
بررسی تشکیل سازمان نمافا 
در کمیسیون صنایع مجلس

کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی هفته 
آینده طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری 

اطالعات را بررسی می کند.
خانه مل�ت - براساس دس��تورکار هفته آینده کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه 
)22 اردیبهشت ماه( خود، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی 

ارتباطات و فناوری اطالعات )نمافا( را بررسی می کند.

ایده های فناورانه حمل و نقل هوشمند 
حمایت می شوند

دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی از حمایت از ایده های فناورانه ش��رکت های 
دانش بنیان و استارت آپی در حوزه حمل و نقل هوشمند خبر داد.

مهر- مه��دی محمدی درباره برنامه های س��تاد توس��عه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی  در 
حوزه حمل و نقل هوشمند گفت: این بحث توسط این ستاد و با 
همکاری ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی انجام می شود، 
به نحوی که موضوع حمایت از توسعه دهندگان اپلیکیشن ها و 
ایده های فناورانه در حوزه حمل و نقل هوش��مند توسط ستاد 
توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی مورد 

حمایت قرار می گیرند.
وی گفت: تجهی��زات الکترونیکی که قابلی��ت نصب روی 
خودروها را داشته باشند، از سوی ستاد حمل و نقل پیشرفته 
حمایت خواهند شد و برای نصب این تجهیزات با خودروسازان 

وارد مذاکره می شویم.
محمدی گفت: این حمایت از طریق اعالم فراخوان به فعاالن 
دانش بنیان و استارت آپی که دارای ایده های فناورانه در حوزه 

حمل و نقل هوشمند هستند، آغاز شده است.
وی افزود: این برنامه بر اس��اس دو محور ساخت تجهیزات 
الکترونیکی، نرم افزاره��ای کاربردی و راه حل ه��ا و ایده های 
نرم افزاری پیگیری می شود به نحوی که تجهیزات الکترونیکی 
و سیس��تم های دیجیتال که به خودرو متصل شوند، از سوی 
ستاد حمل و نقل پیش��رفته و با همکاری خودروسازان کشور 
در جهت بازارسازی حمایت می شوند. محمدی گفت: در حوزه 
اپلیکیشن ها و ایده های نرم افزاری نیز راه حل هایی که مربوط به 
اینترنت هوشمند و فناورهای هوشمندسازی است مورد حمایت 
قرار می گیرند. دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمند سازی تأکید کرد: این حمایت مبتنی بر تسهیالت مالی 
برای توسعه اپلیکیشن های اینترنت اشیا و بازارسازی فرآیندهای 

مربوط به حمل و نقل هوشمند خواهد بود.
محمدی گفت: تاکنون ۱۴۰ شرکت و استارت آپ فعال در 
سیستم های مبتنی بر اینترنت چیزها و فناوری خودرو در این 
فراخوان شرکت کرده اند و در مرحله ارزیابی قرار دارند. تعیین نوع 

حمایت ها و مدل همکاری در دست انجام است.

پنجره

3 بخش خصوصی

با حمایت کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران

همایشپویشملیمحتوایدیجیتالتیرماهبرگزارمیشود
کمیس��یون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی ایران دومین جلسه غیرحضوری خود را  

در سال ۹۹ برگزار کرد.
فدراسیون فاوا - در این جلسه به مسایلی از 
جمله گرایش جامعه به سرمایه گذاری در بورس، 
تاکید بر قابل قبول بودن امضای دیجیتال از سوی 
مراجع رس��می، چالش های محتوای دیجیتال و 
پیش��برد اهداف اقتصاد هوش��مند تاکید شد. در 
عین حال پویش ملی محتوای دیجیتال که سال 
گذش��ته کار خود را آغاز کرده، مورد بررسی قرار 
گرفت و بنا شد تا در صورت عبور از چالش کرونا، 
در تیرماه همایش پویش ملی محتوای دیجیتال 
برگزار شود. محمدرضا طالیی رییس کمیسیون 
فناوری اطالعات ات��اق بازرگان��ی در ابتدای این 
نشست گفت: با شیوع ویروس کرونا بنا بود اقساط 
بانک هایی ک��ه به اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
تسهیالت داده بودند، تا مرداد ماه به تعویق بیفتد. 
اما عمال ای��ن کار برای کس��ب و کارهایی صورت 
گرفته که در لیست معاونت اقتصادی اعالم شده 
و بانک ها بر مبنای همان لیست عمل و اقساط را با 
تعویق دریافت می کنند. از طرفی دیگر این نگرانی 
وجود دارد که با هجوم افراد به سمت بورس، رشد 
نقدینگی ایجاد شود. وی افزود: در شرایط کنونی 
نقدینگ��ی جامعه به س��مت ب��ورس، ارز، طال یا 
ساختمان سوق داده شده و عمال سرمایه ای برای 
فعالیت های کسب و کارها باقی نمی ماند. همین 
موضوع نیز بس��یاری از  مشاغل را تحت تاثیر قرار 
می دهد که این خود می توان��د یک چالش جدی 

برای آینده اقتصاد باشد.
  بخ�ش خصوصی امض�ای دیجیت�ال را 

جدی بگیرد
ش��اهین نوروزی عضو کمیس��یون فاوای اتاق 
ایران نیز در این جلسه به مباحث مربوط به امضای 

دیجیتال پرداخت.
او گفت: دغدغه امضای دیجیتال و الکترونیکی 
کردن اسناد در راس��تای ایجاد دولت الکترونیک 
به وجود آمده اس��ت. یک��ی از دغدغه هایی که در 
این بخش وجود دارد این اس��ت ک��ه باید امضای 
دیجیتال به نحوی باشد که یک احراز هویت انکار 
ناپذیر صورت گیرد و قابل ارایه به محاکم حقوقی 
باشد. این کاری است که با اسناد کاغذی به راحتی 
قابل انجام است؛ ولی اکنون با توجه به نیاز مراجعه 
کمتر مردم ب��ه ادارات و مراکز عمومی  نیاز به یک 

امضای دیجیتال بیشتر احساس می شود.
او افزود: کارت هوشمند ملی و امضای دیجیتال 
کامال در راس��تای دولت الکترونیکی است. اگر به 
پیشخوان دولت و یا دفاتر ثبتی مانند پلیس+۱۰ 
بروید هرچند به دلیل نیاز م��ردم به رویت نهایی 
کار خ��ود، پرینت و برگه کاغذی ب��ه ارباب رجوع 
ارایه می ش��ود اما تمامی  اتفاقاتی که پشت باجه 
صورت میگیرد کامال الکترونیکی اس��ت و  نیاز به 

ثبت کاغذی ندارد.
این کارش��ناس ح��وزه امنی��ت در ادامه گفت: 
اکنون س��ازمان توس��عه تجارت به دنبال امضای 
قراردادها به صورت دیجیتالی است. جایی مانند 
دیجی کاال که حجم عظیم��ی  از قرارداد را منعقد 
کند، به دنب��ال دیجیتالی کردن این روند اس��ت. 
حتی در دول��ت نیز بیش��تر مکاتبات ب��ا امضای 
دیجیتال انجام می شود و در بخش خصوصی هم 

میتوان این موضوع را اجرایی کرد.
 ش�وک مثبت کرون�ا به تولی�د محتوای 

دیجیتال
علی ش��میرانی کارش��ناس کمیس��یون فاوای 
ات��اق بازرگانی ای��ران نی��ز در بخ��ش دیگری از 
این نشس��ت به موضوع صنعت تولی��د محتوای 
دیجیتال پرداخ��ت و گفت: این بخ��ش از جمله 
مع��دود حوزه هایی ب��وده که کرونا به آن ش��وک 
مثبت وارد کرد. از طرفی موج فزاینده دسترس��ی 
به دستگاه های هوش��مند به این جریان نیز دامن 
زده است. همچنین توجه به اینکه والدین مجبور 
هستند برای حضور فرزندانشان در شبکه آموزشی 
شاد، سیس��تم های هوش��مندی را تهیه کنند که 
حداقل سیس��تم اندروید 4٫4 را پشتیبانی کند، 
فضا بیش از پیش برای تولی��د محتوای دیجیتال 
فراهم شده است. اگرچه همین شرایط باعث شده 
که دیگر تلفن همراه هوشمند زیر 2 میلیون تومان 

در بازار وجود نداشته باشد.
او در ادام��ه عنوان ک��رد: در کش��ور حدود ۴۰ 
میلیون کاربر موبایلی و حدود 2۳ هزار نفر توسعه 
دهنده وجود دارد . با این حال این نکته را نمی توان 
نادیده گرفت که در ایران نقص داده هم وجود دارد 
و آمارهای موجود عمدتا بر مبنای خود اظهاری و 

غیرقابل تایید است.
 عقب ماندگ�ی در برنامه ه�ای مربوط به 

اقتصاد هوشمند
حمیدرضا احمدیان مش��اور کمیسیون فاوای 

ات��اق بازرگان��ی نیز به بح��ث اقتصاد هوش��مند 
پرداخ��ت و گف��ت: متاس��فانه وزارت اقتص��اد و 
وزارت ارتباطات از برنامه ه��ای مربوط به اقتصاد 
هوشمند عقب مانده اند و اکنون فاقد سند و برنامه 
منسجم هس��تیم. او در ادامه افزود: وجود چنین 
شرایطی باعث می شود که نقش انجمن ها و اتاق ها 
بیش از گذش��ته پررنگ ش��ود. در وزارت اقتصاد 
اکنون حتی در بح��ث تعریف اقتصاد هوش��مند 
و ی��ا هوشمندس��ازی اقتصاد اخت��الف دیدگاه و 

سردرگمی  وجود دارد.
احمدیان همچنین گفت:  نباید به دنبال تصویب 
قانون باش��یم یا وارد فراینده��ای دریافت مجوز 
پیچیده ش��ویم. بلکه اکنون اگر بخواهیم همین 
بخش آم��وزش مجازی راه اندازی ش��ود، یک کار 
دو هفته ای، دو ماه دیگر  هم راه اندازی نمی شود. 
اکنون مجوز سفته الکترونیکی توسط وزیر اقتصاد 
صادر شد و به لطف کرونا اقداماتی صورت گرفت 
که تا پی��ش از آن ام��کان پذیر نب��ود. اگر همین 
کارهای کوچک را در قالب بسته های پیشنهادی 
ارایه دهیم و اجرایی کنیم می توانیم به اکوسیستم 

دلخواه نیز دست پیدا یابیم.
 چالش مجوز صوت و تصویر فراگیر

سعید رس��ول اف عضو هیات مدیره فدراسیون 
فاوا نیز درب��اره تغییر و تحوالت در ح��وزه تولید 
محتوای دیجیتال گفت: در حوزه صوت و تصویر 
نهاد صدا و سیما اکنون متولی مجوز در این زمینه 
ش��ده اس��ت. از همین رو برای انتش��ار محتوای 
فراگیر در فضای مجازی باید از  س��ازمان تنظیم 
مقررات ص��وت و تصویر فراگیر مجوز اخذ ش��ود 
که این س��ازمان با کارهای وزارت ارش��اد تداخل 
دارد. از طرف��ی این س��ازمان برای ارای��ه مجوز، 
زیرساخت های بسیار کندی دارد؛ ولی مدیران آن 
به شدت پیگیر مشکالت هس��تند. از همین رو به 
نظر می رسد باید باب تعامل از سوی کمیسیون با 
این سازمان باز شود و نماینده آن نیز در جلسات 

حضور پیدا کند.
 تمرک�ز ج�دی ب�رروی تولی�د محتوای 

دیجیتال
طالیی رییس کمیس��یون فاوای اتاق بازرگانی 
در بخش پایانی این نشست، گفت:  بنا شده است 
آقای نوروزی پیش��نهاد مکتوب خود در خصوص 
امضای دیجیت��ال را به اتاق ارس��ال کند. چرا که 
اکنون بناس��ت مجمع تش��کل های دانش بنیان 

برگزار ش��ود. آقای علیخانی معاونت تش��کل ها و 
اموراس��تان های اتاق نیز پیگیر برگزاری مجامع 
عمومی  به شکل غیر حضوری هستند. حتی اکنون 
جلسات هیات نمایندگان اتاق نیز برگزار نمی شود 
و  موضوع امضای الکترونیکی می تواند بخش��ی از 
چالش ها را برطرف کند. او گف��ت: اگرچه امارات 
در خصوص دولت الکترونیک در میان کشورهای 
منطقه پیشگام بوده؛ اما  امضای الکترونیکی را به 
تازگی آغاز کرده و در این مسیر گام گذاشته است. 
از طرفی با توجه به طرح های تطبیقی و مقایسه ای 
که با سایر کش��ورها در اتاق صورت گرفته، قصد 
داریم به دولت نش��ان دهیم چیزی که اکنون به 
عنوان دولت الکترونیکی در دنیا وجود دارد بسیار 
متفاوت از چیزی اس��ت که در کش��ور ما اجرایی 
می ش��ود. طالیی همچنی��ن در خصوص آموزش 
رایگان مجازی عنوان کرد: قص��د داریم طی ۱۰ 
روز آینده آموزش ها را آغاز کنی��م. در این زمینه 
اگر انجمن ها و تشکل ها می خواهند اقدامی  انجام 
دهند، پیش��نهادات خود را به کمیس��یون ارسال 
کنند. چرا که قصد داریم با افزایش آموزش در این 
زمینه اجازه ندهیم اس��تقبالی که در دوره کرونا 
از فضای مجازی صورت گرفت، پ��س از کرونا به 
شرایط گذشته بازگردد. از طرفی کمیسیون این 
آمادگی را دارد تا طرح های مطالعاتی را از س��وی 
انجمن ها و اتحادیه ها دریافت کند تا کارشناسان 
روی آن کار انج��ام دهن��د و به ص��ورت مکتوب 
 ICT ارایه ش��ود تا این برداش��ت غلط ک��ه حوزه
تنها محدود به فروش��گاه های اینترنتی است نیز 
تصحیح شود. طالیی در بخش دیگری از سخنان 
خود درخواست کرد تا جلسات کارگروه پیشران 
با تمرکز بر اقتصاد هوش��مند آغاز شود. همچنین 
جلس��ات کارگروه نرم افزار نیز با تمرکز بر تولید 
محتوای دیجیتال در سال جدید شروع به کار کند. 
وی همچنین گف��ت: با توجه ب��ه اینکه انجمن 
ناشران دیجیتال از س��ال گذشته پویش محتوای 
دیجیتال را راه اندازی کرد و ب��ه نقطه خوبی نیز 
رسیده، لزوم همکاری دو انجمن ناشران دیجیتال 
و نرم اف��زار موبایل��ی بیش از گذش��ته احس��اس 

می شود تا به اینکار سرعت ببخشد.
طالیی در پایان گفت: اگر بتوانیم از چالش کرونا 
عبور کنیم، در تاری��خ ۹۹/۴/۱۱ همایش پویش 
ملی محتوای دیجیت��ال را در مجموعه ایران مال 

برگزار خواهیم کرد. 

گرانی بازار گوشی های میان رده 
را سکه کرد

کارشناسان پیش بینی می کنند با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
فروش موبایل های میان رده رشد کند و سهم موبایل های 5G نیز 

از بازار بیشتر شود.
»کانترپوین��ت  موسس��ه  محقق��ان  آی تی م�ن- 
ریس��رچ«)Counterpoint Research( گزارش خود را 
از محموله های بارگیری شده موبایل در سه ماهه نخست 2۰2۰ 
منتشر کرده اند. همانطور که پیش بینی می شد، آمار محموله ها در 
مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته که دلیل آن شیوع 
ویروس کرونا در سراسر جهان است. برای نخستین بار از سه ماهه 
نخست 2۰۱۴ میالدی، تعداد کل محموله های موبایل در سه ماهه 
گذشته 2۰2۰ کمتر از ۳۰۰ میلیون دستگاه بود. چین به عنوان 
بزرگترین بازار موبایل جهان نیز از شیوع ویروس کرونا خسارت 
زیادی دیده است. با این وجود برندهایی مانند ریل می  شیائومی  
به ترتیب شاهد افزایش ۱۵۷ و ۷ درصد رشد در مقایسه ساالنه 
هستند. در حقیقت شیائومی  تنها شرکتی است که خسارت آن به 
دلیل شیوع ویروس کرونا از بقیه کمتر است. همچنین این تحقیق 
نش��ان داد س��هم موبایل های 5G  از بازار از یک درصد در سال 
گذشته به ۸ درصد در سال جاری رسیده است. تعداد محموله های 
سامسونگ در مقایسه با سال گذش��ته ۱۸ درصد کاهش یافته 
است و با توجه به قرنطینه بودن بازارهای مهم برای دستگاه های 
گرانقیمت، میزان محموله های آن در آینده بیشتر کاهش یابد. این 
درحالی است که تعداد محموله های هواوی نسبت به سال گذشته 
۱۷ درصد کاهش یافت. همچنین محموله های اپل نیز نسبت به 
سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته اس��ت. البته درآمد آیفون در 
مقایسه ساالنه ۷ درصد کاسته شده است. تحلیلگران این موسسه 
پیش بینی می کنن��د موبایل های میان رده در بحبوحه ش��یوع 

ویروس کرونا به محبوبیت و فروش زیادی دست یابند.
از سوی دیگر پیش بینی می شود تولید کنندگان گوشی های 
 5G 5 زیر ۳۰۰ دالر بسازند. به این ترتیب سهم بازار موبایل هایG

و همچنین میان رده بیش از پیش رشد می کند.

تراشه قدرتمند مدیاتک 
بازی  با گوشی را راحت می کند

در حالی که ش��رکت کوالکوم با عرضه تراش��ه های قدرتمند 
اس��نپدراگون ۸۰۰ و۷۶۵ در تالش برای فتح بازار گوش��ی های 
هوشمند اس��ت، مدیا تک با یک تراشه استثنایی به میدان آمده 

است.
مهر- مدیا تک از عرضه تراشه تازه ای به نام هلیو جی ۸۵ خبر 
داده که اجرای روان بازی های سنگین و پیچیده ویدئویی را بر روی 

این گوشی ها ممکن می سازد.
ظاهراً مدیا تک تراش��ه Helio G20 را ب��رای نصب بر روی 
برخی گوش��ی های میان رده و پرچمدار در نظ��ر گرفته تا توان 
آنها برای اجرای اپلیکیشن ها و بازی های سنگین را ارتقا دهد. با 
این حساب در آینده نزدیک شاهد تحول در توان سخت افزاری 

گوشی های نه چندان گران قیمت خواهیم بود.
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عضو اتاق بازرگانی تهران:
نوع نگاه به صاحبان

 کسب و کار باید تغییر کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران می گوید نوع 
نگاه به صاحبان کس��ب و کار در ایران بای��د تغییر کند، زیرا 
ش��رایطی که برای س��رمایه گذاران فراهم کرده ایم، مساعد 

نیست.
ایس�نا- محمود نجفی عربدر خصوص موانع کسب و کار 
تصریح کرد: یکی از دالیلی که ما نمی توانیم در فضای کسب 
و کار موفق شویم، چارچوب نادرست فکری برخی از تصمیم 
گیران است. اگر بررسی کنیم کارهای خوبی انجام شده، ولی 
اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار در همه ی دستگاه های 

اجرایی به درستی انجام نمی گیرد.
وی افزود: در نگاه به متقاضیان کس��ب و کار اصل بر برائت 
نیست و باید مدرک سوء پیش��ینه بیاورد و فقط همین کسب 
مدرک سوءپیش��ینه ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می ب��رد. همچنین 
کسب و کار آنالین که ماهیت آن بر سرعت است در کشور ما 
ساز و کارهای زمان بر و سنتی دارد که خود دستگاه ها باید این 

سازو کارها را تسهیل کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: مادامی که درکی از شرایط 
سخت فضای کسب و کار نداشته باشیم، مشکالت را خواهیم 
داش��ت و اولین زیان را حاکمیت می بیند ک��ه درامدهایش 
کاهش می یابد. در شرایط تحریم زمینه های توسعه کارآفرینی 

هست، ولی مجوزها دست و پاگیر هستند.
وی افزود: برای بهبود فضای کس��ب و کار فقط دولت تاثیر 
گذار نیست و کل حاکمیت دخیل است. باید مقررات زدایی 
به شدت جدی گرفته شود و ما به تسهیل صدور مجوزها ورود 
کنیم. در جنگ اقتص��ادی بهترین راهکار، س��رمایه گذاران 
هس��تند و قرار گرفتن ایران در رتبه ۱2۸ فضای کسب و کار 
در دنیا نشان دهنده این است که سرمایه گذار ما ۱2۸ گزینه 

بهتر دارد.
به گفته نجفی عرب برای ایجاد اشتغال، باید فضای کسب 
و کار را بهبود بخشیده و سعی کنیم کشور را را به حوزه امنی 

برای سرمایه گذاری تبدیل کنیم.
وی درباره س��امانه کس��ب و کار س��ککوک، نیز گفت: در 
پلتفرم س��ککوک، پول��ی رد و ب��دل نمی ش��ود، در واقع هر 
واحدی ک��ه می خواهد قطع��ه ای را تولید کند و ی��ا از جایی 
بگیرد و یا تاجری بخواهد داد و س��تد کن��د، در این پلتفرم، 
عملی اس��ت. در چنین فرآین��د تضمین��ی، کاِر تأمین منابع 
مالی به جای بانک ص��ورت می گیرد که این اق��دام، عماًل به 
 عنوان یک ابتکار ملی، ما را با روح اقتصاد اس��المی نزدیک تر 

می کند.
وی گفت: سامانه سککوک، می تواند امتیازات موثری برای 
حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک داشته باشد که مهم ترین 
آن، ایجاد تسهیالت درست در همان جایی است که می بایست 
قرار بگیرد. این اتفاق سبب می ش��ود تا به طور بدیهی، بحث 

انحراف استفاده از تسهیالت به صفر برسد.
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آیا آیفون ۲۰۲۰ تغییرات اساسی می کند؟
اپل قرار اس��ت تا اواسط شهریور امس��ال از گوشی جدیدش 
با ن��ام آیف��ون ۱2 رونمای��ی کند؛ ظاه��را این غ��ول آمریکایی 
 قص��د ن��دارد تاری��خ عرض��ه محص��والت جدی��دش را تغییر

 دهد.
آی تی من- چند ماهی تا زمان رونمای��ی وعرضه آیفون ۱2 
باقی مانده اما بازار شایعات درباره این محصول داغ است. در این 
گزارش به همه شایعات و اطالعاتی که درباره این گوشی منتشر 

شده می پردازیم.
اپل پارس��ال آیفون ۱۱ را در تاریخ ۱۱ سپتامبر )۱۹ شهریور( 
معرفی کرد. امس��ال با توجه به انتش��ار ویروس کرونا، شایعاتی 
منتشر شده بود مبنی بر عرضه دیرهنگام آیفون های 2۰2۰، اما 
اپل به شایعات پایان داد و اعالم کرد که تاریخ عرضه این محصول 
به تعویق نخواهد افتاد و مثل هر سال یعنی اواسط شهریور معرفی 
می شود. اما درباره عرضه این گوشی، گفته می شود که به دلیل به 
تاخیر افتادن تولید انبوه آن، احتماال عرضه اولیه مطابق هر سال 
صورت می گیرد اما پارت دوم این محصول با کمی تاخیر به بازار 

خواهد رسید.
اپل اعالم کرده که امس��ال چهار مدل آیفون ب��ه بازار عرضه 
می کند که همه آنها از سرویس های شبکه 5G بهره می برند؛ بر 
اساس تجربیات گذشته، گوشی های مبتنی بر فناوری 5G معموال 
قیمت باالتری دارند؛ مثال گلکسی اس 5G 20 حدود ۳۰۰ دالر 
از نسخه معمولی گران تر بود یا نسخه 5G گلکسی نوت ۱۰ حدود 
2۰۰ دالر با نسخه معمولی این گوشی اختالف قیمت داشت. با 
این حال اپل چند ماه پیش اعالم کرده بود که قیمت گوشی های 

2۰2۰ با نسل  قبلی متفاوت نخواهد بود. 
 ،A14  بر اساس شایعات، قیمت آیفون ۱2 پرو مکس با پردازنده
بدنه ای از جنس فوالد ضد زنگ، نمایشگر OLED، پشتیبانی از 
فناوری ۵G و دوربین سه گانه حدودا ۱.۱۰۰ دالر خواهد بود. این 
مشخصات دقیقا برای مدل پرو نیز مشابه است اما به سبب نمایشگر 
کوچک تر، قیمت آن به ۱۰۰۰ دالر کاهش یافت. دو مدل دیگر با 
قیمت بسیار کمتر و مش��خصات نه چندان ضعیف تر راهی بازار 
خواهند شد. مثال قیمت آیفون ۱2 ۶.۱ اینچی با همان مشخصات 
اما دوربین دوگانه، ۷۴۹ دالر و قیمت آیفون ۱2 با نمایشگر ۵.۱ 

اینچی هم ۶۴۹ دالر خواهد بود. 
از آنجا که انتظار می رود آیفون  های 2۰2۰ با پشتیبانی از شبکه 
5G عرضه شوند، احتماال شاهد ارایه پردازنده A۱۴ اپل خواهیم 
بود؛ بر این اساس شاهد پردازشی سریع تر از قبل در گوشی های 
 Apple آیفون ۱2 خواهیم بود. همچنین قابلیت پشتیبانی از قلم

Pencil نیز دیگر ویژگی مورد انتظار آیفون ۱2 خواهد بود.
از س��وی دیگر پیش بینی می ش��ود که باتری در گوشی های 
جدید اپل ارتقا یابد و احتمال می رود قابلیت ش��ارژ معکوس به 
ویژگی های آیفون اضافه شود. اولین بار اپل از دوربین سه گانه در 
بدنه گوشی های آیفون ۱۱ استفاده کرد. حاال پیش بینی می شود 
که در گوشی های آیفون ۱2 شاهد ارایه دوربین چندگانه باشیم و 
احتماال سنسور ToF به دوربین های اصلی اضافه خواهد شد. از 
سوی دیگر گفته می شود که دوربین های آیفون در سال 2۰2۰ از 

سنسورهای ۳ بعدی پشتیبانی خواهند کرد.
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برخی فعاالن بازار: گرانی ها ادامه خواهد یافت

مشترکگرامی؛قیمتموبایلدرحالافزایشاست

راه اندازی پنجره واحد
 شروع کسب وکار آخر اردیبهشت

مهر- رییس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: اگرچه شیوع کرونا کار را کمی مشکل کرد اما آخر اردیبهشت ماه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار 
راه اندازی می ش��ود. علی فیروزی گفت: در حال حاضر بانک جهانی اعالم می کند که نماگر »شروع کسب و کار« که مجموعه ای از ثبت یک شرکت شده است، در ایران 

۷2.۵ روز طول می کشد. این مساله موجب شده که رتبه ایران در شاخص »شروع کسب و کار«، از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ باشد. 

با توجه به بررس��ی های صورت گرفته با توجه به 
اینکه کشور امارات در حال حاضر در قرنطینه به سر 
می برد و بانک مرکزی مش��خص نیست چه زمانی 
ارز م��ورد نیاز را ب��رای تامین ب��ازار در اختیار وارد 
کنندگان قرار می دهد به افرادی که در حال حاضر 
نیازمند تلفن همراه هستند توصیه می شود این کاال 

را خریداری کنند.
فناوران - این روزها دیگر موضوعی نیس��ت که 
درگیر کرونا نشده باشد نوش��تن و خواندن ها شاید 
تکراری ش��ده، حوصله ها از شنیدن اخبار کرونا سر 
رفته باش��د چرا که کرونا با خود فقط یک مش��کل 

نیاورد، تنها یک سبد معیشتی را هدف قرار نداد.
اینکه هر روز این ویروس کوچک اما مشکل آفرین 
برای ما تازگی دلس��رد کننده خاص خود را داشته 
باشد نیز می تواند جالب باش��د، این بار کرونا تلفن 
همراه را مورد هدف خود قرار داد کاالیی که الزامی 
 نبوده اما در ادامه گزارش متوجه می ش��وید کرونا و 

تلفن همراه چه ارتباطی با یک دیگر پیدا می کنند.
پس از تعطیلی نهادهای آموزش��ی کشور و روی 
آوردن آموزش و پرورش ب��ه آموزش های مجازی، 
خانواده ها مجبور ش��دند این کاال را هم در لیس��ت 
کاالهای ضروری خود قرار دهند ، چین کارخانه ها 
و امارات آسمان خود را بست این شد سرآغاز قصه 

گران شدن ۳۰درصدی تلفن همراه در ایران.
نرم افزاری که برای برخی خانواده ها ش�اد 

نیست
سایت گلستان ما نوشت، امارات مقصد چین برای 
ورود تلفن همراه به ایران است، پس از اینکه امارات 
هم به کشورهای قرنطینه ش��ده اضافه شد موبایل 
فروش��ان ماندند و انباری های خال��ی تلفن همراه! 
و خانواده ه��ای در خواس��ت کنن��ده موبایل برای 
اجبار اس��تفاده از نرم افزاری که نامش برای برخی 

خانواده ها شاد نیست.
به اولین موبایل فروشی چهارراه میدان که مراجعه 
می کنم از قیمت برخی مدل ها می پرسم که در پاسخ 
قیمت های باور نکردنی را می ش��نوم ، علت را جویا 

می شوم جوابم یک کلمه است کرونا!
موبایل فروش جوان بابیان ای��ن مطلب که کرونا 
باعث تعطیلی بازار ها و جلوگی��ری از واردات تلفن 
همراه شده و این موضوع خالی شدن انبارهای توزیع 

کنندگان تلفن همراه را به همراه داشته است.
علی اینگونه ادامه می دهد: نرم افزار شاد بی تاثیر 
نبوده چرا که بیشتر خانواده ها موبایل را این روزها 
فقط برای تحصیل فرزندان خود می خرند و به دیگر 
اطالعات گوشی توجه ندارند، هستند خانواده هایی 
که هیچ قدرت خریدی ندارند و ما با شرمندگی آنان 

رو به رو می شویم.
این فروش��نده با بیان اینکه این روزه��ا با وجود 
اینکه روی سرمایه ما افزوده شده و کاالی ما ارزش 

زیادی پیدا کرده، ادامه داد: مردم باید قدرت خرید 
داشته باشند که بتوانند بخرند، شنیده ام قرار است 
در 2۰ روز آینده با باز ش��دن بازارهای کش��ورهای 
منطقه قیمت گوش��ی به حالت قبلی ب��از گردد اما 
قیمت ها بر اساس ساعت است و باید باز هم منتظر 
ماند چرا که خودمان هم نمی دانیم چه اتفاقی قرار 

است رخ دهد.
 فروش�ندگانی ک�ه ش�رمنده خری�دار 

می شوند
به مغازه دیگری می روم بهانه صحبت باز هم سوال 
کردن از قیمت چند مدل تلفن همراه می ش��ود، از 
زمان گرانی ها می پرسم که در جواب می شنوم این 
چند مدت قیمت گوشی دائم در حال تغییر است، 
گاهی تا یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان هم قیمت 
یک گوشی باال رفته و اگر هم کاهش داشته کاهشی 
جزیی اما به احتمال قوی در روزهای آینده ش��اهد 
کاهش قیمت ها هس��تیم چرا که قرار است واردات 

تلفن همراه از سر گرفته شود.
محمدرس��ول س��خن در خص��وص تاثیرگذاری 
سامانه شاد بر گرانی تلفن همراه اظهار کرد: زمانی 
که قرنطینه ها آغاز ش��د با کاه��ش واردات رو به رو 
شدیم سامانه شاد نیز به نوعی خانواده ها را ملزم به 
خرید تلفن همراه کرد چرا که عده ای یا تلفن همراه 
هوشمند نداش��تند یا اگر هم داش��تند نسخه های 
جدید این نرم افزار را پشتیبانی نمی کرد، زمانی که 
در بازار با کمبود کاال رو به رو ش��ویم وقتی افزایش 
تقاضا رخ دهد قیمت ها رش��د می کنند. این موبایل 
فروش، گفت: حاضرم قیمت ها کاهش پیدا کند اما 
ثبات داشته باشد، درست اس��ت که سود ما کمتر 
می شود اما با ثبات بیش��تری رو به رو می شویم که 
این موضوع باعث افزایش قدرت خرید اقشار مختلف 
می ش��ود و این هم به نف��ع فروش��نده خواهد هم 
خریدار اما این روزها حتی ما هم شرمنده خریداران 

می شویم.

 نبود نظارت صحیح و عدم تخصیص ارز به 
واردکنندگان 

پس از این گزارش ها به س��راغ سیاوش باقری نیا 
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن هم��راه و ثابت 
گرگان می روم تا عالوه بر علت های افزایش قیمت از 
پیش بینی های اتحادیه نسبت به کاهش یا افزایش 

قیمت تلفن همراه جویا شوم.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه و ثابت 
گرگان در گفت و گو با خبرن��گار ما، گفت: افزایش 
تلفن همراه از اسفند سال گذشته آغاز شد چرا که 
کرونا باعث قطع واردات تلفن همراه به کشور ما شد. 
باقری نیا، با بیان تعطیلی پروازهای کش��ور امارات 
نسبت به ورود کاال به ایران، خاطرنشان کرد: کاالیی 
که کم می شود و به همراه آن تقاضا افزایش می یابد 
گران می شود موبایل مثل لوام بهداشتی نیست که 
کارخانه های آن را افزایش دهیم وقتی چین تولید 
خود را قطع می کند نا خودآگاه با کمبود کاال رو به رو 
می شویم. وی، افزود: برخی پرواز ها هم که صورت 
گرفته به دلی��ل اینکه نظارت خوبی ب��ر توزیع کاال 
صورت نمی گیرد به خوبی تقس��یم نمی ش��ود و در 
شهرهای بزرگ تر مورد استفاده قرار می گیرد یا این 

با احتکار کاال رو به رو می شود.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه و ثابت 
یادآورش��د: اگر نظارت خوبی صورت نگیرد توزیع 
خوب نخواهد ب��ود و این موضوع ع��الوه بر افزایش 
تقاضا باعث افزایش قیمت ۳۰ درصدی تا االن بوده 
است. باقری نیا با بیان اینکه پس از شیوع کرونا ارز 
مورد نیاز در اختیار وارد کنندگان تلفن همراه قرار 
نگرفته، گفت: با توجه به اینکه ارز تعلق نمی گیرد و 
کمبود کاال نیز وجود دارد تاکنون هر روز با افزایش 
نسبی تلفن همراه رو به رو هستیم و با توجه به اینکه 
ش��رایط خاصی اعالم نش��ده به احتمال قوی این 

افزایش قیمت ادامه دار باشد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه و ثابت 

در خصوص تاثیر سامانه ش��اد بر افزایش قیمت نیز 
گفت: این س��امانه باعث روی آوردن خانواده ها به 
خرید تبلت شده که البته تبلت از قبل هم در بازار با 
کمبود روبه رو بود نمی توان منکر تاثیر این سامانه 
شد اما عامل اصلی نیست چرا که بیشتر خانواده ها از 
گذشته در پی خرید لوازم الکترونیکی برای فرزندان 

خود بوده اند.
 اگر تلفن همراه الزم دارید، بخرید

با توجه به بررس��ی های صورت گرفت��ه با توجه 
به اینکه کش��ور امارات در حال حاضر در قرنطینه 
به س��ر می برد و بانک مرکزی مشخص نیست چه 
زمانی ارز م��ورد نیاز را برای تامین ب��ازار در اختیار 
وارد کنندگان قرار می دهد به اف��رادی که در حال 
حاضر نیازمند تلفن همراه هستند توصیه می شود 
این کاال را خریداری کنند چرا که احتمال اینکه در 
این روزها به صورت مستمر با افزایش قیمت رو به رو 
بوده ایم احتماال بازهم با افزایش قیمت تلفن همراه 

رو به رو باشیم.
 علل گران�ی تلفن همراه از زب�ان نماینده 

مجلس
در همین رابطه عضو هیات رییس��ه کمیس��یون 
صنایع و مع��ادن مجلس کاه��ش واردات، افزایش 
تقاضا به علت تعطیلی مراکز آموزش��ی و اس��تفاده 
از سامانه شاد و رش��د نرخ ارز را از علل گرانی تلفن 
همراه برشمرد. به گزارش خانه ملت، عبداهلل رضیان 
گفت: اگرچه گوشی همراه یکی از نیازهای اساسی 
زندگی روزمره اس��ت ام��ا به زعم مس��ووالن جزو 
کاالهای لوکس محس��وب می ش��ود بنابراین هیچ 
نهادی بر قیمت گذاری این کاال به درستی نظارت 

نکرده و تعیین قیمت ها سلیقه ای است.
نماینده مردم قائمش��هر، س��وادکوه و جویبار در 
مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه تعیین قیمت 
گوشی همراه از فرمول مشخصی پیروی نمی کند، 
افزود: دولت نقشی در تعیین نرخ گوشی همراه ندارد 
و افراد خاصی در بازار ب��ا توجه به مولفه هایی مانند 

نرخ ارز و.... قیمت آن را مشخص می کنند.
وی با بی��ان اینکه دولت تنها ب��ر قیمت کاالهای 
اساس��ی که خود متولی واردات آن اس��ت، نظارت 
دارد، اظهار داش��ت: برغ��م اینکه دول��ت به دنبال 
حمایت از مردم است اما س��ازوکار تحقق این مهم 
در کش��ور وجود ندارد. قیمت گوش��ی هم��راه نیز 
مانند سایر کاالها روزانه تغییر می کند، و متاسفانه 
دس��تگاه های مش��خصی بر بهای این کاال نظارتی 
ندارند. این نماینده مجلس افزایش نرخ ارز را یکی 
دیگر از دالیل گرانی گوشی همراه دانست و اضافه 
کرد: از آنجا که با شیوع ویروس کرونا واردات گوشی 
همراه کاهش چش��مگیری یاف��ت و تقاضا به دلیل 
اس��تفاده مردم از س��امانه شاد بیش��تر شد، قیمت 

گوشی همراه صعودی شد.
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