
New Tab

New Tab

پنجره

پنجره

3 بخش خصوصی
 سه شنبه 31 اردیبهشت 98

 21 مه 2019
 15 رمضان 1440

 شماره 3251

تصویب ۳ مصوبه جدید 
در حمایت از تولیدکنندگان

دبیر س���تاد تس���هیل و رف���ع موان���ع تولید از 
تصویب س���ه مصوب���ه جدید توس���ط س���ران قوا 
 ب���رای حمای���ت از تولیدکنن���دگان و صنعتگران 

خبر داد.
وزارت صنعت - میثم زالی گفت: براساس ماده ۱۶۷ 
قانون مالیات های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، 
بنگاه های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی های بانکی از 
۳ به ۵ سال شدند. این قانون منجر می شود بسیاری از 
بنگاه های تولیدی که تا امروز بدهی های مالیاتی شان را 
تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با 

تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.
وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت های اعمال 
شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای این 
بنگاه ها منتفی می شود و آنها می توانند پس از دریافت 
مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از 
خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت ها 
می توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.

طبق اعالم وزارت صنعت، مع���دن و تجارت، وی با 
تاکید بر اینک���ه این مصوبات حمای���ت قاطع نظام از 
صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع 
پیشنهادی س���تاد، تجدید ارزیابی بود. این مبحث به 
بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط می شود. 
طبق مصوبه جدید ش���رکت هایی که حائز شرایط این 
تبصره باش���ند تا پایان س���ال ۹۸ می توانند با تجدید 
 ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را

 افزایش دهند.
زالی با بیان اینکه این مصوبه برای افزایش س���رمایه 
بنگاه های تولیدی امکان بسیار خوبی است، گفت: وقتی 
ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیالت 
متناسب به آن تعلق می گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش 
دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به 
همین دلیل بنگاه های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش 
سرمایه منصرف می شوند. این معافیت، منجر به تحقق 

این امر می شود.
وی س���ومین مصوبه جلسه س���ران قوا را تعویق 
اجراییه ها عنوان کرد و گفت: س���تاد تس���هیل و رفع 
موانع تولید پیش���نهاد داد برخی از اجراییه های بانکی 
و سازمان های خدماتی همچون تأمین اجتماعی، گاز، 
برق و… مش���روط به تأیید برنامه تولید و اش���تغال 
 بنگاه با مجوز س���تاد به مدت یک س���ال به تعویق 

بیفتد.
دبیر ستاد تس���هیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: 
امیدوارم با ابالغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آنها 
 و اقدامات مشابه بیش از گذش���ته شاهد رونق تولید و

 اشتغال باشیم.

خداحافظی اجباری هوواوی
 از آندرویید!

با توجه به آنکه شرکت چینی هوواوی روز پنج شنبه در 
فهرست س���یاه تجارت با آمریکا قرار گرفت، حاال گوگل با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرده است که قصد دارد ادامه همکاری 

و فعالیت خود را با این غول تکنولوژی بزرگ خاتمه بخشد.
ایسنا - روز پنج ش���نبه بود که دولت ترامپ فهرست 
جدیدی از شرکت های ممنوعه برای تجارت با ایاالت متحده 
آمریکا را اعالم و منتشر کرد که در آن نام شرکت چینی 
هوواوی به عنوان بزرگترین توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی 
و دومین عرضه کننده گوشی های هوشمند در جهان نیز 
به چش���م می خورد. حاال به نظر می رسد که شرکت های 
آمریکایی یکی پس از دیگری تصمیم گرفته اند طبق قوانین 
و مقررات محدودکننده جدیدی که دولت ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا، برای آنها تعیین کرده است، عمل کرده و به 
منظور جلوگیری از تحریم شدن و مشکالت مالی و حقوقی، 
روابط تجاری و همکاری های خود را با شرکت های چینی 
همچون هوواوی که در فهرست سیاه و ممنوعه آمریکا قرار 
گرفته است، قطع کرده و یا به حالت تعلیق درآورند. بر اساس 
گزارش رویترز به نقل از سایت thenextweb ، سخنگوی 
شرکت گوگل در این باره گفت: گوگل در حال بررسی تبعات 
ناشی از این قطع همکاری و پشتیبانی خواهد بود. هرچند 
هنوز جزئیات و اطالعات بیشتری در خصوص تصمیم جدید 
گوگل در دسترس نیست اما این طور که به نظر می رسد 
اتخاذ این تصمیم جدید می تواند تأثیرات منفی متعددی روی 
فعالیت هوواوی و میزان موفقیت و پیشرفت آن داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که قطع 
همکاری گوگل با ه���وواوی به معنای خداحافظی اجباری 
گوشی های هوشمند و محصوالت این شرکت از سیستم عامل 
آندرویید است و این امر بدون شک بدترین قسمت این ماجرا 
خواهد بود. آنها همچنین معتقدند که این قطع همکاری نه 
تنها بر روی سیستم عامل آندرویید بلکه روی سایر بخش ها 
همچون پشتیبانی از نرم افزار و سرویس های توسعه داده شده 
توسط گوگل نیز تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین انتظار می رود 
که در صورت عملی و اجرایی شدن این تصمیم، هوواوی با 
ضرر و زیان های گسترده و خسارات جبران ناپذیری روبرو 
خواهد شد که در قبال آن هیچ پاتک و ضدحمله ای را برای 

اجرا علیه آمریکا در دست نداشته باشد.
بدون شک مشکالت و کش���مکش های دولت آمریکا با 
هوواوی از جنجال برانگیزترین و خبرسازترین اتفاقات سال 
۲۰۱۸ میالدی بود که به نظر می رسد به این زودی تمام 
نخواهد شد. هوواوی که بزرگترین تولیدکننده و توسعه دهنده 
تجهیزات مخابراتی و دومین سازنده و عرضه کننده موبایل 
در جهان محسوب می شود، در طول یک سال اخیر از سوی 
دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بسیاری از کشورهای 
هم پیمانش به شدت تحت فشارهای سیاسی و تجاری قرار 
گرفته است و بسیاری از این کشورها اعم از آمریکا، کانادا، 
استرالیا، نیوزلند، ژاپن و برخی از کش���ورهای اروپایی از 
جمله آلمان و بریتانیا استفاده از محصوالت هوواوی و نصب 
تجهیزات مخابراتی و فعالیت این شرکت چینی را تحت تأثیر 
اتهامات جاسوسی برای دولت چین ممنوع اعالم کرده بودند.

با اینکه دولت چین و شرکت هوواوی همه این اتهامات را 
بارها رد و تکذیب کردند، به نظر می رسد که نگرانی در مورد 
جاسوسی از اطالعات کاربران در کشورهای مختلف علیه این 

اپراتورهای مخابراتی همچنان وجود دارد.

رییس کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه ای استان تهران:

با حل مشکل واردات جلوی ورشکستگی بخش خصوصی را بگیریم  

فناوران - ستاد برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ از تمامی استادان، مدیران دولتی و شرکت ها، کارشناسان، محققان و صاحب نظران دعوت 
می کند تا در بخش الکام تاکز دیدگاه های خود را بیان کنند. 

ستاد برگزاری نمایشگاه الکامپ در نظر دارد به سخنرانان در الکام تاکز گواهی مشارکت و سخنرانی اعطا کند. 

دعوت از عالقه مندان به سخنرانی
 در الکام تاکز

 رییس کمیسیون شبکه و مراکز داده های سازمان نظام 
صنفی رایانه ای گفت: اطالعات و ارتباطات و تکنولوژی های 
مربوط به آن که در تمام مراکز حساس و زیرساخت های 
کشور استفاده می شوند، وارداتی هستند و در حال حاضر 

چاره ای جز وارد کردن این تکنولوژی نداریم.
ایرنا - آزاد معروفی افزود: 4۰ س���ال طول کش���ید تا 
توانستیم به فنون مربوط به صنعت خودروسازی دست پیدا 
کنیم، برای دست یابی به تکنولوژی هایی که هر چند ماه 
یک بار به روز می شوند، راه طوالنی در پیش خواهیم داشت. 
شاید بتوانیم یک درصد از این تکنولوژی را بومی کنیم اما 
۹۹ درصد از کاالهای اساسی این حوزه، قابل تولید در داخل 

کشور نیست.
وی معتقد است، در حالی که مراکز حساس وزارتخانه ها، 
صنایع، اپراتورها، زیرساخت های حیاتی که در آن ها نیاز به 
انتقال اطالعات وجود دارد، نیازمند واردات تجهیزات حوزه 

ارتباطات هستند؛ اما مرزهای واردات بسته شده اند.
  نقش حیاتی تکنولوژی

معروف���ی در ادامه گفت: تکنولوژی ه���ای اطالعاتی و 
ارتباطاتی در کشورها نقش حیاتی دارند. به هر دلیلی انتقال 
اطالعات در مملکت بخوابد، پشت آن مسایل و مشکالت 

زیادی به وجود می آید.
مساله ای که امروز شرکت های حوزه فناوری درگیر آن 
هستند را باید با نگاه امنیت ملی دید. فناوری اطالعات و 
ارتباطات هر دو حیات و ممات مملکت هستند. امروزه هر 
ارگان و نهادی از این تکنول���وژی بهره می برد. اگر فناوری 
وجود نداشته باشد، بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای، دولت 
الکترونیک، ثبت احوال، زیرساخت های هسته ای، پتروشیمی 
و ... همه کارایی خود را تا حد زیادی از دس���ت می دهند، 
به همین جهت باید به این حوزه ها اهمیت ویژه داده شود. 

او در تشریح موانعی که س���ر راه ثبت سفارش کاالهای 
مربوط به فناوری اطالع���ات و ارتباطات وجود دارد، گفت: 
باال رفتن نرخ ارز در سال گذش���ته باعث شد بسیاری از 
شرکت هایی که با مجموعه های دولتی قرارداد بسته  بودند، 

نتوانند به تعهدات شان عمل کنند.
  خوان های ثبت سفارش 

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در ادامه گفت: 
با این که آن زمان هنوز س���از و کاری برای ثبت سفارش 
شکل نگرفته بود، اما قوانین و محدودیت ها را وضع کردند 
و یک جای کوچکی در وزارت صم���ت و امور اداری را به 
مرکز رسیدگی به آن اختصاص دادند. به همین دلیل آن جا 
پر شد از صف های طوالنی که نمایندگان شرکت ها را قبول 
نمی کردند و مدیرعامل ها را با خفت در صف نگه می داشتند.

معروفی با بیان این که هم زمان با این مسایل، شکل و 

شمایل ثبت سفارش نیز تغییر کرد، مشکل اول در تغییرات 
را این چنین تشریح می کند: در مقررات جدید برای ثبت 
س���فارش محدودیت وزن در نظر گرفته اند. مانند خرید 
نخود و لوبیا. در حالی که در حوزه فناوری اطالعات مسائل 
متفاوت است. حساب و کتاب تمام عرصه های وارداتی را با 
یک متر نمی توان انجام داد. او در توضیح این مساله گفت: 
شرکت ها باید از روز اول اعالم کنند وزن مورد نظر کاالیی 
که قصد وارداتش را دارند چقدر است. این در حالی است که 
»تکنولوژی« گونی برنج که نیست بتوان وزن آن را حدس 
زد. کاالهای مربوط به حوزه فناوری اطالعات بعد از سفارش 
ساخته می شوند و وزن شان در می آید. چطور می شود از قبل 

وزن شان را حدس زد؟
معروفی به ایراد قدم بعدی ثبت سفارش پرداخت و گفت: 
شرکت های خصوصی اگر از مرحله محدودیت وزن هم به 

طریقی عبور کنند، می رسند به مرحله سقف سفارش.
قانون جدید این مرحله می گوید اگر در سال گذشته یک 
میلیون دالر از این کاال را وارد کردید و به همین واس���طه  
مشکل تان حل شده است، دیگر نمی توانید سفارشی بیش 
از این میزان )مبلغ( را به ثبت برسانید. خوان بعدی ثبت 
سفارش »سابقه سفارش« اس���ت. معروفی با این توضیح 
می گوید: شرکت ها نمی توانند تجهیزاتی را وارد کشور کنند 
که ضرورت واردات آن در شرایط کنونی حس شده است. 
چون مسووالن می گویند اگر به این کاال نیاز داشتی چرا 
سال های قبل وارد نکردی؟ پاسخ به این سوال ساده است، 

چون نیاز نداشتیم. اما متاسفانه کسی این را نمی پذیرد.
  کاالی داخلی هم مش��کالت خاص خودش را 

دارد
مرحله بعد، حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی است؛ 

معروفی در این خصوص می گوید: ما نیز به حمایت از کاالی 
داخلی معتقدیم اما مشکل این است که در دنیا، هزار نوع از 
کاالهای مربوط به حوزه فناوری تولید می شود اما در داخل 
کشور بیش از یک یا دو انتخاب نداریم که کارفرما )بخش 
عمده ای از کارفرمایان را دولت و حاکمیت تشکیل می دهند( 

چنین چیزی را نمی پذیرد.
او با فرض این که برخی  کارفرمایان نیز به اس���تفاده از 
همین دو مدل قانع شوند، به مشکل بعدی پرداخت و گفت: 
بارها پیش آمده از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات حوزه 
فناوری خواسته  ایم مشخصات دقیق و زمان تحویل کاالیی که 
قصد سفارشش را داریم، به ما اعالم کنند تا ثبت سفارش 

را شروع کنیم. 
معروفی گفت: معموال دو پاسخ در این مواقع وجود دارد؛ یا 
توانایی تولید محصول با مشخصاتی که مد نظر شرکت های 
این حوزه است را ندارند یا صف سفارش به قدری طوالنی 

است که نمی توانند زمان دقیق تحویل را اعالم کنند.
معروفی گفت: مشکل دیگر این است که در این شرایط هم 
مواد اولیه برای تولید کاالی مورد نظر نیز وارداتی است. که در 
این صورت باز هم ماجرای ثبت سفارش به میان می آید که 

قبال پروسه اش را شرح دادم.
  مشابهت!

وی افزود: با تمام احترامی که س���ازمان نظام صنفی، 
کمیسیون دیتا سنتر و همه ارکان این سازمان برای تولید 
داخلی قائل هس���تند، در حوزه آی ت���ی علی الخصوص 

محصوالت عمده، تولید در داخل کشور میسر نیست. 
حتی اگر کاالیی قابل تولید در کشور باشد، محدودیت 
تولید وجود دارد. معموال باید چندین ماه برای تولید یک 
محصول منتظر بمانیم و به تبع آن یک پروژه مهم در دولت 

نیز باید همین زمان خاک بخورد تا محصول داخلی تولید 
شود. 

وی به بحث »مش���ابهت کاالی داخلی« نیز پرداخت و 
گفت: مشکل دیگری که این روزها اوضاع را از آن چیزی 
که هست سخت تر کرده، بحث »مشابهت« است. می گویند 
کاالیی که قصد ورودش را دارید، نمونه مشابه ایرانی اش وجود 
دارد. با مشابهت که نمی شود کارهای مهم مملکت را پیش 
برد! در تجهیزات فناوری اصال قضیه مشابهت هیچ محلی 

از اعراب ندارد.
  میان دو تحریم

او با بیان این که راهکارهای ثبت سفارش حداقل در حوزه 
کاری آن ها و شرکت های خصوصی حوزه فناوری کارساز 
نبوده و منابع ملی کشور را اتالف کرده، به نقش تحریم نیز 
اشاره کرده و گفت: هم اکنون شرکت های بخش فناوری 
تحریم، دو ش���کل از تحریم را تجربه می کنند. خارجی ها 
برای تامین محصول تحریم مان می کنند تا نتوانیم تجهیزات 
مورد نیاز برای زیرساخت های اقتصادی، فناوری اطالعات و 

ارتباطات را وارد کشور کنیم.
از طرف دیگر اگر بخش خصوصی کل دنیا را دور بزند، از 
موانع ارزی بگذرد و کاالیش را خریداری کند، اجازه ورود 
از گمرک را دریافت نمی کند. کارهای اداری مربوط به ثبت 
سفارش ها توسط چند کارمند در گوشه ای از وزارت صمت 
انجام می شود و آن ها هستند که در حال حاضر برای واردات 

کاال و تجهیزات حوزه فناوری اطالعات، تصمیم می گیرند.
وی افزود: امضای طالیی، شکل گرفتن راه قاچاق، رانت و 
فسادی که مملکت را به تباهی می کشاند، چیزهایی است که 

به واسطه این اتفاق شکل می گیرد.
  راه حل چیست؟

او به راه حل این موضوع پرداخت و گفت: از آن جایی که 
در حال حاضر زیرساخت های الزم برای روالی که برای ثبت 
سفارش مقرر کرده اند وجود ندارد، راه حل این است که به 
گذشته برگردیم. به همان زمانی که می شد با صرف زمان 

بسیار کوتاه ثبت سفارش را انجام داد.
درست است که با کاهش تقاضا و واردات، ارز کمتری از 
مملکت خارج می شود اما از آن طرف نیازمندی های مملکت 

به این تجهیزات را هم می دانیم و کامال درکش می کنیم.
معروفی در پایان گفت: اگر واردات تجهیزات حوزه فناوری 
به همین منوال پیش برود، ش���رکت های خصوصی این 
حوزه عمدتا به سمت ورشکس���تگی خواهند رفت. ابتدا 
تعدیل نیرو صورت می گیرد و رفته رفته از کار افتادن چرخ 
کارآفرینی کشور را شاهد خواهیم بود. اگر با این روش پیش 
 برویم، باید آماده س���ونامی بیکاری و ورشکستگی بخش

 خصوصی باشیم.

پیگیری مشکل اپلیکیشن های 
ایرانی اپ استور با شکایت

رئیس سازمان فناوری اطالعات با بیان مشکالت حذف 
اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور، گفت: معضل اصلی این 
است که دولت نمی تواند از یک شرکت شکایت کند و 
اپل هم در ایران نمایندگی رسمی ندارد که بتوانیم با 

آن ها مذاکره کنیم.
ایسنا- امیر ناظمی با بیان شرایط کسب و کارهای نوپا 
پس از حذف اپلیکیشن های ایرانی از مارکت های آنالین 
از جمله اپ استور، گفت: ۱۰ درصد از سیستم های عامل 
ما در ایران متعلق به اپل است اما پولی که آن ها هزینه 
می کنند، باالتر است و شاید ۳۰ تا 4۰ درصد بسیاری از 
اپلیکیشن ها از کسانی که آیفون دارند، به دست می آمد، 
بنابراین با حذف اپلیکیشن های ایرانی معضل برایشان ایجاد 
شده است. وی با بیان راهکارهای الزم برای مقابله با این 
شرایط بیان کرد: ما کارهایی انجام دادیم و درخواست هایی 
هم داش���تیم و به اقداماتمان ادامه می دهیم. بخشی از 
این اقدامات هم برمی گردد به خود کس���ب و کارها که 
راه حل هایی پیدا کردند و برخی هم سرویس هایشان را 
روی مرورگر ارائه دادند. ناظمی با بیان این که اصل پیگیری 
ما شکایت اس���ت، افزود: اما معضل این است که دولت 
نمی تواند از یک شرکت شکایت کند، بلکه شکایت باید از 
طرف شرکت دیگر یا یک شهروند باشد. سال گذشته که 
سامسونگ به مارکت داخلی ما گارانتی نمی داد، شکایت 
کردیم که البته مدتی طول کشید اما باالخره انجام شد 
و آن ها قبول کردند که کافه بازار به مارکت سامسونگ 
برگردد. این بدین خاطر است که سامسونگ در ایران 
شرکت و واردکننده رسمی و کانال ارتباطی دارد اما اپل 
در ایران نمایندگی رسمی ندارد که بتوانیم مذاکره کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به 
این که آیا از تعداد دستگاه های آیفون کم شده است؟ گفت: 
کل دستگاه های هوشمندی که در شبکه ما وجود دارد، 
۶۰ میلیون است. اگر عمر یک گوشی را پنج سال فرض 
کنیم، یعنی سالیانه ۱۲ میلیون دستگاه از این چرخه 
خارج می شود، می شکند، می سوزد، از کار می افتد، یا به 
سرقت می رود و اوراق می شود. وی ادامه داد: اینها یعنی 
ماهی یک میلیون دستگاه جایگزین داریم. البته سال 
۱۳۹۶ میزان جایگزینی ماهیانه یک میلیون بود اما سال 
گذشته به علت گرانی، این عدد خیلی پایین تر بود. با 
وجود این، در بدترین حالت، ماهیانه ۵۰۰ هزار دستگاه 
جابه جا می شود. یعنی روزی ۲۰ هزار دستگاه وجود دارد 
که دزدیده می شود، می سوزد، می شکند یا گم می شود. 
در چنین حالتی است که فرد برای جایگزینی به جای 
گوش���ی آیفون، اندرویدی می خرد. ناظمی درباره خبر 
خاموشی گوشی های آیفون توضیح داد: وقتی می گوئیم 
۷۰۰۰ آیفون حذف شده، به این معنی نیست که ۷۰۰۰ 
نفر گوشی هایش���ان را خاموش کردند و دیگر استفاده 
نمی کنند، بلکه گوشی هایی بوده که این اتفاقات جایگزینی 
برایشان افتاده و به جای این که گوشی آیفون بگیرند، 

اندروید گرفته اند.

جزییات نحوه برگشت 
ارز صادراتی اعالم شد

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در 
سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ 

صادرکنندگان تصویب شد.
فناوران- طب���ق این مصوبه، نحوه برگش���ت ارز 
پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ حداقل 
۶۰ درصد س���امانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و 

مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد.
طبق اعالم بانک مرکزی س���ایر صادرکنندگان نیز 
بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه 
کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی 
واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت 
به برگش���ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 

اقدام کنند.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی در خصوص نحوه 
رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به 
معرفی صادرکنندگانی ک���ه ارز حاصل از صادرات خود 
را به چرخه اقتصادی برابر دس���توالعمل های صادره در 
 سال گذشته اقدام کرده اند به س���ازمان امور مالیاتی

 اقدام کند.
بر این اس���اس، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به 
برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیر ماه 
مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابالغی سال ۱۳۹۷ 

نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
بر اساس سیاست جدید اعالمی، ۸۰ درصد ارزش آمار 
صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه 
صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان 

محاسبه و لحاظ می شود.

تسهیالت برای حضور 
نمایندگی های خارجی 

در الکامپ 25 
تس���هبالت ویژه ای برای ش���رکت هایی که دارای 
محصوالت خارجی و یا نمایندگی از شرکت های خارجی 
 هس���تند، برای حضور در الکام���پ ۲۵ در نظر گرفته 

خواهد شد.
فناوران - سازمان نظام صنفی رایانه ای تمهیدات و 
تسهیالتی را با هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه بین 
المللی برای شرکت هایی که دارای محصوالت خارجی و یا 
دارای نمایندگی از شرکت های خارجی هستند و تصمیم 
به حضور در  نمایشگاه الکامپ دارند، فراهم آورده است. 

متقاضیان و عالقمندان به حضور در نمایشگاه بین 
المللی الکترونیک و کامپیوتر  الکامپ که از تاریخ ۲۷ الی 
۳۰ تیرماه در تهران برگزار می شود ، می توانند با دبیرخانه 

سازمان تماس حاصل کنند. 
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هوواوی از گوشی های P30 pro و P30 lite  در ایران رونمایی کرد

هوواوی دیروز در مراس����می با حضور 
خبرنگاران از گوشی های جدیدش از سری 

P رونمایی کرد.
آی تی م��ن - در مراس����م رونمایی از 
گوشی های P30 pro وlite P30   که 
در هتل استقالل تهران برگزار شد، مدیران 
شرکت هوواوی در ایران، خبرنگاران و شرکای 

تجاری این کمپانی حضور داشتند.
در این مراس����م بابک فیاض، قائم مقام 
هوواوی صحبت خ����ود را با بیان چگونگی 
عرضه محصوالت خالقانه و رقابتی توسط 
هوواوی شروع کرد و در ادامه تمرکز بر بخش 

تحقیق و توسعه )R&D( و زنجیره تامین 
را اصلی ترین عامل این موضوع دانست. به 
  P30 Proگفته او به طور خاص محصول
حاصل فناوری های نوآورانه ای مانند پردازنده  
Kirin980، هوش مصنوعی، رابط کاربری 
اختصاصی هوواوی نسخه ۹.۱ ، دوربین فوق 

العاده و سایر پلت فرم ها است.
 Mate و  P30 Pro :فیاض اعالم کرد
X برنده ۳۱ جایزه بین المللی در باالترین 

سطح شده اند. 
وی گفت: هوواوی موفق به فروش بیش 
از ۲۰۶ میلیون گوش����ی هوشمند در سال 

۲۰۱۸ و تع����داد ۱۰۰ میلیون محصوالت 
مختلف مثل تبلت، لپ تاپ، ساعت و لپ 

تاپ شده  است. 
قائ����م مقام ه����وواوی آین����ده صنعت 
گوش����ی های هوش����مند را بر پایه هوش 
مصنوعی دانست و گفت: استراتژی هوواوی 
برای آینده خانه های هوشمند از سه الیه 
متشکل از گوشی، ۸ گجت هوواوی و سایر 
تجهیزات ساخت شرکت های دیگری است 
که به دو الیه اول متصل می شوند، پایه ریزی 

شده است.
در ادام����ه محمدامین ناهی����د، مدیر 

مارکتینگ هوواوی، دو محصول جدید این 
کمپانی را معرفی کرد.  

وی با تاکید ب����ر ویژگی های قابل توجه 
Lite P30 نظیر طراحی زیبا و دوربین سه 
گانه اصلی و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی 
قدرتمند، به عنوان اصلی ترین شاخصه های 
این گوشی گفت: س����ری گوشی های P از 
زمان معرفی در حوزه عکاس����ی با موبایل 
پیشتاز بودند، گوشی های P30  نیز از همین 
قاعده پیروی می کنند و این توانایی را دارند 
تا مرزهای عکاس����ی با موبایل را جا به  جا 
کنند. Pro 03P با تکیه بر نوآوری هایی 
 HUAWEI SuperSpectrumمانند
  SuperZoom Lens و  Sensor
توانسته به کاربر شکل تازه ای از استفاده با 
دوربین موبایل را ارائه کند که نه تنها تجربه 
عکاس����ی با موبایل را ارتقا داده است، بلکه 
فیلم برداری با موبایل را هم به سطح جدیدی 
می رساند. بنابراین دور از ذهن نیست که 
بگوییم سری گوشی های  P30 می خواهد 
انتظارات کاربران از عکاسی با موبایل را به 

سطحی متفاوت ارتقا دهد.
این گوشی هوشمند با وجود قابلیت های 
جذاب و به روز، با قیمتی مناسب و رقابتی 
که نتیجه واردات این کاال با ارز سامانه نیما 
اس����ت به زودی در بازار عرضه خواهد شد. 
انتظار می رود این محصوالت با اس����تقبال 
خوبی از سوی کاربران مواجه شود. پیش 
فروش این کاال از بامداد ۱ خرداد ماه در کلیه 
فروشگاه های اختصاصی هوواوی در سراسر 

کش����ور آغاز خواهد شد. همچنین صفحه 
اختصاصی هوواوی در سایت دیجی کاال در 

دسترس است.  
هوواوی نس����خه س����اده تری از سری 
 P30  خود را با عنوان P30 گوشی های
Lite برای خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی 
کرده است. این گوش����ی هوشمند به یک 
 3D دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی از نوع
Selfie Superstar  مجهز ش����ده و از 
فناوری AI Beautification استفاده 
می کند تا زیبای����ی و جذابیت عکس های 
سلفی کاربران را به حداکثر برساند. پشت 
این گوشی شاهد یک سیس����تم دوربین 
سه گانه هستیم که پشتیبانی هوش مصنوعی 
را دارد. این مجموعه از یک دوربین اصلی ۲4 
مگاپیکسلی با لنز واید f/8.1، یک دوربین 
۸ مگاپیکسلی برای ثبت عکس های اولترا 
واید و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی تشکیل 

شده است.
این گوشی هوش����مند از رابط کاربری 
IUME 1.0.9 به همراه 4 گیگابایت حافظه 
رم و ۱۲۸ گیگابای����ت حافظه داخلی بهره 
می برد تا تجربه کاربری بی نقصی ارائه کند. 
همچنین قطر نمایشگر این گوشی ۶.۱۵ 
اینچ است و نسبت نمایشگر به بدنه آن به 
عدد قابل توجه ۸4.۱ درصد می رسد. ارتقای 
سطح طراحی در گوشی  etiL 03P ادامه 
پیدا کرده است. قس����مت بیرونی بدنه این 
گوشی از جنس شیشه با خمیدگی سه بعدی 

حس مدرنی را برای کاربر ایجاد می کند.

سقوط 86 درصدی 
واردات گوشی

آمار

گزارش ها حاکی اس���ت که واردات گوش���ی در 
فروردین ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در 

سال گذشته حدود ۸۶ درصد کاهش یافته است.
ایس��نا - بررس���ی آمار واردات ایران در اولین 
ماه از س���الجاری از این موض���وع حکایت دارد که 
در این مدت حدود ش���ش میلی���ون و ۱۰۰ هزار 
دالر واردات گوش���ی موبایل به ایران انجام شده که 
 نشانگر کاهش ۸۶ درصدی نسبت به فروردین سال 

گذشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، پارسال در مدت 
مش���ابه، حدود 4۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دالر گوشی 

موبایل به ایران وارد شده بود.
همچنین طبق اطالعات گمرک واردات موبایل به 
ایران در فروردین س���ال ۱۳۹۷ از سه کشور چین، 
امارات متحده عربی و کره جنوبی صورت گرفته، این 
در حالی است که در فروردین امسال واردات گوشی 
به ایران از امارات متحده عربی و چین انجام ش���ده 
و واردات گوشی از کش���ور کره جنوبی ظاهرا قطع 

شده است.
آخرین آمار واردات مربوط ۱۱ ماهه سال گذشته 
و حاکی از واردات ۳۱۹ میلیون دالری گوشی موبایل 

در این مدت است.

PB


