
معاون توسعه شرکت نمایشگاه های بین المللی:
هجمه   علیه 

نمایشگاه بین المللی از مراجع قضایی 
پیگیری می شود

معاون توسعه منابع شرکت نمایشگاه بین المللی اعالم 
کرد: برخی نهادها به صورت هدفمند به دنبال تخریب 
نمایشگاه بین المللی هستند و از مراجع قضایی پیگیر این 

هجمه های تخریبی هستیم.
ایرنا - جهانگیر حبیبی درباره برخی ابهامات مربوط 
به واگذاری سالن میالد به یکی از تعاونی های نمایشگاه 
توضیح داد: برخالف آنچه در برخی رسانه ها مطرح شده، 
این سالن را واگذار نکرده ایم بلکه سیستم صوت و نور 
آن واگذار شده است. فرایند برگزاری مناقصه قانونی بوده 
و این مزایده را دو بار به صورت عمومی اطالع رس���انی 
کرده ایم. وی ادامه داد: سه شرکت کننده در این مزایده 
حضور داشتند که پاکت دو شرکت کننده به دلیل واجد 
شرایط نبودن، باز نشد. نهایتاً شرکت تعاونی نمایشگاه در 
این مناقصه عمومی برنده شد و هیچ منعی برای حضور 
شرکت های وابسته به دستگاه های دولتی در مناقصات 
عمومی وجود ندارد. حبیبی اعالم کرد: برخی نهادها به 
صورت هدفمند به دنبال تخریب نمایشگاه بین المللی 
هس���تند که دلیل آن رعایت ضوابط و مقررات توسط 
نمایشگاه است. از مراجع قضایی پیگیر این هجمه های 

تخریبی هستیم و منتظر پاسخ این نهاد می مانیم.

از سوی وزیر صنعت ابالغ شد:
فعال سازی مجدد ستاد الحاق ایران

WTO به 
 در سومین جلس���ه کمیته کارشناسی شورای عالی 
توسعه صادرات غیر نفتی، مس���ایل مرتبط با اکسپو 
2020 امارات، تجارت با کشورهای هند، چین، افغانستان 
و پاکستان بررسی و فعال سازی س���تاد الحاق ایران به 

WTO مطرح شد.
سازمان توس��عه تجارت - حمید زادبوم، معاون 
توسعۀ بازارهای صادراتی، درباره ابالغ وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به سازمان توس���عه تجارت ایران در خصوص 
فعال سازی ستاد الحاق ایران به WTO گفت: با همکاری 
دفتر همکاری های چند جانبۀ وزارت امور خارجه، به زودی 
این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط تشکیل 

خواهد شد.
در ادامه این جلسه، جهانگیر حبیبی، معاون اداری  و 
مالی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران با 
تشریح فرآیند حضور ایران در اکسپو 2020 امارات گفت: 
در این اکسپو زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع به ایران 
اختصاص داده شده و پاوین کشورمان در کنار پاویون 

کشورهای فرانسه و مکزیک برپا خواهد شد.

تولید یک گوشی 
برای رهایی از اعتیاد به گوشی!

عادت به اس����تفاده افراطی از محصوالت 
دیجیتال وبه خصوص گوشی های هوشمند 
می تواند سالمت انسان را به خطر بیندازد و 
یک گوشی ویژه قرار است به حل این مشکل 

کمک کند.
فارس - ش����رکت بورینگ فون از تولید 
گوش����ی خاصی خبر داده که کاربران را 
مجبور به کاهش مدت زمان اس����تفاده از 
تلفن های همراه می کند. نمایشگر کوچک 
این گوش����ی هم عامل دیگری اس����ت که 
 باعث می ش����ود مدت زمان استفاده از آن 

کمتر شود.
 گوشی یادشده یک مدل تغییر یافته از 
گوشی 5.5 اینچی شیوآمی Mi A1 است 
که برخی نرم افزارهای ویژه روی آن نصب 
شده است. گوشی بورینگ فون دارای اکثر 
امکانات تلفن های همراه است، اما دسترسی 
به ایمیل، وب و ش����بکه های اجتماعی را 

ناممکن می کند.
در واقع هیچ فروش����گاه اپلیکیشنی در 
این گوش����ی وجود ن����دارد و برنامه های 
پیش ف����رض موج����ود در آن عبارتند از 
شماره گیر،پیام رسان س����یگنال،دوربین، 
نقشه، برنامه ای برای مدیریت پادکست ها، 
پخش کننده موس����یقی و اب����زاری برای 
 همگام سازی فهرست تماس ها و اطالعات 

تقویم.
البته در این گوشی یک ماشین حساب، 
ی����ک برنامه گال����ری، نوت پد، س����اعت، 
برنامه ضبط صدا، یک رادی����وی اف ام و 
یک چراغ قوه وج����ود دارد که البته هیچ 
یک از ای����ن برنامه ها اعتیادآور نیس����تند. 
برنامه های یادش����ده همگی منبع باز بوده 
 و بر اس����اس نیازهای کارب����ر قابل تغییر 

هستند.
استفاده از این گوش����ی جلوی دریافت 
پیام های ف����راوان از وات����س اپ، توییتر، 
اینس����تگرام، یوتیوب و غی����ره را می گیرد 
و باعث می ش����ود کاربر تنه����ا از امکانات 
اولی����ه و مهم تلفن همراه اس����تفاده کند. 
گوش����ی یادش����ده مجهز ب����ه پردازنده 
اس����نپ دراگون 625، 4 گیگابایت رم و 
32 گیگابای����ت حافظ����ه داخلی اس����ت. 
قیمت این گوش����ی حدود 235 دالر بوده 
 و قرار اس����ت در اوایل زمس����تان به بازار 

بیابد.

واسط های صادراتی ایران در 
کشورهای مختلف رو به افزایش است

مدیرکل دفتر توسعه کس���ب وکار بین المللی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: 
یکی از اقدامات مهم مرکز در سال گذشته برای 
توسعه فعالیت ش���رکت های دانش بنیان و خالق 
ایرانی در دیگر کشورها، افزایش تعداد واسط های 

صادراتی بود.
معاونت علمی - روح اهلل اس���تیری مدیرکل 
دفتر توسعه کسب وکار مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس���ت 
جمهوری درباره اقدامات سال گذشته این مرکز، 
بیان کرد: توسعه س���بد حمایتی یکی از اقدامات 
معاونت علمی و فناوری در سال گذشته محسوب 
می ش���ود. به نحوی که حمایت از شرکت های 
خالق در کنار حمایت از شرکت های دانش بنیان 

آغاز شد.
وی ادامه داد: در همین راس���تا، حدود 350 
شرکت خالق سال گذش���ته تحت حمایت برای 
دریافت خدمات از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قرار گرفتند و توس���عه کس���ب و کار 
شرکت های دانش بنیان با شرکت های خالق به این 

مرکز سپرده شد.
استیری همچنین بیان کرد: البته برای توسعه 
کس���ب و کار بین المللی شرکت های دانش بنیان 
و خالق، اق���دام به انعقاد قرارداد با واس���ط های 
صادراتی کرده ایم. در ادامه همین برنامه، س���ال 
گذشته با این واسط ها در کشورهای ترکیه و کنیا 

قرارداد امضا شد.
استیری همچنین بیان کرد: در حال حاضر در 
کشورهای گرجس���تان، قرقیزستان، ترکیه، کنیا، 
مالزی، آذربایجان، چین، عمان و انگلستان کارگزار 

صادراتی فعال داریم.
به گفته اس���تیری، در حال حاضر شرایط برای 
صادرات شرکت ها دش���وار شده است اما به دلیل 
فاصله بین ارزش دالر و ریال، ش���رکت ها تمایل 
بیشتری به صادرات دارند و جذابیت های صادراتی 

برای آنها افزایش یافته است.
وی افزود: مرکز تعامالت بی���ن المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با هدف کمک به شرکت های دانش بنیان و خالق 
برای توسعه کسب و کارهای بین المللی، اقدام به 
افزایش سقف حمایتی خود کرده است. صندوق 
نوآوری و ش���کوفایی نیز مبلغ 50 میلیارد تومان 
برای کمک به توانمندسازی داخلی و بین المللی 

شرکت ها اختصاص داده است.
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پارک پردیس - همزمان با نمایشگاه »STARTUP EXPORT« رویداد »اینواسپورت« تیرماه جاری با هدف رفع نیازهای فناورانه سازمان های ورزشی برگزار می شود.
در رویداد اینواسپورت که طی سه روز در سالن 25 نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود، سازمان های ورزشی نیازهای فناورانه خود را با استارت آپ ها در میان می گذارند 

و از سوی دیگر استارت آپ ها نیز فرصتی می یابند تا محصوالت و خدمات ورزشی خود را به سازمان های ورزشی معرفی و عرضه کنند.

رفع نیاز سازمان های ورزشی
 از سوی استارت آپ ها
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هوآوی برای شکست
 بیش از حد بزرگ است!

 CNN اخیراً ِکلِیر دافی، در یادداش���تی ک���ه در
Business منتشر شده، نوش���ته دولت آمریکا به این 
س���ادگی ها نمی تواند جلوی موفقیت های هوآوی را در 

شبکه های 5G  بگیرد. 
فناوران - عقب نشینی ترامپ از تحریم هوآوی می تواند 
بازتاب دهنده نقش تاثیرگذار این شرکت برای شبکه های 
موبایل دنیا و تأمین کنندگان آمریکایی باشد. در همین 
باره پاول تریولو، مسئول سیاست گذاری فناوری جهانی در 
گروه اوراسیا  گفته است: »این یک کمپانی 110 میلیارد 
دالری است  و از آنجایی که به شدت با زنجیره تأمین، 
استانداردها و زیرساخت های حیاتی دنیا در هم تنیده است، 
حذف آن به شیوه فعلی کار بسیار دشواری است«. هوآوی 
بزرگ ترین کمپانی مخابراتی دنیا است و بیش از 2 میلیارد 
دالر را به تحقیق و توسعه محصوالت 5G اختصاص داده 
اس���ت. همچنین این کمپانی اعالم کرده با بیش از 30 
  5Gکشور جهان برای50 قرارداد تجاری برای شبکه های
توافق کرده است. همین حاال نیز تجهیزات ساخت هوآوی 
در شبکه های 4G بسیاری از اپراتورهای بزرگ در اروپا و 
دیگر مناطق دنیا در حال استفاده هستند که همین امر 
باعث می شود مهاجرت به 5G با تجهیزات هوآوی برای 
آنها سریع تر و ارزان تر تمام شود. بر پایه تخمین های گروه 
 5G تنها در اروپا استفاده نکردن از تجهیزات ،GSMA
ساخت هوآوی 62 میلیارد دالر خرج بر روی دست اپراتورها 

می گذارد و آنها را 18 ماه از ارائه شبکه 5G دور می کند.
در همین باره پاول تریولو از گروه اوراسیا معتقد است 
رقبای هوآوی به اندازه ای بزرگ نیستند که بتوانند خأل 
حاصل از حذف این کمپانی را جبران کنند و اروپا و دیگر 
بازارهای توس���عه یافته با مشکل جدی مواجه می شوند. 
تریولو می گوید اگر اپراتورها مجاز به استفاده از تجهیزات 
ساخت هوآوی نباش���ند، هزینه های مهاجرت به 5G به 
شدت باال می رود؛ چرا که رقبای هوآوی قیمت گذاری های 
بسیار باالتری دارند. هرچند تجهیزات ساخت هوآوی در 
ایاالت متحده به طور گس���ترده در شبکه های مخابراتی 
مورد استفاده قرار نگرفته است، اما تا 40 درصد ارزان تر از 
محصوالت رقبا است و همین ممنوعیت هوآوی را برای 
آمریکا دشوارتر کرده است. شرکت های آمریکایی به هوآوی 
به عنوان یک مشتری بزرگ نیاز دارند. هوآوی تنها در سال 
2018 میالدی 11 میلیارد دالر از تأمین کنندگان آمریکایی 
نظیر اینتل، میکرون و گوگل خرید کرده است که مطمئناً 
از دست دادن چنین مشتری بزرگی برای آنها بسیار دشوار 
خواهد بود. شاید جالب باشد بدانید هوآوی بزرگ ترین 
مشتری میکرون است و به تنهایی 13 درصد گردش مالی 
نیمه اول سال 2019 این سازنده آمریکایی تراشه را به 
خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی ممنوعیت 
فروش کاال به هوآوی ضربه سختی به سازندگان آمریکایی 

وارد خواهد کرد.
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بررسی تخصصی گوشی  P30 proهواوی 

گوشی - دوربین 
همه فن حریف

P30 pro جدیدترین پرچمدار هواوی اس����ت که مدتی از معرفی و 
عرضه  اش به بازار می گذرد. این گوشی به دلیل داشتن دوربین پیشرفته، 

باتری قدرتمند و نمایشگر عالی، یکی از بهترین های بازار دنیا است.
هواوی روی دوربین این گوشی تاکید بسیاری کرده و مدعی است که 

این دستگاه یکی از بهترین گوشی های دوربین دار دنیاست.
 طراحی و نمایشگر

بدنه پی 30 پرو از جنس شیشه و فلز ساخته شده، سیستم تشخیص 
چهره و کاهش بریدگی باالی نمایشگر باعث شده تا نسبت نمایشگر به 

بدنه در مقایسه با بقیه  گوشی های این برند بیشتر باشد.
نمایش����گر 4.4۷ اینچی پی 30 پرو و لبه های خمیده ا ش از دو طرف 
تا فریم فلزی دور نمایش����گر ادامه پیدا کرده و فرم خاصی به گوش����ی 

بخشیده است.
این دستگاه از حسگر اثر انگشت اوپتیکال زیر نمایشگر بهره می برد و 
مثل گوشی های آیفون نمی توانید جای خاصی را برای تعبیه این حسگر 
روی نمایشگر ببینید. این حس����گر با تابیدن نور روی سطح انگشت کار 
می کند، بر این اساس انگشت خیس یا نمایشگر کثیف موجب اختالل در 

عملکرد این حسگر می شود.
هواوی برای باریک تر کردن این گوشی جک صوتی و اسپیکر مکالمه 
را حذف کرده و به ج����ای آن از ارتعاش صفحه نمایش برای انتقال صدا 

استفاده می کند.
پنل پشتی گوشی پی 30 پرو مثل نمایشگر از شیشه ای خمیده تشکیل 
شده و اگرچه خیلی ش����کننده و لیز به نظر می رسد اما ارگونومی خوبی 

دارد و به خوبی داخل دس����ت جا می گیرد و کار کردن با این دستگاه 
راحت است.
 دوربین

اما دوربین؛ مهمترین ویژگی این گوش����ی چط����ور کار می کند و چه 
ویژگی هایی دارد؟

هواوی دوربین پی 30 پ����رو را Quad Camera یا چهارگانه ارایه 
کرده اس����ت. از مجموع چهار ماژول دوربین، سه ماژول درون برآمدگی 
عمودی گوشه  سمت چپ دستگاه جای دارند. از باال به پایین، ماژول های 
یادشده به ترتیب 20 مگاپیکسلی با لنز اولتراواید و 40 مگاپیکسلی اصلی 
با لنز واید و 8 مگاپیکسلی با لنز تله فوتو هستند. درکنار برآمدگی دوربین 
نیز به ترتیب فلش LED دوگانه و حسگر سه بعدی ToF  دیده می شوند.

دروبین پی 30 پرو از چهار ماژول تشکیل شده که دوربین اصلی 40 
مگاپیکسلی است و از فیلتر RYB برای جذب نور بیشتر استفاده می کند 

و از لرزشگیر اوپتیکال بهره می برد.
دوربین دوم 20 مگاپیکس����لی با زوم خودکار و زاویه دید فوق عریض 

است.
دوربین س����وم 8 مگاپیکسلی با لنز تله فوتو با س����اختار پریسکوپی، 
لرزشگیر اوپتیکال، زوم بدون افت کیفیت 5 برابری و در نهایت حسگر سه 
بعدی TOF باعث شده که پی 30 پرو به یک گوشی بی نظیر از لحاظ 

عکاسی تبدیل شود.
موقع عکاسی همه تصاویر به ش����کل پیش فرض 10 مگاپیکسلی ثبت 
می شوند و می توان عکس های بی نظیر و با کیفیتی با این دستگاه گرفت. 

تصاویر جزییات بسیار و نویز کمی دارند.
با دوربین اولترا واید می توان عکس های واید خوبی گرفت.

عکس های مایکرو در فاصله 2.5 سانتی متری هم نتیجه قابل قبولی 
ارایه می دهد.

اما مهمترین ویژگی دوربین پی  30 پرو عکاسی با دوربین تله فوتوی 
پریسکوپی اس����ت که امکان بزرگنمایی 5 برابری را برای کاربر فراهم 

می کند.
این دوربین بدون افت کیفیت می تواند سوژه را تا 5 برابر بزرگ  کند.

امکان زوم 10 برابری هیبریدی هم برابر زوم 2 برابری در دوربین های 
دیگر است.

اما زوم دیجیتال 50 برابری، این گوش����ی را نسبت به سایر گوشی ها 

متفاوت کرده که می توانید روی س����وژه تا چن����د کیلومتر زوم کنید و 
جزییات را ببینید.

عکس های پرتره به وسیله دوربین اصلی و حسگر TOF ثبت می شوند.
دقت گوشی در تفکیک س����وژه از پس زمینه رضایت بخش است؛ اما 
گاهی گوشی به شکل طبیعی پس زمینه را محو می کند و گاهی این محو 

شدگی مصنوعی به نظر می رسد.
هنگام عکاسی در شب یا محیط های کم نور هم با تنظیم دوربین و قرار 
دادن دستگاه در حالت نایت می توان از نوردهی طوالنی بهره برد و به این 

ترتیب جزییات بیشتری را ثبت کرد.
 پردازنده و عملکرد

پردازنده کرین 980 و رم 6 یا هشت گیگابایتی این گوشی کارکرد نرم و 
روانی دارد و از بازی های سنگین بدون لگ پشتیبانی می کند.

باتری 4200 میلی آمپرساعتی این گوشی هم امکان پخش 20 ساعت 
فیلم را دارد و از شارژر 40 واتی سوپر شارژ بهره می برد که تنها نیم ساعت 

زمان الزم است تا ۷0 درصد شارژ شود .
یکی دیگر از قابلیت های گوشی پش����تیبانی از شارژ بی سیم 15 واتی 
است که قابلیت شارژ معکوس دارد و می تواند نقش یک پاروبانک را برای 

گوشی  دیگری بازی کند.
 کالم آخر

در آخر باید گفت که این گوشی بی نقص نیس����ت اما طراحی عالی، 
دوربین قوی و باتری و ش����ارژدهی خوب این دس����تگاه را به یکی از 

بهترین های بازار تبدیل کرده است.
این گوشی حاال با قیمت حدود 15 میلیون تومان در بازار موجود است 

که در رده گوشی های گران قیمت قرار می گیرد.
 نقاط ضعف

این گوشی مثل همه دستگاه های پرچمدار با وجود همه قابلیت های 
برجسته ای که دارد، از نقاط ضعفی هم برخوردار است. شاید مهمترین 

نقطه ضعف این دستگاه وزن نسبتا سنگین آن است.
یکی دیگر از باگ های این دستگاه تداخل عملکرد لمسی نمایشگر در 
لبه های خمیده است؛ به طوری که هنگام کار با دستگاه احتمال لمس 

ناگهانی لبه ها وجود دارد و در عملکرد تداخل ایجاد می کند.
از سوی دیگر وضوح تصویر نمایشگر دستگاه درمقایسه با رقبای هم رده 

کمتر است.

دبیر کمیته فنی فناوری اطالعات اعالم کرد:

متخصص ایرانی مدیر تدوین یک استاندارد بین  المللی ICT شد
  در نشست ساالنه کمیته فرعی SC40/ISO/IEC JTC1( 40( در سن 
دنیس فرانسه ، الهه نجفی به عنوان مدیر پروژه تدوین نسخه جدید استاندارد 

ISO/IEC 5/20000 انتخاب شد.  
 )SC40/ISO/IEC JTC1( 40 فناوران -  در نشست ساالنه کمیته فرعی
که از 3 تا ۷ ژوئن 2019 )13 تا 1۷ خرداد 1398( در س���نت دنیس فرانسه 
برگزار ش���د، الهه نجفی به عنوان مدیر پروژه تدوین نسخه جدید استاندارد  
ISO/IEC 5/20000 )با موضوع: پیاده  سازی مدیریت خدمات در سازمان ها 
و بنگاه ها(، انتخاب شد. در تیم این پروژه، متخصصینی از کشورهای پرتغال، 

کانادا، انگلیس و هند نیز حضور دارند.
الهه نجفی دبیر کمیته متناظر فرعی 40، که به نمایندگی از ایران در این 
نشست حضور داشت، موفق شد با کسب رای مثبت تمام اعضای کمیته فرعی 
40 که در این نشست شرکت داش���تند، به عنوان مدیر تدوین این استاندارد 

انتخاب شود.
الهه نجفی که برای دومین سال پیاپی در نشست ساالنه کمیته فرعی 40 
شرکت می کرد، با تاکید بر توان متخصصان داخلی در حوزه فناوری اطالعات، 
این رویداد را فرصت مغتنمی برای مشارکت فعال آن ها و دفاع از منافع ملی در 

حوزه فناوری اطالعات دانست.
علی آذرکار دبیر کمیته فنی فناوری اطالعات، این موضوع را از دستاوردهای 
مهم کمیته فنی فناوری اطالعات برشمرد و اظهار داشت این اولین باری است 
که مسوولیت تدوین یک اس���تاندارد بین  المللی در حوزه فناوری اطالعات به 

ایران سپرده شده است. او افزود: ایران در تدوین استانداردهای بین  المللی در 
سایر حوزه  ها سابقه  ای طوالنی دارد.

کمیته فنی فناوری اطالعات )ساختار متناظر ISO/IEC JTC1 در ایران( از 
سال 1388 شکل گرفته و از سال 1395 نیز مسئولیت های دبیرخانه  ای آن از 
سوی سازمان ملی استاندارد ایران به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار شده 
است. دبیر کمیته فنی فناوری اطالعات گفت: طی سال 1396، شش کمیته 
فرعی تشکیل شده که به طور جدی در فرآیند تدوین استانداردهای بین  المللی 
مشارکت دارند: کمیته  فرعی ۷ )با عنوان »مهندس���ی سامانه ها و نرم افزار«( 
)سطح مش���ارکت P(، کمیته فرعی 2۷ )با عنوان »فنون امنیت اطالعات«( 
)سطح مش���ارکت P(، کمیته  فرعی 29 )با عنوان »کدینگ اطالعات صوتی، 
تصویری، چندرسانه ای و ابررسانه ای«( )سطح مشارکت P(، کمیته فرعی 40 
)با عنوان »مدیریت خدمات فناوری اطالعات و حکمرانی فناوری اطالعات«( 
)سطح مشارکت P(، کمیته فرعی 39 )با عنوان »پایداری برای فناوری اطالعات 
و از طریق آن«( )سطح مشارکت O( و کمیته فرعی 41 )با عنوان »اینترنت 
چیزها و فناوری های وابسته«( )سطح مشارکت O(. بر همین اساس، جمهوری 
اس���المی ایران موظف به ارایه رای و اعالم نظر در خصوص استانداردهای این 
حوزه ها است. به دلیل تعدد اس���تانداردهای در حال تدوین در این حوزه ها 
مشارکت متخصصین داخلی ضروری است، چرا که امکان دارد منافع ملی در 

این استانداردها لحاظ نشود.
علی آذرکار تاکید کرد: در ساختار ISO/IEC JTC1، اعضای دارای سطح 

مشارکت P، نقش اثرگذاری در فرآیند تدوین استانداردها )از زمان ارایه پیشنهاد 
اولیه برای تدوین استاندارد تا زمان بازنگری آن در مقاطع چهار ساله( داشته و 

تمام استانداردها در صورت کسب 2/3 رای مثبت اعضای P تصویب می شود.
بر اساس این گزارش در فرآیند رای گیری، هر کشور تنها یک حق رای دارد، 

بنابراین آرای اعضا در تصویب یا رد یک استاندارد بسیار مهم و اثرگذار است.
او در پایان از تمامی بنگاه های خصوصی، نهادها و س���ازمان ها که به طور 
تخصصی در حوزه های مشخصی از فناوری اطالعات فعالیت می کنند، درخواست 
کرد برای مشارکت در کمیته های فعال موجود و فعال سازی کمیته های فرعی 
جدید مرتبط با حوزه تخصصی خود اقدام کنند. از آنجا که دبیرخانه کمیته های 
فرعی، نقش مهمی در تصویب یا عدم تصویب یک اس���تاندارد دارند، حضور 
متخصصین و خبرگان حوزه صنعت می تواند باعث حفظ بیشتر منافع ملی در 

این راستا شود.
دبیرخانه کمیته فنی فناوری اطالعات در ایران آمادگی دارد که جلس���ات 
حضوری را برای مدیران ارش���د بنگاه های خصوصی برگزار کرده تا زمینه های 

همکاری به صورت دقیق  تری مشخص شود.
علی آذرکار اعالم کرد: دبیرخانه کمیته  فنی فن���اوری اطالعات آماده ارایه 
آموزش های الزم به متخصصان داخلی در خصوص آشنایی با ادبیات استاندارد 
و نیز فرآیند تدوین استانداردهای بین  المللی است. بنگاه  های خصوصی، نهادها و 
sec@ سازمان های فعال و عالقه مند می توانند درخواست های خود را به آدرس

isiri  ittc.ir ارسال کنند.

از سوی سازمان تامین اجتماعی ابالغ شد
بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب در سال ۹۸ 

تسهیالت

 بخش���نامه بخش���ودگی جرای���م کارفرمایان 
خوش حساب در سال 98 از سوی سازمان تامین 
اجتماعی صادر و برای اج���را به تمامی واحدهای 

اجرایی این سازمان ابالغ شد.  
نصر تهران - از س���ازمان تامین اجتماعی،  با 
توجه به نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق 
تولید از س���وی مقام معظم رهبری و در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت 
با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیات محترم 
وزیران در اجرای ماده )13( قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 
و تقویت آنها در  امر صادرات، موضوع بخشودگی 
جرایم بیمه ای کارفرمایان را مصوب کرد و بالفاصله 
پس از اعالم به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه 

آن تهیه و ابالغ شد.
بر اس���اس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه های 
مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

و کارگروه های اس���تانی آن، در صورتی که جرایم 
متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29 /12 /1396 
باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ الزم االجرا 
ش���دن این تصویب نامه در م���ورد پرداخت و یا 
تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و 
مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق 
کنند، از بخش���ودگی جرایم متعلقه موضوع این 

آیین نامه برخوردار خواهند شد.
سایر ش���رایط مربوط به اجرای این آیین نامه 
مطابق بخشنامه ها ودستورالعمل ضمیمه این خبر 

شده خواهد بود. 
مسوول حسن اجرای این بخش���نامه معاونت 
بیم���ه ای، اداره کل وصول ح���ق بیمه، مدیران 
کل، معاونین بیمه ای، روس���ا و کارشناسان ارشد 
اجراییات، درآمد، حقوقی، مالی و حراست ادارات 
کل استان ها، روسا و معاونین بیمه ای و مسووالن 

ذی ربط شعب هستند

انتقاد از عدم ارتباط وزارت علوم با شرکت های فناور
نماینده ش���رکت های دانش بنی���ان از عدم ارتباط 
مس���تقیم مس���وولین وزارت علوم با ش���رکت های 

دانش بنیان و فناور انتقاد کرد.
فناوران - محمد علی آبادی فراهانی درآیین تقدیر 
و معارفه رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که 
با حضور مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر 
علوم برگزار ش���د، به نمایندگی از شرکت های فناور و 
دانش بنیان، از عدم ارتباط مستقیم مسوولین وزارت 

علوم با شرکت های فناور و دانش بنیان انتقاد کرد.
علی آبادی ضمن اظهار تعج���ب از جابجایی رییس 
شهرک پس از چند ماه فعالیت در این مسوولیت، آن را 
به جابجایی قلب سالم انسان زنده به بدن انسان دیگر 
تش���بیه کرد و گفت: ما )بخش خصوصی( دلیل این 

موضوع را متوجه نمی شویم.
وی به مکاتبات شرکت های فناور در ماه های اخیر 
پرداخت و گفت: هیچ بازخوردی از وزارت علوم به این 

نامه ها و طومار شرکت ها داده نشد.
او ضمن مرور فرایند ایجاد شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان به عن���وان اولین پارک فناوری کش���ور در 
دو دهه گذش���ته افزود: در دوره کوتاه مدیریت دکتر 
ابطحی تالش ش���د در نگاه مدیران ش���هرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان "ش���رکت مح���وری" جایگزین 
Ó"س���تاد محوری" ش���ود؛ که این کار ارزشمند باید

 ادامه یابد.
وی نگاه کسانی که شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
را موفق و پیش���رو می دانند ولی به ع���دم موفقیت 
شرکت های مس���تقر در آن توجهی ندارند را درست 
ندانست و افزود: وقتی ش���هرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان موفق است که شرکت های آن در همه ابعاد 

توسعه یابند و رشد شهرک یعنی رشد شرکت ها.
این عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان اصفهان ، ضمن تبریک به جعفر قیصری به عنوان 
سرپرست جدید ش���هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
به نمایندگی از شرکت های دانش بنیان برای همکاری 
با وی در شرایط خطیر اقتصادی کشور، اعالم آمادگی 

کرد.
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