران 5 درصد تعرفه واردات 

و نیم درصد به هالل احمر و 9 درصد مالیات و عوارض پرداخت می کنند

آنتی ویروس ایرانی، بدافزار جهانی را کشت

 سعید    طباطبایی

درپی حمله جهانی بدافزارســایبری که به بیش از 100 کشــور آسیب رسانده، وزارت 
ارتباطات مدعی شــد که آنتی ویــروس ایرانی موفق به جلوگیــری از حمالت این 
باجگیر شــده اســت. اوایل هفته جاری نرم افزار مخربی تحــت عنوان »واناکرای« 
با قابلیت خود انتشــاری در شبکه حدود 100 کشور شــیوع یافته و بیش از 75 هزار 
سیســتم کامپیوتری را آلوده کرده است. براســاس رصدهای انجام شده توسط مرکز 
ماهر، این بدافزار باج گیر، در ســطح شــبکه کشور ما نیز مشاهده شده به نحوی که 
طبــق آخرین آمار این مرکز، بیش از 50 اپراتور ارتباطی و ســازمان، قربانی این باج 
افزار در کشــور شده اند که بیشــتر این آلودگی ها نیز در حوزه اپراتورهای ارتباطی و 
حوزه پزشــکی، سالمت و دانشــگاه ها و در تهران و اصفهان شناسایی شده است. با 
این وجود وزارت ارتباطات اعالم کرده اســت که سیستم هایی که از ضدبدافزار بومی 
»پادویش« اســتفاده می کرده اند از این حمالت مصون مانده اند. این وزارتخانه تاکید 
کرد: »بدافزار باجگیر که به سیستم های کشورهای همجوار حمالت گسترده ای انجام 
داده اســت، توسط ضدباجگیر بومی پادویش شناسایی شــد و به سیستم هایی که از 
این آنتی ویروس اســتفاده می کنند آســیبی نرسید.« شــیوه عملکرد این باج افزار به 
این صورت اســت که اقــدام به رمزنگاری کلیه فایل ها و داده های رایانه  اشــخاص 
می کند و سپس درخواست باج )واریز پول به طریق اینترنتی و ...( در قبال رمزگشایی 
برای اجازه دسترســی صاحبان اطالعات می کند و اشــخاص تا قبل از پرداخت باج، 
نمی توانند به فایل ها و اطالعات داخل کامپیوتر خود دسترســی داشته باشند. با وجود 
انتشار این بدافزار در چند روز گذشته در سراسر جهان و در برگیری حدود 90 کشور، 
آنتی ویروس پادویش توانســت با موفقیت بدافزار باجگیر را شناسایی و حمالت آن را 
متوقف کند. وزارت ارتباطات به کاربران فضای مجازی توصیه کرده اســت که برای 
جلوگیری از آسیب های احتمالی و آلوده شدن سیستم های خود، عالوه بر نصب کردن 
»آنتی ویروس بومی« در سیســتم عامل وینــدوز و اندروید که مجهز به ضد باجگیر 
است، از داده های خود نیز پشتیبان تهیه و سیستم عامل کامپیوتر خود را به روز کنند. 
همچنین اشــتراک فایل ویندوز را غیرفعال و ویندوزهای قدیمی پایین تر از ویندوز7 
شــامل XP و ... را کنار بگذارند. همچنین به همه کاربران توصیه اکید می شود، آنتی 
ویروس بومی را همراه نســخه باجگیر آن روی سیستم های کامپیوتر و موبایل خود 
نصب کنند چرا که این آنتی ویروس نه تنها واناکرای )WannaCry( را حتی قبل از 
اینکه منتشر شود، تشــخیص داده و خنثی می کند، بلکه جلوی انواع دیگر باجگیرها 
را نیــز می گیرد. ضدبدافزار بومی پادویش تنها محصول کامل کشــور اســت که با 
مشــارکت و همکاری پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و یک شرکت دانش 
بنیان با بکارگیری ده ها نیروی نخبه و متخصص جوان ایرانی درداخل کشــور تولید 
شده و در سال 1395 نســخه تکامل یافته خانگی و تجاری آن منتشر شد. درهمین 
حال مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای )ماهر( وابســته به سازمان 
فناوری اطالعات ایران، با اشاره به تولید ضد باج افزار بومی برای مقابله با واناکرای، 
اعالم کرد که این آنتی ویروس توســط مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته و 
در پیشــگیری کامل از آلودگی  به باج افزارها، از جمله باج افزار مذکور موثر شناخته 
شــده اســت. این مرکز اعالم کرد که باج افزار wannacrypt ، همزمان با شیوع در 
ســطح جهان، در بخش هایی از کشور ما هم موجب آلودگی برخی رایانه ها شد که با 
اقدام های صورت گرفته و افزایش ســطح آگاهــی متقاضیان و فعالیت های مورد نیاز 
برای پیشــگیری و مقابله با این پدیده ، روند شــیوع آن از ظهر روز گذشته با کاهش 

بسیار چشمگیری رو به رو بوده است. 
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