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مرور بازار کامپیوتر و دیجیتال در سال 95

مریم عسگری

از رشد قاچاق تا ساماندهی بازارگارانتی

اگرچه بازار خریدوفروش کاالهای کامپیوتری در ســال
گذشته رکودي سنگین را تجربه کرد ،اما این رکود پیامدهایی
در بازار داشت و در نتیجه شــاهد بروز اتفاقاتی جدید بودیم؛
اتفاقهایی که تحت تاثیر عواملی چون نوســانات نرخ ارز و
اعمال برخی از قوانین وارداتی و  ...رخ داد .رشد شدید قیمت
و کاهش موجودی در بيشتر ماههای سال و کند شدن جریان
ورود تکنولوژیهای جدید و تغییرات چشمگیر در ردهبندی
کاالهای این حوزه از لحاظ محبوبیت ،رويدادهايي هستند که
در یکسال گذشــته در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال
شاهد آن بودیم .با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک شدهایم،
آخرین گزارش ســال را به مرور اتفاقاتی که در بازار کاالهای
کامپیوتری و دیجیتال سال  1395رخ داد اختصاص دادیم.
سوت و کوری بازار
ابتدای ســالی که در حال گذر از آن هستیم ،رکودي
ســنگین ،بازار کاالهــای کامپیوتری را دربــر گرفت و تا
هفتههای پایانی سال ادامه یافت .تشدید نوسانات نرخ دالر
در سال گذشــته و تغییرات مداوم قیمت ،عامل اصلی این
اتفاق بود .شدت نوســانات نرخ دالر در حدی بود که اوایل
آبانماه نرخ دالر آزاد از رقم 4هزار و  200تومان هم گذشت.
علی مومنی ،کارشناس بازار ارز درباره نوسانات نرخ دالر
در سال  95میگوید :از ابتدای سال تا اوایل فصل پاییز نرخ
دالر مدام روی رقمهای  3500تا  3800تومان در نوســان
بود ،اما از زمانی که در اوایل آبانماه طهماســب مظاهری
پیشبینی کرد نــرخ دالر آزاد تا پایان ســال از مرز  4هزار
تومان عبور میکند ،نــرخ دالر آزاد روند صعودی در پیش
گرفت ،بهطوریکه همان زمان تا اواسط بهمنماه دالر روی
رقم  4000تا  4200تومان در نوســان بود که این موضوع
بهشدت بر روند تقاضا از بازار کاالهای کامپیوتری و دیجیتال
تاثیر گذاشــت و حتی در برههای از زمان برخی از بازارهای
کامپیوتر به مرحله نیمهتعطیلی رسيدند .به گفته وی ،البته
نیمهتعطیل شدن واحدهای فروشــگاهی دالیل دیگری از
جمله کاهش موجودی نیز داشت ،اما کاهش شدید تقاضا
از بازار عامل اصلی بــود .در هر حال ،در ماه گذشــته نرخ

دالر آزاد روندی نزولــی در پیش گرفته و در حال حاضر هر
دالر با قیمت  3770تومان در بازار معامله میشــود که این
موضوع در کنار ارایه برخی تسهیالت از سوی شرکتهای
عرضهکننده موجب رونق نســبی بازار کاالهــای ارزان و
میانقیمت کامپیوتری شده است .اما کارشناسان همچنان
به حکمفرمایی رکود سنگین بر بازار کامپیوتر معتقدند.
اجرای طرح ساماندهی بازار خدمات پس از فروش
سال گذشــته بود که خبر اجرای طرح ساماندهی بازار
خدمات پس از فروش و مقابله با کارتهای گارانتی جعلی
منتشــر و موجب اعتراض برخی از فعاالن بازار کامپیوتر
شد .آن زمان رییس اتحادیه صنف رایانه اعالم کرد که این
طرح با همکاری سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان و بهمنظور جلوگیری از ضایعشدن حقوق
خریداران اجرایی میشود .اواخر پاییز سال گذشته بود که
این طرح رســما در بازارهای کامپیوتر اجرا و تعداد زیادی
از ارایهدهندگان کارتهای گارانتی غیرمعتبر شناسایی و
اخطار گرفتند .اما پس از گذشت مدتی گویا این طرح به
دست فراموشی سپرده شد و خبری از اجرای این طرح در
بازار نبود .اتحادیه فناوران رایانه اعالم کرده است که پس
از تفاهم با سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده،
موضوع عرضه کارتهای گارانتی بیاصالت و ســاماندهی
بازار خدمات پس از فروش را پیگیری خواهد کرد و اعالم
شد که فعاالن بازار کامپیوتر تا سیام آذرماه سال  94مهلت
دارند برای مجوز خدمات پس از فروش اقدام کنند.
براســاس اعالم اتحادیه فناوران رایانه استان تهران ،در
مدت مشخصشده تعداد زیادی از متخلفان شناسایی شده
و در مقابل ،شرکتهایی که فعالیت قانونی داشته و خدمات
پس از فروش مطلوبی نیز ارایه میکردند ،مشخص شدند.
اوایل مردادماه سالی که در حال گذر از آن هستیم اتحادیه
فناوران رایانه استان تهران فهرست شرکتهایی را که تا به
حال موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شدهاند
در سایت خود منتشــر و اعالم کرد .براساس اتحادیه صنف
رایانه ،شرکتهای دارای مجوز گارانتی تعویض تنها موظف
به نصب برچسب روی کاالها هستند .براساس اعالم اتحادیه

فناوران صنف رایانه 32 ،شرکت عرضهکننده کاال موفق به
کسب مجوز الزم از اتحادیه شدند .این طرح اما در نیمه راه
رها شد و جای خود را به طرح دیگری داد که بهصورت موازی
با سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پیگیری شد که
البته اجرای این طرح از سوی سازمان شبهات زیادی را ایجاد
کرد؛ چراکه تجربه ثابت کرده سازمان نصر معموال در حال
پیگیری عملکرد اتحادیه و موازیکاری با آن است.
اجرای طرح «گارانتی بااصالت»
در نمایشگاه الکامپ بود که اتحادیه فناوران رایانه استان
تهران از اجرای«طرح گارانتی بااصالت» با همکاری سازمان
حمایت از حقوق از مصرفکنندگان زیر نظر وزارت صنعت،
معدن و تجارت خبر داد .این طرح در حال اجرا است و تاکنون
 50شرکت معتبر که مورد تایید ســازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان و اتحادیه فناوران رایانه هســتند بهعنوان
شــرکت گارانتیدهنده معتبر معرفی شــده و کارگروهی
بهمنظور نظارت دقیق بر اجرای این طرح بر بازار نیز تشکیل
شده است .به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران،
براساس تفاهمنامه سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و
اتحادیه فناوران رایانه ،ارزیابی تمام شــرکتها از صف ر تا صد
به عهده اتحادیه فناوران رایانه استان تهران است و زمانی که
شرکتها از سوی اتحادیه مورد تایید قرار گرفتند ،به سازمان
حمایت معرفی میشوند و این سازمان ب ه آنها مجوز ارایه کارت
گارانتی میدهد .بهعبارتی از زمانی که نام شرکت در سایت
اتحادیه فنــاوران رایانه ثبت و مورد تایید ســازمان حمایت
از حقــوق مصرفکنندگان قرار گرفت ،میتواند نســبت به
ارایه گارانتی  18ماهه اقدام کند .رتبهدار کردن شرکتهای
ارایهدهنده خدمات پس از فروش موضوع دیگری اســت که
از ابتدای ســال آینده وعده آن داده شده است که همزمان با
رونمایی از نماد«گارانتی بااصالت» این وعده محقق میشود.
جلوگیری از ترخيص کاالهای آیتی
اوایل دیمــاه بود که زمزمههایی درباره کاهش شــدید
موجودی در بازار کامپیوتر به گوش رســید .فعــاالن بازار،
خودداری گمرک از ترخیص کاالهای وارداتی را علت اصلی
کاهش موجودی در بازار عنوان کردند و گفتند :از اوایل دیماه

گمرک محمولههای وارداتی کاالهــای کامپیوتری ،بهویژه
نوتبوک را ترخیص نکرده و براي این اقدام هر روز بهانهای
جدید میآورد .به گفته آنها ،یک روز گمرک از نبود نمایندگی
رسمی برای برندهای وارداتی سخن میگوید و روز دیگر اعمال
تغییرات تعرفهای را دلیل ترخیص نشدن محمولههای وارداتی
میداند .برخی از فعاالن بازار هم از اتخاذ تصمیمهای وارداتی
جدید درباره نوتبوک خبر داده و اعــام کردند :گویا بنا بر
دالیلی که هنوز مشخص نیست ،نوتبوک از مجموعه اتحادیه
فناوران رایانه خارج و زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی شده
است .به همین دلیل تا مشخص نشــدن وضعیت این کاال
گمرک از ترخیص کاالهای وارداتی خودداری میکند .این
موضوع موجب کاهش شــدید موجودی و در کنار آن رشد
شدید قیمت برای کاالهایی بود که البته مخاطبی هم در بازار
نداشتند ،اما در هر حال این موضوع بازار را تهدید میکرد .در
نهایت مشخص شد كه گمرک برخی از اقالم کامپیوتری مانند
نوتبوک ،ماوس ،کیبورد ،تلویزیون ،مانیتور و اقالم دیگر را در
ردیف کاالهای حوزه لوازم خانگی قرار داده و به همین دلیل از
ترخیص کاالهای موجود در گمرک خودداری کرده است .این
موضوع مورد اعتراض اتحادیه فناوران رایانه قرار گرفت و در
نهایت طی جلساتی که ميان اتحادیه ،گمرک و وزارت صنعت،
معدن و تجارت برگزار شــد ،این مشکل رفع و محمولههای
وارداتی از گمرک ترخیص شدند.
سوءاستفاده واردکنندگان تلویزیون
اواخر دیماه بود که خبر ممنوعیت ورود تلویزیونهای
 32تا  40اینچ از ســوی گمرک سروصدای زیادی در بازار
بهپا کرد .داستان از این قرار بود که برخی از واردکنندگان
تلویزیون ،بهویژه نمونههای  32تا  40اینچ بهدلیل پایینتر
بودن تعرفــه واردات مانیتور ،تلویزیونهــای وارداتی را
مانیتور اظهار کرده و درصدد پرداخت تعرفه  26به جای 54
درصدی بودند .گمرک هم متوجه موضوع شده و از ترخیص
محمولههای وارداتی تلویزیون که مانیتور اظهار شدهاند،
ممانعت بهعمل آورده بود .در نهایت طی جلساتی که ميان
اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و اتحادیه فناوران رایانه با
گمرک و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شــد ،آن

دسته از واردکنندگان تلویزیون که محمولههای وارداتی
را تلویزیون اظهار کرده بودنــد ،کاالهای خود را ترخیص
کردند و در مقابل واردکنندگانی که درصدد پرداخت تعرفه
 26درصد به جای  54درصد بودند ،متخلف معرفی شده و
از ترخیص محموله آنها جلوگیری شد.
رشد تقاضا برای محصوالت ارزانقیمت
یکی از اتفاقهایی که در ســال  95در بازار خرید و فروش
کامپیوتر شــاهد آن بودیم ،کاهش تقاضــا برای محصوالت
ارزانقیمت بهویژه در حوزه نوتبوک ،تبلت و گوشی موبایل
اســت .این اتفاق در حالی رخ داده که بهدلیل رشد قیمتها
توان خرید مصرفکنندگان در حد چشمگیری کاهش یافته
است .اما با این حال ،کاربران ایرانی احترام خاصی برای خود
ل هســتند و ترجیح میدهند اگر کاالیی را برای استفاده
قای 
مداوم خریداری ميکنند ،یک نمونه حرفهای با ویژگیهای
فنی مطلوب باشد .البته کارشناسان بر این باورند که با توجه
به این موضوع که اســتفاده از کاالهای حرفــهای با کاربرد
چندمنظوره(برایمثال،تبلتهاییکهنقشنوتبوکوموبایل
را ایفا میکنند ،یا فبلتهای با قابلیت کاربردی تبلت و حتی
نوتبوک)هزینهکمتریداردتاخریدچنددستگاهمیانقیمت،
خریداران به ســراغ نمونههای گرانقیمت رفتهاند.از سوی
دیگر ،برخی بر این باورند که تجهیزات و کاالهای کامپیوتری و
دیجیتالی ارزانقیمت دیگر محبوبیتی در بازار ندارند و کاربران
ایرانی را که هر روز سطح علمی و دانش آنها باالتر میرود راضی
نمیکنند؛ به همین دلیل این کاالها در یک سرازیری تند از
لحاظ تقاضا قرار گرفته و مخاطبان بسیار کمی دارند.
کندی روند ورود تکنولوژیهای جدید به بازار
رشــد قیمت ،کاهش تقاضا از بــازار و کمبود نقدینگی
واردکنندگان در سال  95موجب کند شدن روند واردات و
کاهش حجم واردات کاالهای کامپیوتری از مبادی رسمی
به کشور شد .نتیجه این اتفاق ،رشد قاچاق در مورد برخی از
کاالها مانند کنسولهای بازی ،انواع نوتبوک و تبلت و ...بود.
به گفته کارشناسان ،کاالهای جدید قیمت باالتری داشته و
کمبود نقدینگی و وجود برخی موانع وارداتی موجب کاهش
واردت این کاالها در سال  95شد.

در گفتوگو با مدیر بازاریابی شرکت پردیس سیاره سبز مطرح شد

گارانتی در بازار آیتی ایران بامعنا میشود

شــرکت پردیس صنعت ســیاره ســبز ،یکی از
مطرحترین شــرکتهای تولید و از عرضهکنندگان
کاالهای کامپیوتری شــامل کیس ،پاور و تجهیزات
خنککننده کامپیوتری با نشان تجاری GREEN
است که با بهرهمندی از شــبکه گسترده فروش ،به
توزیع این محصوالت در سراســر ایران و خاورمیانه
اقدام میکند.
این شــرکت عالوه بر تولید کاالهــای باکیفیت،
موفق به اخذ گواهینامــه بینالمللی ISO9002
 Rev2004برای سیستم مدیریت و استاندارد CE
اروپا برای تمامی محصوالت خود با نشــان تجاری
 GREENشده است.
مهدی میرنقی یکی از مدیران موفق این مجموعه
است که این روزها مســوولیتهای بزرگتری را در
حیطه خدمات پس از فــروش کاالهای کامپیوتری
به عهده گرفته اســت .وی بهعنــوان مدیر بازاریابی
شرکت پردیس ســیاره ســبز و عضو فعال اتحادیه
صنف فناوران رایانه استان تهران ،کمبود یک سیستم
جامع و کامل در زمینــه ارایه خدمات پس از فروش
به مصرفکنندگان کاالهای آیتی را حس کرده و با
اتحادیه مربوطه در مســیر اجرای هرچه بهتر طرح
ســاماندهی بازار خدمات پس از فروش که کمپین
«گارانتی بااصالت» نام گرفته ،همگام شده است.
این موضوع بهانهای شد تا با وی گفتو گویی در
مورد اجرای طرح«گارانتی بااصالت» و دلیل تمرکز
و توجه اتحادیه صنف فنــاوران رایانه روی این طرح
داشته باشیم .شرح این گفتوگو را میخوانید.
چند ماهی است بحث را هاندازی کمپین
«گارانتی بااصالت» مطرح اســت و خبرهای
بسیاری در این زمینه به گوش میرسد .ابتدا
بگویید چه عاملی موجب پیدایش و به وجود
آمدن احساس نیاز به اجرای این کمپین شد؟
پس از اطالع از افزایش میزان شکایتها در رابطه
با خدمات پس از فروش و پس از بررسی و ساماندهی
شکایات مشخص شــد که بخش بزرگی از شکایات
مربوط بــه کارتهای گارانتی و بهویــژه نمونههای
بیاصالت است .در نتیجه طی برنامهریزی با سازمان
صنعت معدن و تجارت ،شــکایات را بررسی کردیم
و وارد یک همکاری با ســازمان حمایــت از حقوق

مصرفکننده شــدیم و قانونی برای خدمات پس از
فروش نوشته و بر اساس قوانین و مقررات تدوینشده،
از ميان شــرکتهایی که برای دریافــت مجوز ارایه
خدمات پس از فروش تقاضا داده بودند چند شرکت
را تایید کردیم و در نهایت کارگروهی انتخاب شد تا
شرایط گارانتی در کشور ساماندهی شود .بر اساس
این نیاز ،جلساتی برگزار شــد و از ميان  50شرکت،
یک کارگروه تشکیل شــد تا «گارانتی با اصالت در
ایران معنی دارد» در سطح کشور نهادینه شود.
چند شــرکت برای حضور در اجرای این
طرح اعالم آمادگی کردهاند؟
تاكنون حدود  50شرکت معتبر  ITبراي حضور
در این کمپین و برای حل چالشهاي خدمات پس از
فروش اعالم آمادگی کردهاند که در آغاز طرح حدود
2هزار و  500واحد صنفی ارایهدهنده گارانتی در بازار
تهران وجود داشــتند و از میان آنها يك هزار و 500
واحد اقدام به ارسال درخواست كردند و در نهایت از
این تعداد تنها  50شــرکت و  60فروشگاه توانستند
مجوز مربوطه را دریافت کنند.
وظیفه این کارگروه چیست؟
کارگروه باید شرایط را به نحوی برنامهریزی کند تا
از طرف شرکتهای گارانتیکننده و بر اساس قوانین
و مقرراتی که تدوین شده است ،گارانتی را در ایران

ساماندهی کند تا زمانی فرا برسد که شعار «گارانتی
در ایران معنا ندارد» جای خود را به«گارانتی بااصالت
در ایران معنی دارد» دهد.
متاسفانه در حال حاضر دید منفی در کشور نسبت
به گارانتی وجــود دارد و در مذاکرات صورتگرفته
با شــرکتهای ارایهدهنده خدمــات پس از فروش
مشاهده شد که این شرکتها بر اساس استاندارد و
دستورالعمل مشخصی حرکت میکنند .اما زمانی که
میخواهیم اثر کامل و نتیجه کار را مورد بررسی قرار
دهیم ،متوجه میشــویم که رضایتمندی مشتریان
در حد کامل نیســت .این موضــوع دو دلیل دارد؛
دلیل اول باال بودن ســطح انتظارات مشــتریان از
گارانتی و شرکتهای ارایهدهنده گارانتی است .دلیل
دوم اینکه از دیدگاه مشــتریان ،گارانتیها خدمات
خوبی ارایه نمیدهند .در نتیجــه باید در این زمینه
شفافسازی شود .بهعبارتی مصرفکننده باید بداند
وقتی قصد خرید کاالیــی را دارد چه خدمات پس از
فروشی باید دریافت کند؟ نکته دوم این است که باید
نسبت به تفاوت گارانتی ميان شرکتها آگاهی داشته
باشــد و بداند اگر ميان خدمات گارانتی دو یا چند
شــرکت تفاوت قیمت وجود دارد ،علت این اختالف
قیمت چیست؟ و ســوم اینکه ممیزی منظمی برای
شرکتهای ارایهدهنده گارانتی صورت پذیرد.

شــائبهای که در مورد اجرای این طرح
وجود دارد موقتیبودن آن اســت؛ چراکه تا
کنــون طرحهایی برای مقابله بــا قاچاق و یا
ســاماندهی بازار خدمات پس از فروش اجرا
و پس از مدتی فراموش شده است .تا چه حد
میتوان به اجرای مــداوم کمپین «گارانتی
بااصالت» امیدوار بود؟
کارگروه برنامهریزی وظیفه ارزیابی استانداردهای
مرتبط با خدمات ســرویس و ارزیابی شــرکتها را
بهصورت مداوم بــه عهده دارد .در حــال حاضر در
بحث خدمات سرویس ،استاندارد رضایت و شکایت
مشتریان اهمیت بسیاری دارد .در کارگروه گارانتی
بااصالت مصوب شده که تمام شرکتهای عضو باید
اســتانداردهای الزم را اخذ کنند .همچنین قوانینی
در نظر گرفته شده تا نحوه ارایه خدمات سرویس بر
اساس ضوابط مشخص شــود و کارگروه وظیفه دارد
که بهصورت مداوم و شفاف تمام شرکتها را ارزیابی
کرده و هر مشکلی را از طریق کانالهای ارتباطی به
مردم اعالم کند.
در مورد رتبهدار کردن شرکتهای مجاز
به ارایه خدمات پس از فروش توضیح دهید .این
شرکتها بر چه اساسی رتبهبندی میشوند؟
از سال آینده رتبهبندی شــرکتها آغاز میشود
و شرکتها بر اساس نوع خدماتی که ارایه میدهند
رتبهبندی میشــوند و بر اســاس این رتبهبندی در
سایت اتحادیه فهرستبندی میشوند.
اگر شرایط رتبهدار کردن شرکتهای ارایهدهنده
خدمات گارانتی فراهم شود ،مردم راحتتر میتوانند
گارانتی مورد نظر خود را بــا توجه به قیمت گارانتی
انتخاب کنند.
اگر مورد دیگری هم هست ،به آن اشاره
کنید.
از مردم درخواســت میکنم از خرید کاالیی که
فاقد گارانتی بوده و یا کاالهایی که شــرایط گارانتی
آنها مشخص نیســت خودداری کنند و از فروشنده
بخواهند در مورد خدمــات پس از فروش توضیحات
ارایه دهد .همچنین از مردم دعوت میکنم به کمپین
مردمی گارانتی با اصالــت بپیوندند و ما را در اجرای
طرح جامع و کاربردی گارانتی بااصالت یاری کنند.

