
رشد 2.1 درصدی تورم فروردین
 زیر فشار کرونا

آمارهای رسمی حاکی از این اس��ت که نرخ تورم ساالنه 
در فروردین امسال برای خانوارهای کشور به ۳۲, ۲ درصد 
رس��یده که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل ۲.۶ واحد 
درصد کاهش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه ای در 
این ماه به ۱۹, ۸ درصد رسیده ۲, ۲ واحد درصد کمتر از ماه 
قبل اس��ت؛ اما تورم ماهانه در فروردین ماه دوباره افزایشی 
ش��ده و با 0,۶ درصد رش��د به ۲, ۱ درصد رسیده است که 

می تواند نشانه ای از بازگشت دوباره تورم باال باشد.
اتاق ایران - مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی 
به فروردین ۹۹ ب��رای خانوارهای کش��ور را ۳۲, ۲ درصد 
اعالم کرد که نس��بت به همی��ن اطالع در م��اه قبل، ۲, ۶ 
واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. البته داده های آماری 
از فشار تورمی بر خانوارهای روس��تایی حکایت دارد و نرخ 
 تورم این مناطق همچنان باالتر از نرخ میانگین کل کش��ور

 برآورد می شود.
بر اساس آمارها، نرخ تورم س��االنه در فروردین ۹۹ برای 
خانوارهای شهری ۳۱, ۹ درصد محاس��به شده که نسبت 
به ماه قبل ۲, ۵ واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت. این در 
حالی است که در این ماه نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
روس��تایی ۳۳, ۹ درصد بوده که گرچه نس��بت به ماه قبل 
۳, ۴ واحد درصد کاهش داش��ته اما همچنان باالتر از نرخ 

میانگین است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نس��بت به ماه قبل مربوط به گروه 
»میوه و خشکبار« )لیموشیرین، لیموترش، سیب، پرتقال(، 
گروه »سبزیجات« )گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات( 
و گروه »قند و شکر و شیرینی« )قند، شکر( است. در گروه 
عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدم��ات« گروه »کاالها و 
خدمات متفرق��ه« )حق بیمه اتومبیل س��واری، طالی ۱۸ 
عیار( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
هم چنین گروه »گوش��ت قرمز، س��فید و ف��رآورده آنها« 
)گوشت مرغ( نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

در فروردین م��اه ۱۳۹۹ ن��رخ ت��ورم نقطه به نقطه یعنی 
فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل به عدد ۱۹, ۸ 
درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه ای ماه قبل ۲,۲ 
واحد درصد کاهش نشان می دهد. تورم نقطه به نقطه ۱۹,۸ 
درصدی در فروردین امسال به این معناست که خانوارهای 
کش��ور در این ماه به طور میانگین ۱۹.۸ درصد بیش��تر از 
فروردین ۱۳۹۸ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
در فروردی��ن امس��ال، نرخ ت��ورم نقطه ای گ��روه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۳, ۹ واحد 
درصدی به ۱0.۷ درص��د و گروه »کااله��ای غیرخوراکی 
و خدمات« با کاه��ش یک واحد درصدی ب��ه ۲۴.۷ درصد 

رسیده است.

پنجره

3 بخش خصوصی

در نامه ای به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد

پیشنهادهای نصر کشور برای حل مشکالت کسب و کارهای حوزه فاوا در بحران کرونا
رییس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در 
نامه ای به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات پیش��نهادهای اعضای این 
سازمان در سراسر کش��ور را برای کمک به کسب 
و کارهای آس��یب دیده ازبح��ران کرونا و کاهش 

تاثیرات اقتصادی ناشی از این بحران ارایه کرد.
نصر کش�ور- در نامه محمد باقر اثنی عشری 
به سید ستار هاشمی آمده اس��ت: همان گونه که 
مس��تحضرید هس��تید با طوالنی تر شدن شرایط 
ویژه ای که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور 
به وجود آمده، تبعات و مشکالت ناشی از آن نمود 
بیشتری پیدا کرده اس��ت. طبیعتاً طوالنی شدن 
زمان بحران و ادامه روند فعلی بر پیچیدگی شرایط 
خواهد افزود و تاثیرات فراوانی را بر کسب  وکارهای 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد گذاشت. 
بدیهی اس��ت ادامه روند فعلی و تداوم این شرایط 
از میزان تحرک فعاالن اقتصادی کاس��ته و تداوم 
فعالیت آن ها با مش��کالت عدیده ای روبرو خواهد 
شد. لذا هم به منظور ادامه فعالیت کسب  وکارها 
در ش��رایط فعلی و هم برای کاهش تاثیرات میان 
مدت و بلند مدت این بحران نیازمند اتخاذ تدابیر 
و تصمیمات ویژه ای از س��وی تشکل  ها، نهادهای 
ذی ربط و فعاالن اقتصادی در این حوزه خواهیم 
بود. در این راستا س��ازمان نظام صنفی رایانه  ای 
ضمن تشکیل دبیرخانه مس��تقل مقابله با بحران 
کرونا نشست های مش��ترکی را به صورت مجازی 
با اعضای ش��ورای مرکزی و روسای هیات مدیره 
نظام صنفی رایانه ای اس��تان ها برگ��زار نمود که 
جمع بندی نظرات و پیشنهادات مطروحه خصوصا 
در بخش اقدامات عاجل و ضروری کوتاه مدت به 

شرح ذیل تقدیم حضورتان می شود:
 ۱.لزوم پیگیری جدی برای افزوده شدن حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات به ۱0 رس��ته آسیب 
دیده ناش��ی از کرونا، باتوجه به بخشنامه شماره 
۱۶۷۷/ت۵۷۴۳۵ه� مورخ ۹۹/۱/۱۱ هیات دولت. 
خواهشمند است که این مهم از سوی آن وزارتخانه 
محترم پی گیری ش��ود تا صنف و ح��وزه فناوری 
اطالعات و ارتباط��ات جزء رده ه��ای اولویت دار 
مورد تایید س��تاد کرونای کش��ور قرارگرفته و از 

حمایت های مشابه برخوردار گردد.
  ۲.در حالی که درآمدهای بس��یاری از کسب و 
کارها طی ۶0 روز گذشته به نزدیک صفر رسیده 
است و زمان روش��نی هم برای برگشتن به حالت 

عادی متصور نیس��تند، اما به طور کلی شرکت ها 
موظف به انجام به موقع هم��ه پرداخت های خود 
به دولت، مس��تقل از ش��رایط جاری، هستند. لذا 
حداقل انتظار می رود که با تعامل الزم با سازمان 
امور مالیات��ی کش��ور، پرداخت کلی��ه مالیات ها 
)عملکرد، ارزش افزوده و ...( به صورت ش��فاف و 
روشن، تا پایان دوره بحران شیوع و بدون هیچ گونه 
اعمال جریمه های به تعویق افتد. همچنین اتخاذ 
راهکاری قانونی و ایجاد سامان های به منظور تهاتر 
بین مطالبات قطعی شده شرکت ها از دستگاه های 
دولت��ی و عموم��ی )که دچ��ار تعوی��ق جدی در 
پرداخت ش��ده و خواهند شد( با مالیات پرداختی 
شرکت ها به دولت به عنوان یک ضرورت جدی به 
آن وزارتخان��ه محترم به عنوان متولی گس��ترش 

دولت الکترونیک پیشنهاد می  شود.
 ۳.با عنایت به آن که ش��رکت های حوزه فاوا از 
نیروی انس��انی آموزش دی��ده و متخصصی بهره 
برده که در صورت رکود کسب و کارها و ضرورت 
یافتن تعدیل نیروی انسانی، جایگزینی آتی آن ها 
به آسانی برای کش��ور مقدور نخواهد بود، اجرای 
راهکارهایی مانند دستورالعمل شماره ۲۴۸۴۷۳ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ سازمان تامین اجتماعی مبنی 
بر ثبت نام بیمه بیکاری افراد در س��ایت مربوطه 
برای صنعت فاوا هیچ گونه راهگش��ا نیس��ت. لذا 
با عنایت به اهمی��ت حفظ این نیروی انس��انی و 
نقش مهمی که در توس��عه کشور داشته و دارند و 

آثار عملکرد حیاتی آن ه��ا در دو ماه اخیر و برقرار 
ماندن زیرساخت های الکترونیکی کشور )آموزش، 
سالمت، مالی و بانکی، سرگرمی، خدمات دولت، 
دورکاری و ...( به وضوح مشاهده شد، توافقی بین 
س��ازمان تامین اجتماعی، دولت و س��ازمان نصر 
صورت پذیرد تا حق بیمه س��هم کارفرمای سه تا 
شش ماه اول سال ۹۹ ش��رکت های عضو سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور، از سوی دولت تامین 

و تقبل شود.
 ۴.در خصوص قرارداده  ه��ای منعقده در حوزه 
فاوا ب��ا دس��تگاه های دولتی و عمومی و ش��رایط 
حاد پیش آمده با ش��یوع ویروس کرونا که انجام 
آن تعه��دات را در زمان مق��رر و یا ب��ا مبلغ اولیه 
امکان پذیر نیس��ت، الزم است با س��ازمان برنامه 
و بودجه و نظام فن��ی و اجرایی کش��ور تدابیری 
اندیش��یده ش��ود تا ب��ا پذی��رش عموم��ی بروز 
ش��رایط فورس ماژور از س��وی دولت، راه حل ها 
و دس��تورالعمل های بازبین��ی زم��ان و مبلغ این 
قراردادها به صورت ش��فاف و غیرسلیقه ای میسر 

شود.
 ۵.در خصوص مش��کالت مربوط به سررس��ید 
پرداخ��ت اقس��اط وام ش��رکت  ها ب��ه بانک  ها و 
موسس��ات مالی، باوج��ود وعده های داده ش��ده 
بعضاً مشاهده می شود که ش��رکت ها موظفند )با 
توجه به دای��ر بودن بانک ها( تعه��دات مالی خود 
را در زمان مقرر ادا کنن��د، در حالی  که با توجه به 

تعطیلی کس��ب و کارها و منابع مالی ورودی آنها، 
این می تواند ت��وان مالی آنها را به ش��دت کاهش 
داده و مانع ادامه کس��ب و کار آنها در آینده شود. 
لذا خواهشمند اس��ت که در این مورد نیز با بانک 
مرکزی تعامل الزم به منظور صدور بخشنامه های 
صریح و ش��فاف برای تعویق مناسب پرداخت این 

اقساط مبذول شود.
 ۶.بخش مهمی از ورود تجهیزات س��خت و نرم 
افزاری و فناوری های پیش��رفته مورد نیاز کشور 
)اعم از تعهدات شرکت ها به دستگاه ها و یا نیازهای 
برپاماندن زیرساخت های حیاتی فناوری اطالعات 
و ارتباطات(، از مسیر دس��تورالعمل تایید نمونه 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
آن وزارتخان��ه می گذرد که مس��تحضر هس��تید 
فرآین��دی وقت گی��ر و طوالنی و پیچی��ده بوده و 
اصاًل مناسب این شرایط بحرانی نیست. لذا انتظار 
می رود که در داخ��ل آن وزارتخانه محترم راهکار 
عاجل و فوری برای این منظور پیش بینی شده و 
تا زمان کاهش واقعی شرایط بحران، این رویه به 
صورت معلق درآمده و با تایید سازمان نظام صنفی 
رایانه ای، مجوز مربوط به آن واردات صادر ش��ود. 
)مانند تصمیم گی��ری در م��ورد تخصیص ارز در 

سال گذشته(
 ب��ا تاکید مجدد ب��ر ضرورت اقدام��ات فوری و 
عاجل در موارد فوق، خواهشمند است تا به منظور 
اطالع رسانی مناس��ب به اعضا در سراسر کشور و 
خروج آن ها از وضعیت ناامیدی و نگرانی روزافزون 
فعلی، این س��ازمان را با تعاملی مستمر از نحوه و 
میزان پیش��برد این موارد مطلع فرمایند. بدیهی 
است که این سازمان نیز آمادگی هرگونه تعامل و 

مذاکره و هم فکری در این موارد را دارا است.
 همچنین در خاتمه به اس��تحضار می رساند که 
قاطبه اعضای سازمان در سراسر کشور معتقدند 
که مش��کالت اصلی حوزه کس��ب و کار و فعاالن 
اقتصادی، پس از فروکش کردن بحران فعلی آغاز 
خواهد شد و الزم خواهد بود که بخش خصوصی 
و دولت، مشترکا برنامه ای بلند مدت را برای مهار 
این مشکالت داشته باش��ند. بدین منظور برآورد 
و س��نجش این آثار و اتخ��اذ راهکارهای جبرانی 
مربوطه ه��م اکنون در ح��ال مطالعه و بررس��ی 
در کمیس��یون های تخصصی س��ازمان بوده که 
متعاقباً حاصل آنها را به عنوان پیشنهادهای دوران 

پساکرونا به استحضار خواهد رساند.

آغاز مجدد فروش گوشی های 
هوشمند در هند

هند قرار اس��ت پ��س از چندی��ن هفت��ه تعطیلی و 
قرنطینه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، از امروز فروش 

گوشی های هوشمند را از سر بگیرد.
فارس – گیزموچاینا گزارش داد، هند قرار اس��ت از 

امروز فروش گوشی های هوشمند را از سر بگیرد. 
چندی پیش هند با شکس��ت ایاالت متحده آمریکا، 
تبدیل به دومین بازار بزرگ گوش��ی های هوشمند در 

جهان شد؛ در مقام اول کشور چین قرار گرفته است.
همه گی��ری وی��روس کرونا تحوالت ش��دیدی را به 

بسیاری از کشورهای جهان تحمیل کرد.
طبق گفت��ه WHO )س��ازمان جهانی بهداش��ت(، 
بهترین راه برای کنترل شیوع ویروس کرونا جلوگیری 
از خروج افراد از خانه است. بزرگترین اختالل در جهان 
در هند اتفاق افتاد و نزدیک ب��ه ۱.۳ میلیارد نفر مجبور 
ش��دند ۲۱ روز در خانه بمانند؛ با این حال ، ظهور موارد 
 COVID-19در کشور باعث شد تا هند اقدامات الزم 
را همچنان تمدید کند.  براساس جدیدترین آمار منتشر 
شده از س��وی Counterpoint Research، در 
سال ۲0۱۹ در کشور هند ۱۵۸ میلیون گوشی هوشمند 
فروخته شده است و حاال قرار است بعد از حدود یک ماه 

تعطیلی، فروش گوشی های هوشمند مجدد آغاز شود

پیش بینی کاهش ۳۶ درصدی 
فروش آیفون 

طبق گزارش��ی جدید فروش آیفون در سه ماهه دوم 
۲0۲0 میالدی ۳۶ درصد کاهش می یابد.

مهر- پاندمی  کووید۱۹ به کابوس��ی برای کس��ب و 
کارهای سراسر جهان تبدیل ش��ده و شرکت اپل نیز از 

این قاعده مستثنی نیست. 
درهمین راس��تا طبق  گزارش جدید ش��رکت مالی 
»گلدمن س��اکس« ،پیش بینی می شود فروش آیفون 
در سه ماهه دوم ۲0۲0 میالدی در ۳۶ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش یابد. این پیش بینی در حالی مطرح 
می ش��ود که اپل از مدتی قبل و پ��س از کاهش فروش 
آیفون، از انتش��ار آمار در این باره خودداری کرد. با این 
وجود تحلیلگران مختلف با بررس��ی درآمد اپل میزان 

آیفون های فروخته شده را تخمین می زنند.
عالوه بر موسسه مالی گلدمن س��اکس، خبرگزاری 
بلومبرگ در گزارش��ی اعالم کرد ۷ تحلیلگر بازار پیش 
بینی می کنند اپل در س��ه ماه��ه دوم۲0۲0 فقط ۲۸ 
میلیون آیفون بفروش��د. ای��ن در حالی اس��ت که در 
بحبوحه ش��یوع ویروس کرونا اپل برای نخس��تین بار 
آیفونی با قیمت کمتر از ۵00 دالر را معرفی کرد تا طیف 
جدیدی از مشتریان را به خود جذب کند. آیفون SEبا 

قیمت پایه ۳۹۹ دالر عرضه می شود.

New Tab
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برای حمایت از بنگاه های کوچک آسیب دیده 
از کرونا

به ازای هر شاغل 12 میلیون تومان 
تسهیالت پرداخت می شود

مع��اون حقوقی، مجل��س و اس��تان های وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( اع��الم کرد که 
برای حمای��ت از بنگاه های آس��یب دیده از کرونا، 
به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون 
تومان تسهیالت اعطا می شود و پیش بینی شده ۵0 
یا ۷0 درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به 
شاغالن پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در 

گردش واحد شود.
ایسنا- افشار فتح الهی گفت: برنامه ریزی دولت 
پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تس��هیالت جهت 
حفظ اش��تغال موجود بنگاه ها و تامین س��رمایه 
در گردش مورد نیازش��ان اس��ت ک��ه پیش بینی 
می شود کسب و کارهایی در حوزهای گردشگری، 
تولیدکنندگان، صنوف، باش��گاه های ورزش��ی و 
مراکز فرهنگی و هنری به تش��خیص دستگاه های 

مربوطشان مشمول این تسهیالت شوند.
او افزود: همچنین آیین نام��ه ای برای پرداخت 
این تسهیالت پیش بینی شده که در اولین فرصت 
بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد 

جزئیات آن منتشر خواهد شد.
فتح الهی درباره آسیب بسیاری از کسب و کارها 
در پی شیوع ویروس کرونا گفت: اولویت پرداخت 
این تسهیالت بنگاه های کوچک و کسب و کارهایی 
اس��ت که تعداد ش��اغالن آنها خیلی زیاد نیست. 
بنابراین ممکن است حجم این بنگاه ها زیاد باشد 
ولی تعداد شاغالن پایین اس��ت؛ چراکه مبنای ما 
حمایت از میزان ش��اغالن اس��ت. بنابراین ممکن 
اس��ت تعداد واحدها زیاد باش��د اما ارق��ام پایین 

خواهد بود.
به گفته مع��اون حقوقی، مجلس و اس��تان های 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ش��رایط کلی 
پرداخت تس��هیالت یاد شده این اس��ت که واحد 
در س��ال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس 
کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو 
نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند با شاغالن اش 

قرارداد همکاری ببندد.
وی با بی��ان این که پیش��نهاد نهای��ی کارگروه 
تشکیل ش��ده که باید به تصویب س��تاد مدیریت 
کرونا برس��د، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای 
هر شاغل اس��ت، تصریح کرد: پیش بینی شده ۵0 
یا ۷0 درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به 
شاغالن پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در 

گردش واحد شود.

New Tab

دریچه

اطالعات جدید
 از دو گوشی جدید ال جی

در حالی که ب��ه نظر می رس��ید ال جی خط تولید س��ری 
گوشی های جی را کنار گذاشته، اما ظاهرا قصد دارد با عرضه 

ال جی جی ۹ گوشی های این سری را دوباره تولید کند.
آی تی من- در س��ال ۲0۱۹ ال جی همزمان گوشی های 
هوش��مند ال جی  G8 وV50  تینکیو را ب��ه طور همزمان 
رونمایی کرد، اما ای��ن کمپانی کره ای در م��اه فوریه ۲0۲0 
)بهمن ماه( فقط گوشیV60  تینکیو را معرفی کرد که این 
موضوع باعث نگرانی کاربرانی شد که منتظر گوشی  های سری 

G این کمپانی بودند. 
بر اساس گزارش س��ایت خبری Naver، ظاهرا ال جی 
قصد دارد اس��تراتژی گوشی های هوش��مند خود را در مورد 
سری G تغییر دهد و با جایگزین کردن آن با محدوده قیمتی 
جدید و مقرون ب��ه صرفه تری، تعداد کاربران بیش��تری را به 

خرید این گوشی ها جذب کند. 
بر اساس اطالعاتی که درباره گوشی جدید ال جی که نام آن 
هنوز مشخص نشده، ظاهراً دارای چهار دوربین عقب از جمله 
دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکس��لی و تراشه س��ری اسنپدراگون 
۷00 اس��ت. این چیپس��ت ها معموال در تلفن های میان رده 

پریمیوم یافت می شوند.
ظاهرا این گوشی از صفحه نمایش ۶.۷ تا ۶.۹ اینچ برخودار 
خواهد بود و همچنین از صفحه نمایش دوم پشتیبانی می کند 

و دارای باتری ۴000 میلی آمپر ساعتی است.
ال جی در نظر دارد این گوشی را با قیمت کمتری نسبت به 
آنچه که انتظار می رفت ال جی  جی ۹را به فروش برساند، چرا 

که این گوشی یک دستگاه پریمیوم اقتصادی است.
هنوز مشخص نیست که ال جی این گوش��ی را چه زمانی 
معرفی خواهد کرد اما احتماال این کمپانی کره ای گوشی مورد 

نظر را تا پایان سال به بازار عرضه خواهد کرد.
در خبر دیگری از این ش��رکت، ویدئوی��ی جدید از موبایل 
ال جی »ولوت« منتشر شده که نش��ان می دهد این دستگاه 

مجهز به فناوری نسل پنجم اینترنت است.
ال جی مش��غول توس��عه س��ری جدی��دی از موبایل های 
هوشمند با طراحی نوین است. نخس��تین دستگاه این سری 

جدید با نام »ال جی ولوت« عرضه می شود.
در همین راستا این شرکت کره ای ویدئویی از طراحی آن 
منتش��ر کرده اس��ت. در این ویدئو یک قطره آب به دوربین 
پش��تی اصلی موبایل تبدیل می ش��ود. همانطور که در ویدئو 
مشاهده می شود حس��گر دوربین اصلی برجسته و دو حسگر 

دیگر و فالش LED  مسطح هستند.
پش��ت بدنه »ال جی ولوت« شیشه ای اس��ت و چارچوب 
نقره ای بین قسمت پشت و جلوی دستگاه نیز به نظر می رسد 
از جنس فلز باشد. سیم کارت نیز در قسمت باالی موبایل قرار 
می گیرد. دکمه روشن و خاموش دستگاه نیز در سمت راست 
قرار دارد. در قس��مت پایین دس��تگاه نیز جک هدفون، یک 

پورت USBC و بلندگو دیده می شود.
پیش بینی می شود ال جی ولوت ماه آینده رونمایی شود. 

New Tab

پیامک رسیدگی به شکایات در سایت اتحادیه دستگاه های مخابراتی

حق بیمه قرارداد و سازوکار 
مالیاتی، دو مانع مهم جهش تولید

مهر - یک کارشناس اقتصادی با بیان پیش نیازهای تحقق جهش تولید گفت: تولیدکنندگان با موانع جدی مواجه هستند که از جمله موانع مهم، بحث های مرتبط 
با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات است. حمید بهزادی بخش، با بیان اینکه توجه به تولید در کشور، افزایش اشتغالزایی را در پی دارد، گفت: تولیدکنندگان با موانع جدی 

مواجه هستند که از جمله بحث های مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات است.

رییس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی، ارتباط��ی و لوازم جانبی 
تهران گفت: رسیدگی به شکایات با ثبت اطالعات در سایت اتحادیه تسریع 

شده است.
ات�اق اصن�اف - مهدی محب��ی ریی��س اتحادیه صنف دس��تگاه های 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: در ش��رایط کنونی که 
کشور با ش��یوع ویروس کرونا مواجه اس��ت، تالش همه دولتمردان و آحاد 
جامعه بر کم کردن تردد های ش��هری و بین شهری اس��ت، لذا بکارگیری 
تکنولوژی در خریدها و کسب و کارهای اینترنتی بر همین پایه تا حد زیادی 

توانسته به کمک کنترل شیوع بیشتر این بیماری کند.
محبی افزود: در همین راستا اتحادیه دس��تگاه های مخابراتی برآن شده 
است تا برای رسیدگی به شکایات افراد در خصوص دستگاه های مخابراتی 

و ارتباطی تمهیداتی بیندیش��د تا ضم��ن جلوگیری از تجمع ش��اکیان و 
 رسیدگی بموقع و س��ریع این شکایات، از تردد های ش��هری جلوگیری به

 عمل آورد.
وی ادامه داد: اف��راد می توانند با ورود به س��ایت اتحادیه دس��تگاه های 
مخابرات��ی ته��ران)TTU.IR(  و ثبت اطالعات درخواس��ت ش��ده طبق 
دستورالعمل درج شده، ش��کایت خود را در همان محل زندگی و کار خود 
به ثبت برسانند تا در س��ریعترین زمان ممکن، اتحادیه به شکایت شاکیان 

رسیدگی کند.
رییس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی، ارتباط��ی و لوازم جانبی 
اضافه کرد: شرکت های مربوطه ملزم هستند تابع قوانین به شکایات ارسالی 

رسیدگی کرده و از قوانین تخطی نکنند.

درآمد شیائومی  خارج از چین به 1۰ میلیارد دالر می  رسد
آمار

درآمد شیائومی  در خارج از چین به ۱0 میلیارد دالر 
رسیده است و پیش بینی می شود این رقم با افزایش 

بیشتری روبه رو شود.
آی تی من- درآمد شیائومی  در طول سه فصل اول 
سال ۲0۱۹ به ۱0 میلیارد دالر رسید که این رقم در 

بازارهای خارج از چین حاصل شده است. 

عمر فعالیت شیائومی  در بازار دنیا به ۶ سال می رسد 
اما در این مدت به س��رعت توانست رش��د کند و در 
بازارهای خارج از چین نیز موفقیت بس��یاری حاصل 
کند. هم اکنون این کمپانی چین��ی در ۹0 بازار دنیا 
حضور رسمی  دارد و از نظر سهم بازار در نیمی  از این 

بازارها در رتبه پنجم قرار گرفته است.

گزارش ها حاکی از آن اس��ت که از س��ه ماهه سوم 
سال ۲0۱۹، نیمی  از درآمد این شرکت از بازار جهانی 
)بازارهایی غیر از چین( تامین می شود. همچنین اعالم 
ش��ده که در بازه زمانی فصل اول تا سوم سال گذشته 
درآمد این شرکت در خارج از کشور چین تقریبا به ۱0 
میلیارد دالر رسیده است. شیائومی  به زودی گزارش 

مالی خود را از س��ه ماهه پایانی س��ال ۲0۱۹ منتشر 
خواهد کرد و احتماال این رقم از مرز ۱0 میلیارد دالر 
عبور خواهد کرد. البته احتماال سه ماهه ابتدایی سال 
۲0۲0 درآمد ش��یائومی  نیز همانند س��ایر شرکت ها 
با کاهش روبه رو خواهد ش��د و این موضوع در نتیجه 

انتشار ویروس کرونا در همه دنیا رخ می دهد.

گوش��ی Y7p به عنوان میان رده جدید ه��واوی به زودی 
وارد بازار ایران می ش��ود. این محصول با توجه به قیمت خود، 
مش��خصات قابل توجه��ی دارد و می تواند تبدیل ب��ه یکی از 

مدل های پر فروش  بازار شود.
فناوران - گوشی هواوی Y7p به عنوان محصولی جذاب 
در دسته گوشی های میان رده، در تاریخ ۶ فوریه ۲0۲0 میالدی 
رونمایی شد. این گوش��ی  هوش��مند از امکانات جذابی نظیر 
دوربین پشتی سه گانه مجهز به هوش مصنوعی، صفحه نمایشی 
با طراحی جدید ب��رای تعبیه دوربین جل��و و باتری با ظرفیت 

باالی ۴000 میلی آمپرساعتی بهره می برد. 
Y7p با رنگ بندی چش��م نواز ب��ه نحوی تولید ش��ده تا با 
قرارگرفتن بخش پش��تی اش در معرض نور، ش��اهد بازتابش 
زیبای پرتوهای رنگی باش��یم. این محصول در قالب دو رنگ با 
پایه س��یاه و آبی به بازار عرضه خواهد شد که هواوی به ترتیب 
عنوان های Midnight Black و Aurora Blue را 

برای آن درنظر گرفته است. 
 Punch این گوشی هوشمند از صفحه نمایش ۶.۳۹ اینچی
FullView Display اس��تفاده می کن��د ک��ه نس��بت 

صفحه نمایش به بدنه در آن ۹0.۱۵ درصد است. 
نوآوری Blind Hole هواوی باعث شده دوربین سلفی 
به خوبی و با کم ترین تغییر در نمای جلویی، زیر صفحه نمایش 

جا داده شود.
به این ترتیب، دیافراگم کوچک تر دیده شده و یک پارچگی 

صفحه نمایش هم تا حد بیشتری حفظ شده است.

گوشی Y7p با استفاده از سه دوربین هوشمند در قسمت 
پش��تی می تواند به اس��تودیوی ش��خصی کاربر برای عکاسی 
تبدیل شود. دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی این محصول کنار 
دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۲ مگاپیکسلی ویژه 
دریافت اطالعات تکمیلی و ایجاد افکت بوکه قرار گرفته است. 
به کارگی��ری هوش مصنوع��ی هم به تش��خیص هرچه بهتر و 
دقیق تر سوژه و صحنه کمک شایانی کرده تا بهترین تنظیمات، 

برای دست یابی به خروجی مناسب اعمال شود. 
فناوری تش��خیص صحنه دوربین این گوش��ی می تواند به 
طور خودکار بیش از ۵00 صحنه را در ۲۱ دسته بندی مختلف 
شناسایی کند.  با قابلیت Night Mode در این محصول 
می توان تصاویری واضح و روشن، آن هم بدون نیاز به استفاده از 
سه پایه را ثبت کرد. ترکیب فناوری لرزش گیر هوش مصنوعی 
 Huawei Y7p و زمان نوردهی ۶ ثانیه ای باعث شده این
عملکرد قابل توجهی در محیط های با نور محدود داشته باشد. 
جلوی گوشی نیز دوربین ۸ مگاپیکسلی وظیفه ثبت سلفی را 
برعهده دارد.  موتور ش��تاب دهنده تولید شده توسط هواوی با 
بهینه سازی های مختلف، تجربه روان را برای کاربران به همراه 
آورده اس��ت. این راهکار باعث ش��ده اجرای اپلیکیشن ها ۱۹ 
درصد سریع تر انجام شود. عملکرد سیستمی هم در سناریوهای 

مختلف تا ۲۷ درصد روان تر خواهد بود. 
 برنامه ری��زی هوش��مند سیس��تمی  راهکار دیگری اس��ت 
که باعث می ش��ود فعالیت های پس زمینه گوش��ی به صورت 
خودکار مدیریت شوند. موتور حافظه هوشمند که با الگوریتم 

موازی سازی به بهبود حافظه در دسترس، کمک کرده نیز در 
این محصول عملکردی قابل توجه دارد.

می��ان رده جدی��د ه��واوی ب��ا اس��تفاده از بات��ری ۴000 
میلی آمپرس��اعتی امکان پخش ویدئویی را برای ۲۲ س��اعت 
فراهم می کند. پخش ۱۱۱ ساعته موس��یقی و وب گردی ۲0 
ساعت هم در لیست عملکرد این محصول قرار می گیرد تا خیال 
کاربر از فراهم بودن ان��رژی الزم برای اس��تفاده های مختلف 

روزمره از گوشی آسوده باشد.
  Kirin 710Fمیان رده هواوی از تراشه هشت هسته ای
مجهز به چهار هسته پردازشیCortex-A73  با فرکانس 
۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ 
  Mali G51-MP4گیگاهرتز در کنار پردازشگر گرافیکی

استفاده می کند.
استفاده از چهار گیگابایت رم در این محصول، اجرای روان 
اپلیکیش��ن ها و بازی ها را تضمین خواهد ک��رد. ۶۴ گیگابایت 
فضای ذخیره س��ازی داخلی قابل ارتقا به واس��طه استفاده از 
کارت حافظه ای با حجم حداکثر ۵۱۲ گیگابایت هم در لیست 

مشخصات این محصول دیده می شود. 
رابط کاربریEMUI 9.1  بر پایه اندروید ۹ با راهکارهای 
خالقان��ه در زمینه بهبود عملکرد و س��رعت سیس��تم، تجربه 
کاربری مناسبی را به همراه می آورد. به عنوان مثال با استفاده 
از EROFS اکنون س��رعت خواندن تصادفی اطالعات تا ۲0 
درصد افزایش یافته است.این گوش��ی به زودی در بازار ایران 

عرضه خواهد شد.

در ادامه حاشیه های موبایل گرانقیمت سامسونگگوشی میان رده هواوی  Y7p در راه ایران

آپدیت جدید 
گلکسی اس 2۰ اولترا متوقف شد

پ��س از ثب��ت ش��کایت کارب��ران درباره 
اختالالت در موبایل گلکسی اس ۲0 اولترا، 
سامسونگ ارائه آپدیت جدید برای دستگاه 

را متوقف کرد.
مه��ر – انگجت گ��زارش داد، تالش های 
سامس��ونگ برای ترمیم باگ ه��ای موبایل 
گرانقیم��ت »گلکس��ی اس ۲0 اولت��را« 

همچنان ادامه دارد.
چند روز پس از گزارش اختالالت در این 
دستگاه، سامس��ونگ جدیدترین آپدیت را 
برای آن متوقف کرد. هرچند این ش��رکت 
اش��اره نکرده به چ��ه دلیل ای��ن تصمیم را 
گرفته اس��ت اما کاربران ش��کایت داشتند 
نوری سبز رنگ روی نمایشگر دیده می شود 
و قابلیت شارژ سریع آن نیز چندان کارآمد 

نبوده است.
 سامس��ونگ هم اکن��ون مش��غول حل 
مش��کل هاله نور س��بز رنگ در نمایشگر و 
اخت��الالت دیگ��ر از جمله کن��دی قابلیت 
اتوفوکوس دوربین سامس��ونگ گلکس��ی 
اس۲0 اولت��را اس��ت. قیمت این دس��تگاه 

۱۴00 دالر است.
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