
سازمان توسعه تجارت اعالم كرد:
مهلت ثبت نام براي انتخاب 

صادركننده نمونه كشور تمديد شد
مهلت ثبت نام صادركننده نمونه و برند تجاري برتر 
ايران در سال  1398 با دستور معاون وزير صنعت در امور 

صادرات براي بنگاه هاي توليدي و صادراتي تمديد شد.
فناوران - براساس اين گزارش سازمان توسعه تجارت 
اعالم كرده كه در نظر دارد در راستاي ماموريتي سازماني 
و با هدف تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن به تالش 
فعاالن عرصه توليد و صادرات غيرنفتي، صادر كننده نمونه 
و برندهاي تجاري برتر ايران را انتخاب و معرفي كرده و در 

حضور مقامات عالي رتبه كشور از آنها تقدير كند.
به همين منظور سازمان توسعه تجارت ايران از تمام 
متقاضيان در سطح كشور درخواست كرده در صورتي كه 
تمايل دارند در اين رقابت ملي شركت كنند به سامانه 
ميز خدمات الكترونيك سازمان توسعه تجارت به آدرس 
e.tpo.ir مراجعه كنند. گفتني است فدراسيون فاوا ايران 
از تمام صادركنندگان حوزه ICT كشور دعوت كرده كه 
اگر صادراتي داشتند جهت شركت در اين رقابت اقدام 
كنند. آخرين مهلت ثبت نام در اين رقابت هشتم مرداد ماه 

سال 1398 تعيين شده است.

ضرورت اهتمام به رفع موانع 
خودساخته در فضای كسب و كار

با حض���ور نمايندگان دولت، ق���وه قضاييه و بخش 
خصوصی، مشكالت صنعت چاپ، بس���ته حمايت از 
صادرات غيرنفتی و مشكالت و مسايل فعاالن اقتصادی 
كه از طريق نظرسنجی اتاق تهران احصا شده بود، مورد 
طرح و بررسی در ش���ورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی استان تهران قرار گرفت.
اتاق تهران-  در پنجاه وهشتمين نشست شورای 
 گفت وگوی استان تهران كه با حضور انوشيروان محسنی 
بندپی، استاندار تهران و رييس شورای  گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان، مسعود خوانساری، رييس اتاق 
بازرگانی تهران و دبير اين شورا و غالمحسين اسماعيلی، 
سخنگوی قوه قضاييه برگزار شد، مشكالت صنعت چاپ و 
بسته بندی و نيز بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار تهران در آغاز اين نشست، به برخی اقدامات 
كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در راستای حفظ 
اشتغال موجود اشاره كرد و گفت: كارگروه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد از سازمان امور مالياتی اين اختيار را 
كسب كرده اس���ت كه واحدهای دارای بدهی مالياتی، 
بتوانند برای احيای خود تا ۶۰ ماه، بدهی هايش���ان را 
تقسيط و حتی تا يك سال آن را معوق كنند. بر همين 
اساس، واحدهای نيمه فعال را می توان با اختيارات كارگروه 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به عرصه توليد بازگردانده 

و در حفظ اشتغال موجود، نقش قابل توجهی ايفا كرد.

شیائومی از می بند 4 هر ثانیه
 ۱۵ هزار دستگاه فروخت

 ش���يائومی ب���ه تازگی س���ری جديد 
دست بندهای س���ری می را معرفی كرده و 

توانسته فروش فوق العاده ای را تجربه كند.
آي تی من- ش���يائومی اوايل ماه جاری 
دس���ت بند می بند ۴ را با صفحه  رنگی و 
قابليت های بيشتر نسبت به سری های قبل 
وارد بازار چين كرد. براساس گزارش ها، اين 
محصول با استقبال بسيار خوبی مواجه شده 
و در هش���ت روز اول توزيع بيشتر از يك 

ميليون دستگاه از آن فروخته شده است.
می بند ۴ در ح���ال حاضر فقط در چين 
فروخته می شود، اما احتماال تا يكی دو هفته 
آينده اين دس���تگاه برای فروش در ساير 

كشورها آماده خواهد شد.
به گزارش شيائومی، در هر ثانيه بيش از ۵ 
هزار سفارش برای خريد می بند ۴ از خارج 

چين ثبت شده است.
از ويژگی های اين دس���تگاه می توان به 
صفحه نماي���ش اولد بزرگ تر نس���بت به 
سری های قبل از جنس شيشه ۲.۵ بعدی 
)2.5D( با وضوح بيش���تر اشاره كرد. اين 
دس���تگاه باتری قدرتمندی ه���م دارد و 
شيائومی اعالم كرده كه 1۵ تا ۲۰ روز شارژ 

نگه دارد.

معاون علم و فناوری ريیس جمهور:
مسیر سرمايه گذاری كشور

 برای پژوهش نادرست است
معاون علم و فناوری رييس جمهور با بيان اينكه 
مسير سرمايه گذاری كشور بر روی پژوهش نادرست 

است، گفت: تكنولوژی با پول به دست نمی آيد.
مهر- سورنا ستاری اظهار داشت: اگر توسعه بر 
اساس مطالعه و محورهای بومی صورت نگيرد در 
آينده متوجه اشتباه خود می شويم و در آن صورت 
كمكی به اشتغال نكرديم در حالی كه بايد دانست 
مهمترين عامل در توسعه، نيروی انسانی و توجه به 

آن است.
وی با بيان اينكه ايران در حوزه نيروی انسانی جز 
كشورهای فوق العاده است، افزود: تنها در شهرستان 
كاشان ۴۰ هزار دانشجو تحصيل می كنند اما بايد 
توجه داشت كه اين ميزان نيروی انسانی چه تأثيری 
در منطقه داشته است و در توسعه شهری و منطقه 

چه نقشی داشته اند.
معاون علم و فناوری رييس جمهور با بيان اينكه 
س���رمايه گذاری بر روی پژوهش نتيجه مطلوب 
می دهد، ابراز داشت: در هيچ دوره ای از تاريخ اين 
كشور به اين ميزان به پژوهش توجه نشده و اعتبار 
تخصيص داده نشده است اما متأسفانه هنوز يك 
فارابی و يا ابن سينا به جامعه تحويل نداديم و بر 
همين اساس بايد اين مشكل را ريشه يابی كرد چرا 
كه مسير سرمايه گذاری بر روی پژوهش نادرست 

بوده است.
وی با بيان اينكه بهره برداری از واحدهای صنعتی 
همچون فرش توليد علم و فناوری نمی كند، گفت: 
واحدهايی همچون واحد توليد فرش نيازمند نيروی 
متخصص نبوده و نياز آن با نيروی تكنسين برطرف 

می شود.
ستاری گفت: ايران و منطقه كاشان دارای صنعت 
فرش است چرا كه دانش آن بومی است اما هيچ از 
يك از حوزه های علوم به رونق آن كمكی نكرده اند و 
حتی اين صنعت تا نابودی آن نيز پيشرفت داشته 
است. ستاری ضمن اش���اره به سطوح پايين علوم 
در قبل از انقالب اسالمی گفت: ما زمانی پيشرفت 
می كنيم كه نوآوری و صنعت داش���ته باشيم در 
حالی كه بهره برداری از كارخانه ها تا حدود كمی 
می تواند مشكل اقتصاد و اشتغال را رفع كند و بر 
همين اساس اين مهم نيازمند احترام به كارآفرين 
و تسهيل قوانين است. وی با بيان تكنولوژی با پول 
به دس���ت نمی آيد، افزود: تكنولوژی ياد گرفتنی 
است همان گونه كه مقرر بود در برخی از كشورهای 
عربی منطقه اقدامات علمی خاصی انجام دهند اما 
از آنجا كه می خواستند تكنولوژی را خريداری كنند 

موفق نبودند.
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وزير صنعت خبر داد:

ثبت مجوز ۳۴۱ واحد دانش بنیان در کمتر از یک سال

ایسنا- رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: آمارها نشان می دهد در ايران هنوز زير ساخت ها برای اينكه يك كشور صادراتی باشيم فراهم نشده است.
محمدرضا مودودی افزود: ما به تكميل زنجيره توليد در كشور توجه نكرديم. وی بيان كرد: كمتر از 3۵۰ ش���ركت در ايران و تنها 31۵ قلم كاال بيش از 1۰ ميليون دالر 

صادرات دارند. مودودی گفت: كشور از سال 38 تا 98 خورشيدی از محل فروش نفت، پتروشيمی و خدمات كاال تنها ۲ هزار و 1۰۰ ميليارد دالر درآمد ارزی داشته است.

به جای روزمرگی
 به برنامه های کالن توجه شود

طبق اعالم وزير صنعت، معدن و تجارت از نيمه سال 9۷ به بعد 3۴1 واحد موفق 
به اخذ مجوز و تبديل به واحد دانش بنيان شدند.

ایرنا- رضا رحمانی كه به منظور پاسخ به سوال »حبيت اهلل دهمرده« نماينده 
زابل درباره بنگاه های كوچك و متوسط، به مجلس رفته بود، ضمن اشاره به اهميت 
موضوع صنايع كوچك و متوسط اظهار كرد: صنايع كوچك و متوسط 9۲ درصد 
واحدهای صنعتی كشور و همچنين ۴۵ درصد اشتغال صنعتی كشور را تشكيل 
می دهند. وی به س���هم و جايگاه اين صنايع در كش���ور تاكيد كرد و افزود: در 
برنامه های وزارت صنعت توجهی ويژه به صنايع كوچك و متوسط داريم و از نظر 
علمی آنها را بررسی كرده ايم. با توجه به مطالعات تطبيقی كه درباره اين صنايع 
در كشورهای دنيا انجام داده ايم می خواهيم اين بخش مهم به جايگاه حقيقی خود 
نزديك شود. به گفته رحمانی در چند سال اخير فرصت و منابع الزم برای رساندن 
اين صنايع به جايگاه حقيقی شأن وجود نداشته است، ولی امروز با وجود كمبود 

بودجه پرداختن به اين واحدها در رأس برنامه ريزی ها قرار دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان طرح رونق توليد اظهار كرد: اين طرح را برای 
حمايت از واحدهای كوچك و متوسط كه در زمان تحريم آسيب پذير هستند، به 

دولت ارايه داديم. اين مقام مسئول همچنين از تدوين بسته حمايت از واحدهای 
كوچك و متوسط خبر داد و گفت: متداول ترين راه حمايت از صنايع كوچك و 

متوسط در عمده كشورهای دنيا ارايه تسهيالت بوده است.
وی درباره چهار محور برنامه وزارت صنعت برای صنايع كوچك و متوسط توضيح 
داد: تكميل واحدهای نيمه تمام، تامين سرمايه در گردش، نوسازی و بازسازی صنايع 
و همچنين ايجاد كلينكيك های صنعتی در همه استان های كشور در تبصره 18 مد 

نظر است كه عمدتاا به صنايع كوچك و متوسط مربوط می شود.
رحمانی منابع موجود را محدود دانسته و افزود: تخصيص بهينه منابع به صنايع 
كوچك و متوسط در دستور كار است؛ نمی توان اين اهداف را چندماهه به سرمنزل 
مقصود رساند. وزير صنعت، به اقدامات انجام شده درباره صنايع كوچك و متوسط 
پرداخت و گفت: يكی از اقدامات انجام شده ايجاد خوشه های صنعتی است كه در 
طول سه سال گذشته ۶۷ خوشه را به اتمام رسانديم و كل خوشه های قبل از آن 
3۶ مورد بوده است. رحمانی عدم ارتباط صنايع بزرگ با صنايع كوچك را يكی 
از آسيب ها و مشكالت دانسته و ادامه داد: ارتباط واحدهای كوچك با رشته های 
صنعتی را آغاز و باالی يك هزار واحد در رشته های مختلف شناسايی كرده ايم. در 

اين راستا قرار است واحدهای كوچك به واحدهای بزرگ متصل شوند و تعامل 
سازنده بين آن ها ايجاد شود. اين مقام مس���ئول همچنين اعالم كرد: ۲3 مركز 
خدمات و فناوری افتتاح كرده ايم كه درباره مسائل حقوقی و تكنولوژی و بازاريابی 

به واحدهای صنعتی مشاوره می دهد.
وی ضمن تاكيد بر به اهميت واحدهای صنعتی دانش بنيان بيان كرد: ۵91 
شركت شناسايی شدند كه می توانستند از نيمه سال 9۷ به بعد دانش بنيان شوند. از 
ميان اين تعداد 3۴1 واحد موفق به اخذ مجوز و تبديل به واحد دانش بنيان شدند.

به گفته وی صنعتی همچنين از سه شهرک فناوری جديد بهره برداری شده كه 
تعداد آن ها به ۶ مورد رسيده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اعالم كرد كه در مناطق محروم مانند 
سيستان و زابل طرح های جديدی در دست اجراست و به زودی نتايج آن ديده 

می شود، مثالً در شهرک صنعتی زابل مجوزهای جديدی به صنايع داده می شود.
رحمانی در پايان گفت: واحدهای صنعتی در حوزه مالی نياز به حمايت بيشتری 
دارند. چنانچه می بينيم در تمام كشورها برای توسعه توليد وام های بانكی ارايه 

می شود.
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عرضه گلکسی A90 نسل پنجمی 
با دوربین ۳۲ مگاپیکسلی 

سامسونگ قصد دارد يك موبايل ارزان قيمت مجهز 
به استاندارد اينترنت 5G بسازد. دستگاه مذكور يك 

دوربين 3۲ مگاپيكسلی نيز خواهد داشت.
مهر- يكی از بزرگترين س���واالت كاربران موبايل 
درباره گسترش اينترنت 5G  مربوط به زمان عرضه 
دستگاه هايی ارزان است كه همه كاربران بتوانند از 
آنها استفاده كنند. در حال حاضر موبايل هايی مانند 
»وان پالس 7Pr« و »اوپو 5G Reno« قيمت بااليی 
دارند. اما به نظر می رسد سامسونگ به زودی موبايلی 

ارزان مجهز به فناوری 5G عرضه می كند.
طبق گزارش سايت Galaxy Club سامسونگ 
مشغول س���اخت موبايل Galaxy A90 است. اين 
موبايل هم اكنون در ش���بكه اينترنت 5G  آزمايش 
می ش���ود و با توجه به نام آن به نظر می رسد يك 
موبايل ارزان قيمت 5G  باشد. هنوز مشخص نيست 
اين اطالعات چطور نش���ت كرده اما طبق گزارش 
سايت  Galaxy A80 مجهز به يك دوربين اصلی 
3۲ مگاپيكسلی اس���ت. عالوه بر آن يك دوربين 8 
مگاپيكسلی ديگر نيز دارد. در اين گزارش به وجود 
دوربين سوم اشاره نش���ده است. از سوی ديگر هنوز 
معلوم نيس���ت در اين موباي���ل از دوربين پاپ آپ 

Galaxy A80 استفاده می شود يا خير.
 Galaxy A90 به هرحال ب���ه نظر می رس���د
 Galaxy A70 مش���ابهت های زيادی با سامسونگ

دارد كه به تازگی عرضه شده است.

معرفی گوشی با دوربین سلفی
 زير نمايشگر 

شركت چينی اوپو به زودی از گوشی هوشمندی 
رونمايی می كند كه از دوربين س���لفی زير نمايشگر 

برخوردار است.
آی تی من- دوربين گوشی های هوشمند سری اوپو 
N، نسبت به ساير گوشی های هوشمند بازار متفاوتند؛ 
يك سری بريدگی باالی نمايشگر دارند، مدلی ديگر از 
سوی اين سازنده گوشی ارايه شده كه دوربين كشويی 
دارد و درنهايت دوربين سلفی كه زير نمايشگر قرار 

گرفته و قرار است به زودی معرفی شود.
اين گوشی نخستين گوشی هوشمندی است كه با 
دوربين سلفی زير نمايشگر معرفی و به بازار عرضه 
خواهد شد. در نتيجه  استفاده از دوربين زير نمايشگر، 
ديگر نيازی ب���ه بريدگی باالی صفح���ه يا بريدگی 
قطره ای شكل، حفره  روی نمايشگر و دوربين كشويی 
برای قرارگيری دوربين سلفی نخواهد بود و كاربران 

می توانند از دستگاهی تمام صفحه بهره ببرند. 
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سودجویی از نیاز مردم به خرید گوشی 
 رييس كميته تخصصی تلفن همراه كش���ور با اشاره به بسته شدن 
سايت رجيستری گوشی های مس���افری گفت: مسووالن معتقد بودند 
وجود سايت رجيستری برای گوشی های مسافری منبع سود قاچاقچيان 

است.
 ایس��نا - محمد مهدی غفوريان  گفت: س���ايت رجيستری برای 
گوشی های مسافری علی رغم اصرار ما بس���ته شد، سازمان مبارزه با 

قاچاق كاال معتقد بود قاچاقچيان از اين سايت بيشتر سود می برند.
غفوريان در ادامه از سودهای كالن اكثر شركت های واردكننده در 
اين وضعيت گفت و اظهار داشت: فروشندگان شركت های واردكننده 
تلفن همراه، سودهای بسيار كالن و نجومی می گيرند كه بيش از همه 
به ضرر مردم است ، اين شركت ها با سودجويی از نياز و اجبار مردم، 
به كارهای غير اخالقی دس���ت می زنند كه اگر ادامه پيدا كند باعث 

ركود در بازار می شود.
رييس اتحاديه تجهي���زات مخابراتی الب���رز در ادامه ضمن انتقاد 
از وضعيت نظارت بر ش���ركت های واردكننده گفت: از مس���ئوالن 
خواهش���مندم نظارت خود را بر اين شركت ها افزايش دهند، در حال 
حاضر شاهد نظارت حداقلی بر آنها هستيم و اگر در دو يا سه ماه آينده 

به همين منوال پيش برود شاهد برگشت به وضعيت قبلی هستيم.
غفوريان در ادامه گفت: فروش���ندگان خرد محك���وم به خريد از 
شركت ها هس���تند كه خود اين مساله ايجاد مش���كل می كند، اگر 
ش���ركت های واردكننده نتوانند نياز را تأمي���ن كنند نابهنجاری های 
اجتماعی رخ خواهد داد چون صنف تلفن همراه اكثراً از افراد جوان 
تشكيل شده و جوانان عمدتاً عجول تر هستند و ممكن است در اين راه 

تصميمات هيجان زده و احساسی تری بگيرند.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران:

قراردادهای صادراتی بیمه می شوند
طرح

رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات 
ايران گفت: يكی از مهمترين محصوالت اين صندوق، بيمه 
كردن قراردادهای صادراتی است. بيمه نامه های صندوق 
می تواند عماًل برای اطمينان بخش���ی از برگشت پول به 

فروشنده و صادركننده ايرانی جايگزين ال سی باشد.
ایرن��ا - افروز بهرامی گفت: كس���انی ك���ه به قصد 
سرمايه گذاری صادراتی به كشور می آيند عالوه بر بيمه 
قراردادهای صادراتی آنه���ا، بيمه نامه هايی با فاينانس نيز 

داريم.
وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات می تواند تامين 
مالی يا خريد دين اس���ناد صادراتی انجام دهد، يعنی اگر 
صادركننده بخواهد مدت دار محصوالت و كاالهای خود 
را به كشورهای خارجی بفروشد و نگران اين باشد كه در 
سررسيد پولشان بازنگردد، صندوق با بيمه نامه ها اين موضوع 
را تضمين می كند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار 
داشت: اگر صنايع صادرات محور نگران نقدينگی خود باشند 
به آنان پيشنهاد می دهيم كه فروش اعتباری انجام دهند تا 

بازار بين المللی را در دست داشته باشند.
بهرامی گفت: برای اين موضوع در كنار نظام بانكی خريد 
دين اسناد صادراتی را داريم و تضامين آن را نيز برعهده 
داريم و در عين حال در بخش نقدينگی نيز به آنها كمك 
می كنيم. يعنی صندوق ضمانت صادرات تامين منابع مالی را 
در كنار نظام بانكی برعهده دارد و از طرفی در مورد ضمانت 

نامه بانكی نرخ بهره ما بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 
پايين تر از نرخ نظام بانكی است.

مديرعامل صندوق ضمانت ص���ادرات ايران در رابطه با 
تضامين موجود برای حضور سرمايه گذاران در كشور يادآور 
ش���د: ظرفيت های زيادی از جمله بازار قابل توجه نيرو و 
انرژی ارزان در كش���ور ما وجود دارد. 1۵ كشور همسايه 
ما س���اليانه هزار ميليارد دالر واردات دارند و ايران فقط 
۲.۵ درصد از سهم واردات آنها را پوشش می دهد. بهرامی 
افزود: بسياری از سرمايه گذاران برای سرمايه گذاری نگران 
ريسك های سياسی هستند، اگر چه منطقه به دليل حضور 
نيروهای بيگانه نا امن است ولی كشور ما از جمله كشورهای 
امن در منطقه است. صندوق ضمانت صادرات تامين منابع 
مالی را در كنار نظام بانكی برعهده دارد. همچنين اگر صنايع 
صادرات محور نگران نقدينگی خود باشند به آنان پيشنهاد 
می دهيم كه فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بين المللی 
را در دست داشته باش���ند وی خاطر نشان كرد: سازمان 
سرمايه گذاری خارجی و كمك های فنی و اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارايی بر اساس مجوزی كه صادر می كند 
ريسك های سياسی سرمايه گذاران خارجی را ضمانت كرده و 
پوشش می دهد و هر زمان سرمايه گذار خارجی احساس كند 
كه می خواهد سرمايه خود را از كشور خارج كند، دولت اين 

تضمين را به وی خواهد داد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران درباره نقش و 

ساز و كار اين صندوق در رونق توليد و بخش صادرات گفت: 
در همه جای دنيا مهمترين نگرانی صادركنندگان ريسك های 
سياسی و تجاری است كه اگر در روند صادرات اتفاقی بيفتد، 
می تواند بازپرداخت وجوه حاص���ل از صادرات خدمات يا 

كاالهای صادركنندگان را با خطر مواجه كند.
بهرامی افزود: يكی از مهم ترين محصوالت صندوق ضمانت 
صادرات بيمه كردن قراردادهای صادراتی است. بيمه نامه های 
صندوق می تواند عمال برای اطمينان بخشی از برگشت پول 
به فروشنده و صادركننده ايرانی جايگزين ال سی باشد. وی 
ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ايران بر اساس بانك های 
اطالعاتی كه در اختيار دارد قرارداد بين فروشنده و خريدار 
را در فرآيند مديريت ريسك و اعتبارسنجی انجام می دهد 
و به دليل نقش و جايگاه حمايتی خود كارمزدهای ناچيزی 
دريافت می كند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران 
گفت: صندوق طی ۲۰ سال اخير 1۷ ميليارد دالر پوشش 
صادراتی داشته است و اخيراً برخی صادركنندگان به دليل 
شرايط تحريمی با توجه به اين ريسك ها به صندوق مراجعه 
كرده اند. بهرامی در رابطه با توانايی اين صندوق برای حمايت 
بيشتر از صادرات گفت: متأسفانه سرمايه صندوق دودهم 
درصد كل صادرات غير نفتی كش���ور است البته اينكه ما 
می توانيم نفت را هم حمايت كنيم. وی افزود: در حال حاضر 
سرمايه ثبتی صندوق ضمانت صادرات ايران هزار و 3۰۰ 
ميليارد تومان است و كه قطعاً بايد افزايش سرمايه داشته 

باشد، همتايان ما در منطقه از جمله عربستان دارای سرمايه 
۴ ميليارد يورويی و اگزيم بانك تركيه دو ميليارد دالر و 
ساچه ايتاليا 1۲ ميليارد يورويی هستند. مديرعامل صندوق 
ضمانت صادرات ايران اضافه كرد: البته افزايش ۲۰۰ ميليون 
دالر سرمايه صندوق در دستور كار دولت و مجلس قرار دارد. 
اگر اين اتفاق بيفتد سقف پوشش ما افزايش يافته و می توانيم 
ريسك بيشتری را برعهده بگيريم؛ بنابراين حمايت خود را 
از صادركنندگان بيشتر می كنيم. بهرامی با تشريح شرايط 
موجود كشور اظهار داش���ت: اينكه در داخل با مشكالتی 
مواجه هستيم ترديدی نيست و دولت نيز آن را قبول دارد، 
شوک ارزی كه در سال گذشته كشور با آن رو به رو شد بر 
متغييرهای اقتصادی ما اثر جدی داشت اما اين باعث شد 
تا فرصتی برای صادرات ايجاد شود. يعنی اين موقعيت يك 
مزيت صادراتی است و خيلی از كشورها اقدام به كاهش 
ارزش پول ملی خود می كنند تا بتوانند مزيت صادراتی ايجاد 
كنند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اعتقاد به اينكه 
واقعی شدن نرخ ارز به جهش صادراتی كمك می كند تا 
جلوی واردات خيلی از كاالهای غير ضروری گرفته شود، 
گفت: همواره توليدكنندگان مدعی بودند كه اگر جلو قاچاق 
كاال و واردات گرفته و نرخ ارزبه قيمت واقعی خود نزديك 
شود، قله های بين المللی را در صادرات فتح خواهيم كرد. 
اكنون اين اتفاق افتاده است و به اعتقاد من بايد از فرصت 

موجود برای صادرات استفاده كنيم.

Huawei MediaPad M6 كاهش قیمت موبايل در بازار مشهد
 به بازارهای جهانی عرضه شد

بازار

رييس اتحاديه موبايل فروشان مشهد گفت: ارز 
حدود 1۰ درصد كاهش داشته و ما هم در موبايل 
با كاهش قيمت روبه رو شديم، اگر ارز ۵۰ درصد 
هم كاهش داشته باشد، ما ۵۰ درصد در قيمت 

موبايل كاهش داريم.
ایس��نا - افش���ين اكبری حداد در خصوص 
وضعيت ب���ازار موبايل در مش���هد، اظهار كرد: 
وضعيت بازار كاماًل آرام و بدون هيچ حاشيه ای 
بوده و قيمت ها رو به كاهش است زيرا قيمت ارز 

نيز در حال كاهش يافتن است.
وی در خصوص احتم���ال كاهش ۲۰ درصدی 
قيمت موبايل در بازار، گف���ت: از كجا اين ۲۰ 
درصد بايد كاهش پي���دا كند، اگر نرخ ارز پايين 
بيايد، به تناس���ب آن در موبايل كاهش قيمت 
داريم اما به دليل اينكه سايت مسافری رجيستری 
بسته شد، احتمال داشت گوشی گران تر شود زيرا 
با عوارض قانونی وارد می شود اما خوشبختانه ارز 
حدود 1۰ درصد كاهش يافت و به همان نسبت 

نيز موبايل كاهش قيمت پيدا كرد.
اكبری حداد افزود: ق���رار بود كه واردات انجام 
شود كه در اين صورت ۲۰ درصد گران تر می شد، 

به اين دليل كه از طريق مس���افری ۲۰ درصد 
ارزان تر، بدون خدمات پس از فروش و به صورت 
قاچاق وارد می ش���د، اكنون موضوع قاچاق حل 
شده، شركت ها موبايل را وارد می كنند و عوارض 
بيشتری نسبت به مسافران می دهند كه بايد ۲۰ 
درصد گران تر می شد اما خوش���بختانه به دليل 

كاهش قيمت ارز اين اتفاق نيفتاد.
رييس اتحاديه موبايل فروشان مشهد بيان كرد: 
ارز حدود 1۰ درصد كاهش داش���ته و ما هم در 
موبايل با كاهش قيمت روبه رو شديم، اگر ارز ۵۰ 
درصد هم كاهش داشته باشد، ما ۵۰ درصد در 
قيمت موبايل كاهش خواهيم داشت، اكنون خريد 
و فروش در بازار انجام می شود و مشكل خاصی 

وجود ندارد.
وی گفت: هنوز تعميرات موبايل به جای خريد 
آن وج���ود دارد زيرا قيمت ها ب���ه حد مطلوبی 
كاهش نيافته تا اف���راد بتوانند تهيه كنند، هنوز 
اين قضيه وجود دارد، اين ماه گوش���ی هايی به 
صورت تجاری و با خدم���ات پس از فروش وارد 
بازار می ش���وند كه از ماه آينده تأثير خود را در 

بازار می  گذارد.

هوآوی به تازگی تبل���ت Huawei MediaPad M6 را به بازار جهانی عرضه 
 5 Nova كرد. مدت كوتاهی پيش از اين هم هوآوی از سری گوشی های هوشمند
رونمايی كرده بود. تبلت MediaPad M6 در دو اندازه مختلف و با تفاوت هايی 
جزئی وارد بازار ش���ده اس���ت. در اين مطلب جزئيات فنی اين محصول را بررسی 

می كنيم و نگاهی هم به قيمت نسخه های مختلف آن خواهيم داشت.
خبرآنالین - اولين نكته اينكه MediaPad M6 در اندازه های 1۰.8 اينچی 
و 8.۴ اينچی عرضه شده است و هر دو نس���خه از نمايشگری با رزولوشن 2K بهره 
می برند. عالوه  بر اين، ظرفيت باتری نسخه 8.۴ اينچی تبلت MediaPad M6 برابر 
با ۶1۰۰ ميلی آمپر ساعت و ظرفيت باتری نسخه 1۰.8 اينچی آن ۷۵۰۰ ميلی آمپر 

ساعت است.
 Huawei از تراشه هشت هسته ای Huawei MediaPad M6 در هر دو نسخه
Kirin 980 با واحد پردازش عصبی دوگانه استفاده شده و پردازنده گرافيكی هر 
دو نسخه هم Mali G76 با قابليت پشتيبانی از GPU Turbo 3.0 است. حافظه 
رم هر دو نسخه ۴ گيگابايت ظرفيت دارد و برای حافظه ذخيره سازی داخلی هر دو 
نسخه هم گزينه های ۶۴ گيگابايتی و 1۲8 گيگابايتی در نظر گرفته شده است. در 
لبه سمت راست اين دستگاه ها هم شاهد دكمه های كنترل صدا، دكمه پاور، درگاه 
يواس بی تايپ سی، درگاه ميكرواس دی و جك 3.۵ ميليمتری هدفون هستيم. دوربين 
اصلی اين دستگاه ها 13 مگاپيكسلی است و در كنار اين دوربين، دوربين سلفی 8 

مگاپيكسلی هم برای آن ها در نظر گرفته شده.
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