
از سوی سازمان نصر کشور مطرح شد
درخواست ارایه سرویس های جدید 
FUP و حجم های متنوع اینترنت ثابت

س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای ازسازمان 
تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی در زمینه ارایه سرویس های 
جدید FUP و حجم های متنوع اینترنت ثابت درخواس��ت 

مساعدت کرد.
نصر کش�ور - در نامه محمد باقر اثنی عشری به حسین 
فالح جوش��قانی آمده است: با عنایت به ش��رایط ایجاد شده 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرون��ا )COVID-19( و اجرای 
فاصله  گذاری هوشمند اجتماعی و در خانه ماندن )دورکاری، 
کالس های برخط مدارس و دانشگاه  ها و ...( که منجر به افزایش 
استفاده آحاد مردم از اینترنت ثابت شد، نیاز است که عالوه بر 
سرویس  های موجود بر اساس مصوبه 266 مورخ 96/08/21، 
سرویس های جدیدی با FUP و حجم های متنوعی هم تعریف 
و ارایه شود که این مهم نیازمند مساعدت آن سازمان محترم و 
همچنین کمیسیون محترم تنظیم مقررات ارتباطات است. لذا 
خواهشمند است دستور فرمایید امکان استفاده از مصوبه  های 
152، 181 و237 همزمان با مصوبه 266 بررسی و نتیجه به 

این سازمان منعکس شود.

برنامه همکاری با متخصصان ایرانی 
خارج از کشور منتشر شد

»برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از 
کشور« دومین جلد از کتابی است که با ارایه تصویری روشن 

از واقعیت مهاجرت دانشجویان تحصلیکرده پرده برمی دارد.
معاونت علمی - زیست بوم فناوری و نوآوری در سال های 
اخیر با حمایت های انجام شده رشد خوبی را تجربه کرده است، 
تعداد زیادی از محققان ایرانی غیر مقیم به کشور بازگشته اند 
و رونق بخش فعالیت های استارتاپی و دانش بنیان شده اند. در 
شرایطی که اخباری نامعتبر سعی در ارایه آماری نادرست از 
مهاجرت دانشجویان تحصلیکرده دارند، خوب است نگاهی به 
آمار بازگشت متخصصان و محققان به کشور نیز داشته باشیم. 
متخصصانی که به کشور بازگشتند و در یاری گر زیست بوم 

فناوری و نوآوری شدند.
بنابراین در دومین جل��د از کتابی که با هم��ت گروهی از 
کارشناسان رصد خانه مهاجرت ایران گردآوری شده به برنامه 
همکاری با متخصص��ان و کارآفرینان ایرانی خ��ارج از کشور 
می پردازد. برنام��ه ای که برای بهره من��دی از دانش و تجربه 
محققان و متخصصان ایرانی خارج از کشور در قالب برنامه هایی 
مانند پسا دکتری، فرصت مطالعات، اساتید مدعو و تاسیس 

شرکت های فناور طراحی شده است.
همچنین در س��رفصل های گوناگون کتاب درباره اهداف 
برنامه، پایگاه های تخصصی و همکار در حوزه های پژوهشی 
و همچنین فناورانه، نتایج و خروجی برنام��ه و بازتاب آن در 

رسانه های خارجی توضیحاتی ارایه شده است.

پنجره

3 بخش خصوصی

نخستینمسابقهتولیدمحصوالتابری،آنالینبرگزارمیشود
 مس��ابقه   ابربازی که برای تولید محصوالت حوزه  ابری اس��ت، با توجه 
به وضعیت کنونی، به ج��ای برگزاری حضوری، به ش��کل آنالی��ن برگزار 
خواهد ش��د. دریافت جوایز نقدی و سرمایه گذاری روی تیم های برگزیده، 
حمایت های مالی و عرضه ی محصول به بازار از نتایج این مس��ابقه خواهد 

بود.
فناوران- یزدان یزدی زاده معمار اکوسیس��تم ابری آروان، درباره  این 
مسابقه می گوید: ابربازی رویدادی مسابقه محور با هدف تولید و توسعه ی 
محصوالت ابریاس��ت که در آن با تشکیل تیم های کاری از بین داوطلبان 
برگزیده، با کم��ک دوره های آموزش��ی وراهنماییمشاوران اکوسیس��تم 
فناوری کشور، قرار است براساس MVP خواسته شده و با در اختیار داشتن 
زیرساخت ابر آروان، هم چنین بهره مندی از تسهیالت فنی شرکای اجرایی 
مسابقه،محصوالت متنوع ابریتولید شوند. این محصوالت بیش تر به شکل 

SaaS و BPaaS خواهند بود.«
ش��رکت کنندگان در مس��ابقه ی ابرب��ازی متخصص��ان حوزه ه��ای 

برنامه نویسی، مارکتنیگ، طراحی و توسعه ی کسب وکار هستند.
به گفته معمار اکوسیستم ابری آروان روند برگزاری این مسابقه  آنالین 

به قرار زیر است: 
 ارزیابی ثبت نام کنندگان با ش��رکت در چالش آنالی��ن؛  متخصصان 
کس��ب وکاری در تاریخ 19 اردیبهشت و متخصصان فن��ی، در تاریخ 26 

اردیبهشت در قالب یک چالش آنالین ارزیابی خواهند شد. 
 تیم س��ازی و انتخاب ایده؛ ب��ا توجه به نتیجه ی چال��ش، متخصصان 
برگزیده از تاریخ 6 تا 13 خرداد وارد پلتفرم آنالین تیم سازی خواهند شد 
و با انتخاب ایده ی مورد عالقه شان اعضای تیم شان را انتخاب خواهند کرد. 
 تولید MVP تیم های تشکیل شده، به مدت سه ماه از تاریخ 15 خرداد 
تا 20 شهریور فرصت دارند با در اختیار داشتن منابع زیرساختی از ابر آروان 
و پادیوم، در کنار آموزش ها و راهنمایی مشاوران، روی ایده ی مورد نظرشان 
کار کنند. در پایان این بخش، خروجی ایده ی هر تیم، با توجه به ویژگی های 

MVP هر محصول ارایه خواهد شد. 

 ارزیابی پروژه ها؛ ازتاریخ 15 تا 30 شهریور، تیم داوری، تمامی پروژه ها 
را مطابق شاخص های استاندارد و از پیش تعریف شده، بررسی خواهند کرد. 
 اعالم نتایج و اهدای جوای��ز؛ جوایز این مس��ابقه در تاریخ 3 مهراهدا 
خواهد ش��د. س��ه تیم برتر این مس��ابقه در مجموع 500 میلیون تومان 
جایزه  نقدی و 10 تیم برتر، از حمایت های مالی حامیان رویداد برخوردار 
می ش��وند. یزدی زاده به ابع��اد و پیچیدگی برگزاری چنین مس��ابقه ای و 
اهمیت خروجی این مس��ابقه به تولید محصوالت ابری کاربردی که جای 
آن ها در بازار ایران خالی است، پرداخت و از حامیان اجرایی این مسابقه نام 
برد:»مجموعه  شناسا در نقش ش��تاب دهنده و سرمایه گذار روی تیم های 
منتخب حضور دارد، تیم های رهنما کالج، کویرا و تسکولو همراهان اجرایی 
ما در برگزاری این رویداد خواهند بود. هم چنین بانک پاس��ارگاد، فناپ و 

دانشگاه خاتم حامی مالی این مسابقه هستند.«
براس��اس اطالعات ثبت  نامی این رویداد، تاکنون بیش از هزار و پاتصد 

داوطلب برای شرکت در این مسابقه اعالم آمادگی کرده اند.

سیاست گذاری سنای آمریکا 
برای اپلیکیشن های کرونایی

سنای آمریکا قصد دارد قانون جدیدی را به تصویب برساند که 
در آن در مورد نحوه حفظ حریم شخصی کاربران و اپلیکیشن های 

مقابله با کرونا تصمیم گیری شده است.
مه�ر - با شیوع گسترده ویروس کرونا، بسیاری از دولت های 
جهان اپلیکیشن هایی را برای ردگیری و شناسایی موقعیت مکانی 
شهروندان خود عرضه کرده اند تا با کنترل دقیق رفت و آمد جلوی 
شیوع بیشتر این ویروس گرفته شود. برنامه های یادشده با مشخص 
کردن محله ها و افراد آلوده به دیگران برای یافتن مسیری ایمن  تر به 

منظور جابجایی کمک می کنند.
اما این برنامه ها می توانند حریم شخصی و امنیت کاربران خود را 
به علت دسترسی به داده های موقعیت مکانی آنها به خطر بیندازند. 
با توجه به سابقه بسیاری از دولت های غربی و به خصوص آمریکا 
در زمینه جاسوس��ی از کاربران اپلیکیشن های تلفن همراه، این 
بار گروهی از س��ناتورهای امریکایی برای مشخص کردن دقیق 
تنظیمات حریم شخصی اپلیکیشن های ردگیری افراد دست به کار 
شده اند. بر اساس طرح پیشنهادهای چهار سناتور آمریکایی قانونی 
موسوم به حفاظت از داده های مصرف کنندگان برنامه های کرونایی 
به تصویب می رسد که جزییات مربوط به شیوه جمع آوری اطالعات 
کاربران از طریق اپلیکیشن های مذکور در آنها مشخص شده است.

همچنین در این قانون در مورد تنظیمات امنیتی که باید در 
چنین اپلیکیشن هایی رعایت شود به تفصیل توضیح داده شده 
است. میزان و کیفیت داده های قابل افشا برای دولت و شرکت های 
ثالث و مدت زمان نگهداری داده ها و نیز شیوه ذخیره سازی آنها 
هم در طرح پیشنهادی مذکور اعالم شده است. منتقدان می گویند 
اگر چه ارائه چنین طرح هایی در ظاهر مانع از جمع آوری داده های 
کاربران توسط اپل، گوگل و شرکت های مشابه خواهد شد. اما با 
توجه به سوابق جاسوسی های سایبری آژانس امنیت ملی امریکا 
و س��یا نمی توان در مورد ضمانت اجرای قان��ون مذکور چندان 

مطمئن بود.

حق امتیاز موبایل کشویی ویوو ثبت شد
شرکت چینی ویوو )VIVO( حق امتیازی برای یک دستگاه 

جدید ثبت کرده و قصد دارد موبایلی با طراحی کشویی بسازد.
مهر- با توجه به حق امتیاز ثبت ش��ده موبایل جدید ویوو، به 
نظر می رسد این شرکت چینی قصد دارد یک تلفن هوشمند با 

مکانیسم کشویی بسازد. 
این شرکت اخیرا حق امتیاز اختراع این دستگاه را ثبت کرده 
است. البته این نخستین باری نیست که حق امتیاز برای چنین 
 FindX دستگاهی ثبت می شود. پیش از این دستگاه هایی مانند
اوپو، Mi Mix3 شیائومی، 3D Magic2  آنر و Pro Z5 لنووبا 
طراحی های مشابه رصد شده اند. در این طراحی بخش متحرک 
حامل دوربین دستگاه و همچنین فلش آن است. با بیرون کشیدن 
بخش کشویی، دوربین س��لفی نیز مشخص می ش��ود. البته در 
طراحی یک فضای خالی دیده می ش��ود. همچنی��ن باتوجه به 
طراحی ها این موبایل ۴ دوربین پشتی و گوشه هایی خمیده دارد.   
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فراخوان عضویت در کارگروه حقوقی 
کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران

از حقوقدانان عالقمند و مطلع در این حوزه دعوت شده است 
برای حضور در نشست ها و هم اندیشی ها اعالم آمادگی کنند.

نص�ر ته�ران- مس��ایل و مشک��الت حقوقی پی��ش روی 
کس��ب وکارهای نوپا و دانش بنیان در س��طوح مختلف اجرایی، 
مدیریتی و حاکمیتی و ضرورت اتخ��اذ رویه ای واحد حقوقی در 
فرآیندهای مربوطه، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت که به تأسیس کارگروه حقوقی 
تخصصی اقدام کند. این کارگروه با حضور و عضویت وکال، مشاوران 
حقوقی کسب وکارها و عالقه مندان به این حوزه به هدف پیگیری 
موارد بنیادین کسب وکارها و موضوعات ارجاعی روز فعالیت خواهد 
کرد. به همین مناسبت از کلیه حقوقدان های عالقه مند به این حوزه 
دعوت می شود جهت حضور و هم اندیشی در نشست های آنالین 
این کارگروه تا تاریخ 1399/02/27 نسب به ارسال مشخصات اولیه 
خود شامل نام و نام خانوادگی شماره تماس و اطالعات حرفه ای 
 legal@tehrannsr.org و تحصیالت به آدرس ایمی��ل
اقدام کنند. جلسات هر دو هفته یک بار در ساعت و دستور جلسه 

مشخص با حضور اعضا به صورت آنالین برگزار خواهد شد.

پرداخت تسهیالت صادراتی
 براساس میزان صادرات

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از هماهنگی با معاونت 
طرح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت جهت اس��تفاده 
صادرکنندگان از منابع و اعتبارات موج��ود در تبصره 18 قانون 

بودجه خبر داد.
س�ازمان توس�عه تجارت ایران - حمید زادب��وم با بیان 
تمهیدات در نظر گرفته شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
سال 1398 در خصوص پرداخت تسهیالت با نرخ های ترجیحی 
به صادرکنندگان اظهار داشت: در تالش هستیم تا فرآیند پرداخت 
تسهیالت صادراتی از محل منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی 
به صورت برخط و از طریق سامانه انجام شود ضمن آنکه اهلیت 
صادرکنندگان متقاضی صرفا توسط سازمان توسعه تجارت ایران و 

براساس شاخص های موجود مشخص خواهد شد.
وی میزان صادرات را یکی از شاخص های پرداخت تسهیالت 
عنوان کرد و افزود: صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات 
ارزی خ��ود در خصوص بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات اقدام 
نکرده اند، امکان دریافت تس��هیالت با نرخ ترجیحی و رقابتی را 

نخواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیالت صادراتی 
از محل منابع صندوق توسعه ملی فقط به صادرکنندگان تعلق 
گرفته و تولیدکنندگانی که برای اولین ب��ار قصد صادرات دارند، 
به شرط رفع تعهدات خود در خصوص بازگشت ارز، می توانند از 
کمک سود تسهیالت صادراتی که توسط سازمان توسعه تجارت 
ایران و در صورت ابالغ و تخصیص اعتبارات مربوط به مشوق های 

صادراتی، استفاده کنند.
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دانلود اپلیکیشن ردیابی کرونا
 در هند اجباری شد

دولت هند دستور داده تمام کارمندان بخش دولتی و خصوصی 
اپلیکیشن ردیابی ویروس کرونا در این کشور را دانلود کنند.

مهر - مقامات دولتی در هند دس��تور داده اند تمام کارمندان 
بخش خصوصی و دولتی در سراسر کشور از اپلیکیشن مخصوص 
ردیابی گسترش ویروس کرونا ردیابی کنند که این امر نگرانی هایی 

درباره سواستفاده از حریم شخصی افراد را به وجود آورده است.
اپلیکیش��ن ردیابی وی��روس کرونا ک��ه توس��ط مرکز ملی 
اینفورماتیکز هند توس��عه یافته »پل س��المتی« نام دارد که با 
استفاده از بلوتوث و جی پی اس  به کاربران هشدار می دهد فاصله 

نزدیک با فردی داشته اند که به ویروس کرونا مبتال بوده است.
وزیر کشور هند در این باره می گوید: استفاده از این اپلیکیشن 
برای تمام کارمندان بخش خصوصی و دولتی الزامی اس��ت. این 
وظیفه  مدیران شرکت ها و سازمان ها است تا تضمین کنند این 

اپلیکیشن توسط تمام کارمندان استفاده می شود.
کارشناسان معتقدند حداقل 200 میلیون نفر میان جمعیت 1.3 
میلیاردی هند اپلیکیشن را دانلود می کنند. این درحالی است که 
جمعیت کاربران موبایل های هوشمند این کشور 500 میلیون نفر 
تخمین زده می شود. تاکنون این اپلیکیشن حدود 50 میلیون بار 
از طریق گوگل پلی استور دانلود شده است. اپلیکیشن های ردیابی 

ویروس کرونا در کشورهایی مانند کره جنوبی مفید بوده است.
طبق آمار در هند 37 هزار مورد ابتال به ویروس کرونا و 1218 

فوت ناشی از آن ثبت شده است.

آیفون ۱۲ در ۴ نسخه عرضه می شود
در گزارشی جدید اعالم ش��ده آیفون 12 برخالف آیفون های 
قبلی در ۴ نسخه عرضه می شود و همه دستگاه ها مجهز به نمایشگر 

»او ال ای دی« و اینترنت 5G  هستند.
مهر- جان پروس��ر یکی از کاربران توییتر که همیشه 
اطالعاتی درباره دستگاه های اپل را منتشر می کند، خبر 
مذکور را فاش کرده است. به گفته او این ۴ مدل عبارتند از 
آیفون 12)مینی(، آیفون 12) پالس/ مکس(، آیفون 12 پرو 

و آیفون 12 پرو مکس.
تمام این دستگاه ها نمایشگر OLED خواهند داشت و بریدگی 
روی صفحه جلویی نیز کوچک تر از آیفون های فعلی خواهد بود. 2 
مدل نخست آیفون 12 با قاب آلومینیومی و مدل های پرو نیز مانند 

آیفون 11 پرو با قاب فوالدی عرضه می شوند.
همچنین هر ۴ مدل مجهز به تراش��ه A14 اپل خواهند بود 
و از اینترنت 5G پشتیبانی می کنند. البته فقط مدل های پرو با 

شبکه های mmWave همخوان می شوند.
در کنار این موارد مدل های ارزان تر آیفون 12 تنظیمات دوربین 
پشتی دوتایی خواهند داشت اما نسخه پرو آن مجهز به دوربین 3 

تایی و اسکنرLiDAR  خواهد بود.
رونمایی از آیفون 2020 به دلیل ش��یوع کووید19 به تعویق 
خواهد افتاد. پیش بینی می شود این دستگاه ها به جای سپتامبر در 

اکتبر یا نوامبر رونمایی شوند.

New Tab

پیامک

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی:

کاهشقیمتتلفنهمراهنیازمندتخصیصارزاست

کاهش ۲۲ درصدی 
سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸

ایسنا -  جدیدترین آمار منتشر شده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که حجم کل س��رمایه گذاری خارجی در سال 98 در طرح های صنعتی، معدنی و 
تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی 85۴ میلیون دالر بوده که نسبت به سال 97 حدود 22.5 درصد کاهش داشته است. بر اساس این آمار در سال 97 حجم کل سرمایه گذاری 

خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی حدودا یک میلیارد و 102 میلیون دالر بوده است. 

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه روند کاهشی قیمت تلفن 
همراه را منوط به تخصیص ارز از سوی دولت دانست.

میزان - محمدرضا عالیان درباره روند بازار جهانی موبایل اظهار کرد: از دی ماه سال 
گذشته با شیوع کرونا در ش��هر ووهان چین بازار تلفن همراه با تنش هایی مواجه شد و 
کارخانه های تولید کننده موبایل و قطعات، با توقف تولید درگیر شدند و به دلیل نقش مهم 
شهر ووهان در تولید کاال هایی ارتباطی، کاهش عرضه جهانی موبایل در ماه های آینده قابل 
پیش بینی بود.  عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: ثبت سفارش 
تلفن همراه در فروردین 99 به صفر رسید و تلفن هایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص 
می شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز 

میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می یابد.
وی با بیان عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال 98 بالغ بر 15 
میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان 1۴ میلیون دستگاه به فروش 
رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد. عالیان گفت: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور 
امارات مبنی بر بستن مرز ها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکت ها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.

به گفته وی؛ نیاز بازار ماهانه به 1 میلیون 200 هزار دستگاه تلفن همراه است این در حالی 
است که از ابتدای سال 99 تا به امروز تنها 700 هزار دستگاه تلفن همراه وارد بازار شده است 

که این تعداد مربوط به سفارشات قبل از عید بود و به دلیل تاخیر در تخصیص ارز ترخیص 
آن ها به سال 99 رسید؛ این اختالف در نیاز بازار و عرضه تلفن همراه می تواند افزایش قیمت 
تلفن همراه در بازار را ایجاد کند. عالیان گفت: ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، 
اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی 

و محدودیت های موجود، نیاز های اساسی دیگر  در اولویت قرار گرفته است.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: دولت باید شرایطی را فراهم 
کند که با تخصیص ارز، تلفن های همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود و با تامین نیاز بازار 

روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.
وی افزود: در صورت عدم کنترل قیمت به دلیل بار روانی ناشی از کاهش عرضه، قیمت 
تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا می کرد با این وجود از اواخر هفته گذشته روند قیمت 

تلفن همراه کاهشی بوده است.
عالیان با بیان اینکه کاالی موبایل از ابتدای واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد 
می شود، گفت: روند واردات تلفن همراه شفاف است و نظارت دستگاه دولتی بر نحوه اجرای 
آن، امکان گران فروشی از سوی واردکننده را به صفر رسانده است؛ قیمت فروش تلفن همراه 
با نظرات کارشناسی و دولتی مشخص می شود و امکان افزایش قیمت موبایل وجود ندارد.

وی افزود: موبایل های دپو شده در گمرک برای تامین نیاز دو هفته آینده بازار کافی است 
و در صورت عدم تخصیص ارز پس از این بازه زمانی عرضه تلفن همراه کاهش خواهد یافت 

و به طبع آن قیمت تلفن همراه افزایش پیدا می کند.
در همین رابطه رییس اتحادیه موبایل فروشان و انفورماتیک کرمانشاه از افزایش 10 
درصدی قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل افزایش تقاضا خبر داد. شمس اهلل امیری به 
ایسنا گفت: تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا و آموزش دانش آموان از طریق 
فضای مجازی، تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه را افزایش داده است. وی ادامه داد: 
دانش آموزان برای نصب اپلیکشین های آموزشی نیازمند گوشی های هوشمند هستند، 
زیرا این برنامه ها روی بسیاری از گوشی های قدیمی امکان نصب و راه اندازی ندارد. رییس 
اتحادیه موبایل فروشان کرمانشاه با بیان به ورود این حجم از تقاضا برای گوشی موبایل در 
بازار، گفت: در برابر این میزان تقاضا، عرضه کافی وجود ندارد و از همین رو با کمبود گوشی 
در بازار مواجه شدیم. بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا هم قیمت گوشی را حدود 
10 درصد افزایش داده است. وی معتقد است، کمبود تلفن همراه نه تنها به دلیل باال رفتن 

قیمت به ضرر مصرف کنندگان است، بلکه مغازه داران را نیز در تنگنا قرار داده است.
امیری بهترین راه برای برطرف کردن کمبود گوشی موبایل در بازار و همچنین تعدیل 

قیمت ها را تسهیل گری برای واردات گوشی اعالم کرد.
وی در ادامه با بیان اینک��ه برخی خانواده ها هم امکان خرید گوش��ی با قیمت زیاد را 
ندارند و سراغ گوشی های دست دوم رفته اند، به افراد توصیه کرد به هیچ عنوان از دالالن 

و یا سایت هایی که خرید و فروش گوشی دست دوم انجام می دهند، تلفن همراه نخرند.

در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگو مطرح شد

پیشنهادهای مالیاتی جدید برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا

پیشنهاد

در دومین جلس��ه تخصصی کارگروه شورای گفت وگو که به بررسی 
پیشنهاده��ای مالیاتی در راس��تای مقابله با تبعات اقتصادی ش��یوع 
کرونا اختصاص داشت، 9 پیشنهاد مالیاتی جدید برای کاهش تبعات 

اقتصادی شیوع کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
اتاق ایران - کارگروه تخصصی مالیاتی شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی به منظور ادامه بررسی پیشنهادها به دولت در راستای 
مقابله با تبع��ات اقتصادی ش��یوع کرونا به صورت برخ��ط و با حضور 
نمایندگان بخش خصوصی و همچنین معاون حقوقی و فنی سازمان 

امور مالیاتی برگزار شد.
محس��ن عامری مدیر دبیرخانه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در این نشس��ت 9 پیشنهاد جدید مالیاتی دریافت ش��ده از 

سوی بخش خصوصی را به شرح زیر برشمرد.
1- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کس��ب وکار اش��خاص حقوقی 
عالوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع 

ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
2- پذیرش هزینه اضافی اس��تهالک به عنوان هزین��ه قابل قبول و 
تسریع در اعمال هزینه استهالک در حس��اب های دوره وقوع حوادث 

غیرمترقبه )به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط(
3- تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان شهریورماه 1399

۴- امهال حداقل ش��ش ماهه تقس��یط پرداخت بدهی های مالیاتی 
دوره های گذشته تمامی مؤدیان

5- تمدید مهلت پرداخت مالیات مستقیم برای تمامی مؤدیان

6- اعطای معافیت مالیاتی و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل )5( 
درصد برای سال 1398 و برای تمامی مؤدیان مالیاتی

7- تشویق موجرین به چشم پوشی یا کاهش اجاره با ارایه مشوق ها 
و تخفیف های مالیاتی به آنها

8- دریافت مالیات بیشتر از کس��ب وکارهای پرفروش در ش��رایط 
حاضر به صورت علی الحساب و قرض آن به کسب وکارهای آسیب دیده

9- استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و 
بخشودگی مؤدیان صنفی که در سال 1397 تا 5 میلیون ریال مالیات 

پرداخت کرده اند.
در ادامه محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 
در مورد پیشنهاد تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص 
حقوقی عالوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی 
موضوع م��اده 186 قان��ون مالیات های مس��تقیم گف��ت: مجوزهای 
کسب وکار مربوط به اشخاص حقیقی بوده و در مورد اشخاص حقوقی 
گرفتن کارت بازرگانی و دریافت تس��هیالت مدنظر قرار می گیرد که 
اتاق ایران می تواند بر این اساس پیشنهاد خود را مطرح کند. همچنین 
می توان به جای عدم دریاف��ت گواهی ماده 186 قان��ون مالیات های 
مستقیم، کلیه مجوزهای کسب کار توسط مراجع صادرکننده مجوز، 

تمدید شوند تا نیازی به دریافت گواهی ماده 186 نباشد.
او با بیان بررس��ی پیشنهاد دوم در س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: به 
صورت قانونی در مورد ش��رکت های کوچک و متوسط تعریفی وجود 
ندارد و از سوی دیگر بخشی از این پیشنهاد به استانداردهای حسابداری 

و حسابرسی برمی گردد. بنابراین باید بررسی شود که آیا این پیشنهاد، 
مشکلی در صورت های مالی و مغایرت با استانداردها ایجاد می کند یا 
خیر؟ و اگر از جنبه حسابداری این موضوع حل شود، امکان اجرای این 

پیشنهاد نیز وجود دارد.
علیزاده در مورد پیشنهاد امهال حداقل شش ماهه تقسیط پرداخت 
بدهی های مالیاتی دوره های گذش��ته تمامی مؤدیان و تمدید مهلت 
پرداخت مالیات مس��تقیم برای تمام��ی مؤدیان، گف��ت: امهال برای 
یک مرتبه صورت گرفته و امکان تجدیدنظر مجدد در این مورد وجود 

ندارد.
نماینده س��ازمان امور مالیاتی، اعطای معافیت مالیاتی و یا تخفیف 
مالیات به می��زان حداقل )5( درصد برای س��ال 1398 و برای تمامی 
مؤدیان مالیاتی را نیازمند قانون دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی 
دریافت مالیات به درآمد برمی گردد و اگر مؤدی درآمدی نداشته باشد، 

مالیاتی نیز پرداخت نمی کند.
بر اس��اس این گزارش اعضای جلس��ه در مورد پیشنه��اد دریافت 
مالیات بیشتر از کس��ب وکارهای پرفروش در شرایط حاضر به صورت 
علی الحس��اب و قرض آن به کس��ب وکارهای آس��یب دیده نیز به این 
جمع بندی رس��یدند که این پیشنهاد عملیاتی نیس��ت و قابلیت اجرا 

ندارد.
در پایان با توجه به توافقات انجام شده مقرر ش��د سایر مواردی که 
نیازمند تصمیم گیری در سطوح باالتر هس��تند، در دستور کار صحن 

اصلی جلسه شورای گفت وگو قرار گیرد.

دورکاری صنعت موبایل را نجات می دهد؟
رویکرد

 شرکت سامسونگ هشدار داده است که کووید-19به فروش گوشی های 
هوشمند و گسترش فناوری 5G آسیب می زند اما انقالب »کار کردن از 

خانه«، بازار را در امان نگه می دارد.
آی تی من- سامسونگ هشدار داده است که ماه های پیش رو به دلیل 
اختالل زنجیره عرضه جهانی برای بازار فناوری دردناک خواهد بود چرا که 
عالم گیری کووید-19، تقاضا برای گوشی های هوشمند و سازگار شدن با 

فناوری 5G را مختل می کند.
اما این ش��رکت کره ای، همچنین اعالم کرده اس��ت که بحران کرونا، 
تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم ایجاد کرده است. حاال بسیاری از 
مردم در خانه هایشان قرنطینه شده اند و به همین دلیل، وابستگی دنیا به 
خدمات دیجیتالی، حداقل بازار گوشی های هوشمند را نجات خواهد داد.  
در شرایطی که غول های خودروسازی دنیا و شرکت های هواپیمایی همه 
با زیان های گسترده میلیارد دالری مواجه شده اند، با وجود کاهش تقاضا 
و اختالل در عرضه شرکت های فناوری هنوز در مسیر سودآوری هستند.  
سامس��ونگ چند روز پیش اعالم کرد که در سه ماهه اول سال 2020، 
یعنی تا پایان ماه مارس، 5.3 میلیارد دالر سود عملیاتی کسب کرده است. 

این س��ود 3.5 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذش��ته است. گردش 
مالی آن نیز 5.6 درصد رش��د کرده و به ۴5.۴ میلیارد دالر رسیده است. 
سود خالص این ش��رکت نیز 3.2 درصد افزایش یافته و به ۴ میلیارد دالر 

رسیده است.  
با وجود اینکه سامسونگ سود خوبی کسب کرده، اما اوضاع بازار چنان 
آشفته است که نمی تواند برای سال پیش رو، پیش بینی داشته باشد. حتی 
در اضطراب این است که سودآوری سه ماه گذشته، کوتاه و موقت باشد.  

سی ان ان بیزینس می نویسد: سود پایین س��ه ماه  گذشته سامسونگ، 
ممکن است که عمر کوتاهی داشته باش��د. این شرکت هشدار داده است 
که همه گیری ویروس کرونا، بی ثباتی های��ی را در بخش های بزرگتر این 
کسب وکار ایجاد کرده است. به دلیل نوسانات زیاد، سامسونگ نمی تواند 

یک پیش بینی کامل از وضعیت شرکت در سال پیش رو داشته باشد. 
سامس��ونگ، بزرگترین تولیدکننده گوشی هوش��مند در جهان است 
که عرض��ه کننده کلیدی ب��رای تراش��ه حافظه و صفح��ه نمایش دیگر 

تولیدکنندگان مانند اپل و هوآوی هم به حساب می آید. 
حاال »جونگمی��ن لی«، معاون رئیس این ش��رکت اعالم کرده اس��ت: 

انتظار م��ی رود که به دلی��ل کووید-19 تقاضا برای گوش��ی هوش��مند 
افت شدیدی داشته باش��د. کوچک شدن بازار گوش��ی هوشمند و بسته 
 بودن فروش��گاه ها منج��ر به اف��ت اجتناب ناپذیر در س��ه ماه��ه جاری

 خواهد شد. 
تجارت تراشه حافظه که برای سال ها منبع مهم سودآوری سامسونگ 
بوده اس��ت، حاال با رکود بازار گوشی های هوشمند آس��یب خواهد داد. 
اما از آنجایی ک��ه مردم حاال از خان��ه کار می کنند، افزای��ش تقاضا برای 
سرویس های حافظه ابری و کامپیوترهای خانگی از این شرکت حفاظت 

خواهد کرد.
»بن سو«، معاون اجرایی سامسونگ در بخش سرمایه گذاری می گوید: 
در مس��یر آینده، مردم زمان بیشتری را برای کار کردن و آموزش آنالین 
می گذارنند. به دلیل همه گیری کووید-19 دورکاری برای بسیاری از مردم 
به یک وضعیت عادی جدید تبدیل شده اس��ت. »اقتصاد ماندن در خانه« 
باعث می شود که مردم بیشتری آنالین بازی کنند، آنالین خرید کنند و 
آنالین فیلم ببینند. ما فکر می کنیم که مصرف کنندگان در این وضعیت با 

یک سبک زندگی جدید دست وپنجه نرم می کنند.

میزان فروش گوش��ی های هوش��مند در بازار چین در نخستین فصل از 
سال جاری میالدی تحت تاثیر شروع گس��ترده و ویروس کرونا 22 درصد 

کاهش یافته است.
ایس�نا - بر اس��اس تازه ترین آمار و گزارش های منتشر ش��ده از سوی 
کارشناسان و پژوهشگران فعال در موسسه تحقیقاتی کانتر پوینت، میزان 
فروش گوشی های هوشمند در چین در سه ماهه نخست سال 2020 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس خطرناک و 
مرگبار کرونا و افت شدید تقاضای مشتریان با کاهش قابل توجه 22 درصدی 

روبه رو بوده است.
این در حالیست که افت شدید تقاضای مشتریان ناشی از شیوع گسترده 
و ویروس کرونا به تنهای��ی در ماه فوریه 2020 یک کاهش بی س��ابقه 35 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
این کارشناسان همچنین در ادامه گزارش خود به سهم شرکت های تولید 
کننده موبایل در بازار چین که بدون ش��ک یک��ی از بزرگترین و مهم ترین 
بازارهای فروش محصوالت مختلف از جمله گوش��ی هوش��مند به ش��مار 

می رود، پرداخته اند.  

گزارش ها حاکی از آن اس��ت که در این بازه زمانی ه��واوی با اختصاص 
39 درصد از این بازار بیشترین سهم فروش موبایل را در این کشور به خود 
اختصاص داده و عنوان بزرگ ترین شرکت تولید و عرضه کننده گوشی های 
هوشمند را در چین از آن خود کرده اس��ت. بعد از آن شرکت چینی ویوو و 
اوپو به ترتیب با اختصاص سهم 18 درصدی و 17 درصدی در رتبه های دوم 

و سوم این فهرست رده بندی جای گرفته اند.
اپل نیز با س��هم 10 درصدی در رده  چهارم بازار موبایل چین قرار دارد و 

سایر شرکت ها جایگاه بعدی را در بازار موبایل این کشور در اختیار دارند.

پیشتازی هواوی در بازار بی رونق چین
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