
رشد تولید در فضای
 غیر رقابتی پایدار نخواهد بود

اینکه سال 1399 از طرف مقام معظم رهبری سال 
»جهش تولید« نام گذاری شده، به این معنا است که 
ایشان هم درد را درست تشخیص داده و درمان را هم 
تجویز کرده اند. درد همان کاهش تولید داخل اس��ت 

که دالیلی متعددی دارد.
اتاق ای�ران - علی پیرموذن ریی��س اتاق اردبیل 
با بیان ای��ن مطلب گف��ت: مهمتری��ن دلیل کاهش 
تولید داخ��ل عدم حمایت ها توس��ط دس��تگاه های 
متول��ی اقتص��ادی از بخش تولی��د اس��ت؛ قوانین و 
دستورالعمل های دست و پاگیر، عدم دسترسی به مواد 
اولیه کافی و به موقع، واردات بی رویه و قاچاق؛ اما در 
این میان درمان درد تولید داخلی همان جهش دادن 
به تولید، سرعت و کیفیت بخش��ی به آن است. امروز 

تولید نیازمند حمایت های مضاعف و به موقع است.
پیرموذن  در پاسخ به این سوال که چگونه می توان 
به این هدف  دسترسی یافت، گفت: در ابتدا باید ببینیم 
که چق��در این هدف گ��ذاری براس��اس واقعیت های 
اقتصادی انجام ش��ده و براس��اس واقعی��ت موجود 
پیش بینی پذیر است و آیا شرایط و امکانات الزم برای 

تحقق آن وجود دارد یا خیر؟
او ادامه می ده��د: اگر فرض کنیم ک��ه هر دو مورد 
به درس��تی پیش بینی و فرصت مهیا ش��ده آن وقت 
برای جهش تولی��د  باید، به محیط کس��ب و کار و به 
بهب��ود وضعیت آن توجه ش��ود. من فک��ر می کنم با 
تکیه بر دانش و توان جوانان در حوزه اس��تارت آپ ها 
و فناوری های دانش بنی��ان و روز و اقتصاد دیجیتال 
می توان به بخشی از این اهداف مشخص شده، رسید. 
البته بخش های دیگر اقتصاد هم پتانسل باالیی برای 
رشد دارند. به گفته پیرموذن رشد تولید اگر در فضای 
رقابتی اتفاق نیافتد پایدار نخواهد ب��ود بلکه با برهم 
زدن تخصیص بهینه منابع می تواند درنهایت به ضرر 
اقتصاد کشور تمام ش��ود. به گفته رییس اتاق اردبیل 
برای اینکه چنین فرصتی فراهم شود باید زیرساخت ها 
و سیاست های حمایتی برای بخش خصوصی هموار 
شود؛ می توان در حوزه مالیات، بیمه، بانک، دسترسی 
به مواد اولیه، سهولت در قوانین و مقررات، امن و آزاد 
کردن مسس��یر صادرات  از بخش خصوصی حمایت 
کرد. وی در پایان پیش��نهاد داد: از بخش خصوصی و 
تولید داخل می توان در سه مرحله حمایت کرد: مرحله 
اول دولت باید مهلت دهد بخش خصوصی بتواند در 
فرصت مناسب بدهی اجازه بها، آب، برق، گاز و بیمه 
خود را بپردازد. در مرحله دوم شرایط تامین مواد اولیه 
فراهم شود و درنهایت تامین نقدینگی و بازار فروش 
از طریق تس��هیل در صادرات راه حمای��ت از بخش 

خصوصی است.

پنجره

3 بخش خصوصی

سرمایه صندوق ضمانت صادرات ۲۰۰ میلیون دالر افزایش یافت
رییس صندوق ضمانت صادرات از افزایش ۲۰۰ میلیون دالری سرمایه 

صندوق ضمانت صادرات خبر داد.
ایرنا- افروز بهرامی گفت: در جلسه  شورای عالی هماهنگی اقتصادی که 
با حضور سران سه قوه برگزار شد، موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت 

صادرات به تصویب رسید.
وی گفت: بر این اساس ۲۰۰ میلیون دالر به سرمایه فعلی صندوق اضافه 
و جمع سرمایه صندوق به 3۰۰ میلیون دالر رس��ید؛ این مصوبه منجر به 
افزایش ریسک پذیری صندوق تا پنج میلیارد دالر ش��ده و گام بلندی در 

حمایت عملی از جهش تولید خواهد بود.  
پیش از این در الیحه بودجه 99 کش��ور، صندوق ضمان��ت صادرات از 
محل درآمدهای سال 99 صندوق توسعه ملی 1۰۰ میلیون یورو افزایش 

سرمایه داشت.
بهرامی افزایش س��رمایه 1۰۰ میلیون یورویی ب��رای صندوق را ناکافی 

دانسته و افزود: پیش از این قرار بود از منابع آتی صندوق توسعه ملی 1۰۰ 
میلیون یورو افزایش س��رمایه داشته باش��یم، در حالی که اکنون افزایش 

۲۰۰ میلیون دالری از منابع فعلی صندوق افزایش سرمایه خواهیم داشت 
که اختصاص این رقم نشان دهنده توجه سران اقتصادی کشور به موضوع 

صادرات کشور است.
رییس صندوق ضمانت ص��ادرات این رقم را پش��توانه ضمانت نامه ها و 
بیمه نامه های صندوق اعالم کرد و گفت: بر اساس استاندارد ما تا 1۰ برابر 
موجودی فعلی می توانیم پوشش ریسک دهیم، در حالی که پیش از این تا 

3۰ برابر متحمل ریسک می شدیم.  
به گفته وی اکنون با افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، پوشش 

ریسک مان مطابق استانداردهای دنیا می شود.
رییس صندوق ضمانت صادرات پیش از این با بیان اینکه سرمایه صندوق 
ضمانت صادرات ایران باید ۵۰۰ میلیون یورو باشد به ایرنا گفته بود: میزان 
س��رمایه کنونی صندوق 1۰۰ میلیون دالر اس��ت و حتی با افزایش 1۰۰ 

میلیون یورویی سرمایه، باز هم به استاندارد دنیا نمی رسد.

واکنش وزیر ارتباطات
 به آشفتگی بازار موبایل

بالتکلیفی 1.۴ میلیون گوشی وارد شده به کشور
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات کاهش واردات 
به دلیل تعطیلی کارخانه های تولیدی در کش��ورهای 
تولیدکنن��ده ای مثل ک��ره جنوبی و چی��ن و احتمال 
احتکار بعضی از گوش��ی های وارداتی را دلیل آشفتگی 

بازار موبایل دانست.
آی تی من - ب��ه دلیل ش��یوع کرونا در جه��ان و از 
یک طرف خانه نش��ینی مردم و از طرف دیگر تعطیلی 
بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، س��اخت این کاال با 
مشکالتی همراه ش��ده و در ایران هم مشکل واردات به 
این معضالت اضافه ش��د. همچنین در حالی که ادامه 
تعطیلی مراکز آموزش��ی و به تبع آن تمرکز بر آموزش 
آنالین در دانش��گاه ها و اس��تفاده از اپلیکیش��ن های 
آموزش��ی توس��ط دانش آموزان تقاضای موبایل را در 
بازار افزای��ش داده، کمبود جهان��ی کاال، باال رفتن نرخ 
ارز و بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای 

واردات، منجر به گرانی این کاال شده است.
در این راستا یکی از کاربران توییتر از وزیر ارتباطات 
درباره بازار آشفته موبایل پرسید. او به مشکل تخصیص 
ارز و ثبت سفارش پرداخت و گفت در بازار دبی قیمت 
برندها چندان تغییری نکرده اما در بازار ایران بعضی از 
مدل ه��ای پرفروش تا 1۰۰ درصد ه��م افزایش قیمت 

داشته است.
در پاسخ به این اظهارات، محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: از وزیر صمت 
می پرس��م، اما احتماال به دلیل تعطیل��ی کارخانه های 
تولیدی در کشورهای تولیدکننده ای مثل کره جنوبی 
و چین، واردات کاهش دارد. البته تا دو روز پیش، آمار 
واردات نش��ان می داد که 1.۴ میلیون گوشی وارد شده 
که روشن نشده است. شاید کمی هم احتکار باشد، البته 

اطمینان ندارم.
این در حالی که است که فعاالن بازار موبایل معتقدند 
قیمت گوشی متاثر از چند پارامتر است که در این مدت 
این پارامترها با مش��کل روبه رو و باعث شده ورود کاال 
و عرضه موبایل کم ش��ود. از طرفی اگر بانک مرکزی و 
وزارت صمت امکان تخصیص ارز و ثبت سفارش را برای 
واردات گوشی فراهم کنند، بخشی از این مشکالت که 

مربوط به واردات است، حل می شود.
با وجود این، فعاالن بازار موبایل معتقدند در شرایطی 
که به دلی��ل ش��یوع کرون��ا در جه��ان، کارخانه های 
تولیدکننده با مشکل مواجه شدند و یا مشکالت مربوط 
به حمل و نقل مانع ارسال کاال شده، حتی درصورت حل 
مشکالت داخلی هم قیمت گوشی به دوران قبل از کرونا 
برنمی گردد و تنها درصورتی که شرایط در جهان عادی 
شود، می توان انتظار داشت که بازار موبایل هم به حالت 

عادی خود برگردد.
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طرح مسایل و مشکالت مالیاتی 
اصناف با سازمان امور مالیاتی

رییس اتاق اصناف تهران درباره نشس��ت مش��ترک 
روس��ای اتاق های اصن��اف ته��ران و ایران ب��ا معاون 
درآمدهای مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: در پی 
عدم تمدید مالیات بر ارزش افزوده س��اده سازی شده 
برای اصناف و اعمال ضریب در قانون بودجه سال 99، 
طی نشستی مسایل و مشکالت اصناف در حوزه مالیات 

با معاون سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد.
اتاق اصناف- قاس��م نوده فراهانی اف��زود: با توجه 
به ش��یوع ویروس کرونا و رکود و تعطیلی در اصناف و 
نبود زیر ساخت های الزم، مسایل و دغدغه های اصناف 
در حوزه مالیات به خصوص مالی��ات ارزش افزوده را با 
محمد مسیحی معاون درآمدهای مستقیم سازمان امور 
مالیاتی مطرح کردیم و ایشان نیز با نظر مساعد سازمان 
درخواس��ت را به س��تاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا 
ارجاع و پس از طرح در این س��تاد، درخواست تمدید 
ساده سازی ضرایب مالیات ارزش افزوده اصناف تا پایان 

سال 99 تمدید شد.
نوده فراهانی گفت: مس��اله ای ک��ه در حال حاضر 
حایز اهمیت اس��ت اخذ مالیات ارزش افزوده در چند 
مرحله است که باعث ایجاد تورم در جامعه شده و نیاز 
به اصالح دارد. به عنوان نمونه ی��ک وارد کننده کاال 
در گمرک یک ب��ار 9 درصد مالی��ات ارزش افزوده را 
پرداخت می کند و پس از آن که بنکدار کاال را می خرد، 
مجددا باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده برای همان 
کاال بپردازد و این کاال تا به دست مصرف کننده برسد 
چندین بار مالیات برای آن پرداخت شده که موجب 

تورم در قیمت ها می شود.
وی با بیان اینکه مالیات دغدغه اصلی اصناف است، 
افزود: در اص��ل باید مالی��ات ارزش اف��زوده یکبار آن 
هم حلقه آخ��ر یعنی مصرف کنن��ده پرداخت کند، که 
متاس��فانه اینجا اتفاق نمی افت��د و وزارت امور اقتصاد 
و دارایی  و س��ازمان ام��ور مالیات��ی باید ب��ه گونه ای 

برنامه ریزی کند تا جلوی تورم گرفته شود.
نوده فراهانی گفت: در بحث دریافت مالیات از صنوف 
چه مالیات مس��تقیم و چه مالیات ارزش افزوده باید بر 
مبنای درآمد باشد که در این مساله نیز مشکل داریم. 
به عنوان نمونه اگر یک آهن فروش صد میلیون تومان 
فروش داش��ته باش��د به همان میزان فروش مالیات بر 
ارزش اف��زوده اخذ می ش��ود، در حالی که س��ود آهن 
فروش��ان تنها ۲ درص��د اس��ت و باید به این مس��ایل 

رسیدگی شود.
رییس اتاق اصن��اف تهران گفت: این مش��کالت در 
اخذ مالیات بین تجار و کسبه نارضایتی را دامن میزند 
و امیدواریم دولت و مجلس نسبت به این مسایل توجه 

بیشتری داشته باشند.
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انتشار مشخصات دو گوشی آنر
ویژگی های دو موبایل »ایکس 1۰« و »ایکس 1۰ پرو« قبل از 

رونمایی آنها فاش شده است.
مهر - برند آنر قرار اس��ت در ۲۰ می )31 اردیبهشت( موبایل 
جدیدی به نام »آنر X10« را رونمایی کند. اما پیش از رونمایی 
دستگاه مشخصات کامل و قیمت این دستگاه و همچنین نسخه 

Pro آن در فضای آنالین منتشر شده است.
طبق اطالعات موجود هر دو دستگاه ویژگی های یکسانی دارند 

مانند نوع نمایشگر، پردازشگر و ظرفیت باتری.
موبایل آنر X10 دارای نمایش��گری با وضوح ۲۴۰۰ در 1۰۸۰ 
است. همچنین یک پردازشگر Kirin820 نیز در آن به کار رفته 
که نشان می دهد موبایل مذکور از فناوری 5Gپشتیبانی می کند. 
RAMاین موبایل ۶ گیگابایت اس��ت و حافظه ذخیره آن در دو 
نسخه ۶۴ و 1۲۸ گیگابایتی ارایه شده اس��ت. در کنار این موارد 
دوربین سلفی این دس��تگاه 1۶ مگاپیکسلی است که در شرکت 
سونی ساخته شده است. پش��ت موبایل نیز 3 دوربین ۴۰، ۸ و ۲ 
مگاپیکسلی وجود دارد. باتری آن نیز ۴۲۰۰ میلی آمپری است. 
قیمت این دستگاه با حافظه ۶۴ گیگابایتی۲۵۴ دالر و با حافظه 
1۲۸ گیگابایتی ۲۸3 دالر است. موبایل »آنرPro X10«  نیز با 
وضوح تصویر ۲۴۰۰ در 1۰۸۰ عرضه می شود. اما اندازه نمایشگر 
مشخص نیست. این دستگاه هم مانند X10 مجهز به پردازشگر

Kirin820 است. عالوه برآن فناوری خنک کنندگی نیز در موبایل 
به کار رفته است.  RAMاین موبایل ۸ گیگابایت و حافظه داخلی 
آن 1۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت است. پشت دستگاه ۴ دوربین۴۰،۸،۲ 
و ۲مگاپیکس��لی وجود دارد. باتری آن نیز مانند X10 اس��ت و 
۴۲۰۰ میلی آمپر ظرفیت دارد. قیمت این دستگاه با حافظه 1۲۸ 

گیگابایتی339 دالر و با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی 3۸۲ دالر است.

سازمان بهداشت جهانی
 اپلیکیشن کرونا می سازد

سازمان جهانی بهداشت قصد دارد اپلیکیشن ردیابی کووید19 
و عالئم آن را برای کشورهای جهان توسعه دهد.

مهر- بسیاری از کشورها اپلیکیشن هایی برای ردیابی کووید 
19 و عالئم آن توسعه داده اند. اما سازمان جهانی بهداشت تصمیم 
دارد به کش��ورهایی که هنوز نرم افزار ردیابی مخصوص خود را 
نساخته اند، کمک کند.  در همین راستا برناردو ماریانو از سازمان 
جهانی بهداشت در یک مصاحبه اعالم کرده این سازمان تصمیم 
دارد در ماه می یک اپلیکیشن ارزیابی عالئم ویروس کرونا عرضه 
کند. هر کش��وری می تواند نسخه شخصی س��ازی شده خود از 
اپلیکیشن را عرضه کند اما این نسخه به کشورهایی کمک می کند 
که هیچ اپلیکیشنی توسعه نداده اند. همچنین این سازمان سعی 
دارد قابلیت ردیابی تماس افراد را نیز اضافه کند و برای این منظور 

با اپل و گوگل مذاکره کرده تا از فناوری ردیابی آنها استفاده کند. 
توسعه اپلیکیشنی توسط سازمان جهانی بهداشت بهتر می تواند به 
مردم اطالع رسانی کند. از سوی دیگر فرایند گسترده ردیابی تماس 
برای احیای فعالیت های اجتماعی پس از قرنطینه بسیار حیاتی است. 

همچنین می تواند به طور دقیق تر گسترش ویروس را ردیابی کند.

New Tab

پیامک

وزارت ارتباطات پیگیر تولید گوشی بومی است

شناسایی ۳ تولیدکننده داخلی با ۱۰ مدل گوشی

مسابقه ملی واسط مغز و رایانه 
به دور سوم رسید

فناوران - آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سومین دوره از مسابقه ملی واسط مغز و رایانه )BCI( را برگزار می کند. کاربرد سیگنال های مغزی در حوزه توانبخشی 
در این دوره مورد توجه قرار دارد. 1۰ اسفندماه سال گذشته ثبت نام برای حضور در این مسابقه ملی آغاز شده است و هفته پایانی اردیبهشت ماه راه یافتگان به مرحله 

حضوری رقابت خود را شروع می کنند. هدف از برگزاری این رویداد توسعه فناوری رابط های مغز و رایانه در کشور است. این رویداد در دو مرحله برگزار می شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباط��ات گفت: قرار بود 
طرح تولید گوشی هوشمند داخلی با تسهیالت و باندلینگ 
)تسهیالت ویژه و قسطی( در ابتدای سال جاری رونمایی شود، 
اما متاسفانه به دلیل تبعات ناش��ی از اپیدمی ویروس کرونا، 
اجرای این طرح به زمان عادی شدن شرایط موکول شده است.

ایرنا - اوایل دی ماه سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان 
امضای دو تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پست 
بانک ایران، از تولید گوش��ی هوشمند داخلی تا پایان سال به 
صورت قسطی خبر داد.  با شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن 
آموزش و کسب و کارها، قیمت گوشی تلفن همراه به شدت باال 
رفته است و بیش از هر زمان دیگری به ضرورت تولید گوشی 

همراه داخلی تاکید می شود.
در همین رابطه ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات، برنامه های ای��ن وزارتخانه در 
خصوص حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گوشی 

تلفن همراه هوشمند را تشریح کرد.
وی افزود: سال گذش��ته راهبری برنامه حمایتی دولت در 
خصوص ارتقای سهم بازار گوشی همراه هوشمند تولید داخل، 

از سوی وزیر ارتباطات به معاونت فناوری و نوآوری سپرده شد 
و مقرر شد تمرکز و محوریت این طرح بر حمایت از بازار مصرف 

و با استفاده از تسهیالت و باندلینگ قرار گیرد.
معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: با استفاده از منابع در نظر 
گرفته شده، تولیدکنندگان گوشی همراه هوشمند داخلی مورد 
حمایت قرار می گیرند تا کاالیی در شان مصرف کننده ایرانی 
تولید و به بازار عرضه کنند. همچنین عموم مردم نیز می توانند 
در طرح فروش اقساطی گوشی همراه هوشمند ایرانی شرکت 
کرده و از گوشی با کیفیت تولید داخل با قیمت مناسب و صرفا 
با پرداخت بخشی از بهای گوشی و مابقی در قالب تسهیالت 

ارزان قیمت بهره مند شوند.
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هاش��می گفت: تولیدکنندگان مورد حمایت در این طرح 
می بایست توان تولیدی الزم جهت تولید گوشی های هوشمند 
باکیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی و همچنین قدرت 

پاسخگویی به تقاضای بازار را داشته باشند.
در همین راستا تاکنون سه تولیدکننده با ارایه نمونه اولیه 
مجموعاً 1۰ مدل گوش��ی در بازه قیمتی یک تا سه میلیون 

تومان شناس��ایی ش��ده اند و در آینده نزدیک ش��اهد اقبال 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بیشتری برای تولید این کاال 
در داخل کشور خواهیم بود. گوشی هایی تولیدی در مقایسه 
با مدل های مش��ابه خود از برندهای معروف خارجی، قابلیت 
رقابت داش��ته و با قیمتی کمتر از آن ها به مصرف کنندگان 

ارایه خواهد شد.
وی اف��زود: ب��ر اس��اس برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، 
تفاهم نامه های منعقده با وزارت صنعت، همچنین اپراتورهای 
بزرگ مخابراتی و پس��ت بانک، گوشی های همراه هوشمند 
تولید داخل در قالب یک طرح منسجم فروش اقساطی و به 
صورت باندل شده با س��رویس های جذاب قابل ارایه از سوی 
اپراتورها عرضه خواهد ش��د و مردم کش��ورمان می توانند از 
طریق سامانه یکپارچه ای که به همین منظور طراحی شده 
است، گوشی های هوشمند با کیفیت تولید داخل را به صورت 

اقساطی خریداری کنند.
مقرر بود از این طرح در ابتدای س��ال جاری رونمایی شده 
و اجرایی شود که متاس��فانه به دلیل تبعات ناشی از اپیدمی 
ویروس کرونا نظیر دورکاری شرکت ها، تعطیلی کارخانه ها 

و توقف ورود قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان به دلیل محدود 
ش��دن روابط تجاری، اجرای این طرح به زمان عادی ش��دن 

شرایط موکول شده است.
  تسهیلگری و اصالح قوانین

معاون فناوری و نوآوری وزارت ICT در ادامه افزود: مشکل 
بزرگ دیگری که مانع تولید گوشی همراه هوشمند در داخل به 
صورت CKD و SKD بوده و اساساً انگیزه تولید داخلی و امکان 
رقابت قیمتی با برندهای مشابه خارجی در کشور را کمرنگ 
کرده بود، تعرفه باال و چند برابری ورود قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز تولید در مقایسه با تعرفه ورود کاالی ساخته شده به صورت 
CBU )کامل( بود که با پیگیری های انجام شده و در تعامل و 
همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، این چالش بزرگ 

و اساسی مرتفع شد.
وی در پایان گفت: این طرح به طور جدی در حال پیگیری 
بوده و انشااهلل در سال جاری و با کاهش پاندمی ویروس کرونا و 
راه اندازی مجدد زنجیره تامین، مردم کشورمان از گوشی های 
با کیفیت و با قیمت مناسب تولید داخل و قابل رقابت با برندهای 

مطرح بین المللی بهره مند خواهند شد.

فعاالن دانش بنیان محصوالت را
 با استانداردهای جهانی تولید و صادر می کنند

نظر

مش��اور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: با صادرات کیت های ایران سا خت 
اتفاقات مهمی رخ داده و ایران توانس��ته با کمک نخبگان و فناوران خود محصولی  هایتک را 
در کمترین زمان ممکن تولید و ب��ه جامعه عرضه کند که از تمامی اس��تانداردهای اروپایی 

برخوردار باشد.
معاونت علمی- در شرایطی که رسانه های معاند در پی شبهه افکنی و سیاه نمایی برعلیه 
کشورمان هستند و تالش دارند تا با مشوش نمودن اذهان جامعه ماهی خود را از آب گل الود 
کرده خود بگیرند  دانش بنیان ها در فتوحاتی دیگر ص��ادرات محصوالت روزآمد خود را آغاز 

کرده و چشمه دیگری از اقتدار علم وفناوری ایران را به رخ جهانیان کشیدند.
پرویز کرمی مش��اور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پاس��خ به این سوال که با 
گفتن اینکه دنیا از این پس اخبار متفاوتی از ایران قوی خواهد شنید به اهمیت صادرات کیت  
تشخیص کرونا در این زمان اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با صادرات کیت های ایران 
ساخت چند اتفاق مهم رخ خواهد داد. نخست آنکه اقتدار و توانمندی علمی و فناوری کشور 
درحوزه زیس��ت فناوری را در عرصه جهانی به نمایش می گذارد و در سال جهش تولید نشان 
می  دهیم که بر خالف تبلیغات سوئی که از سوی رسانه  های معاند خارجی و سیاه نمایی علیه 
ایران به دنیا شده و می شود، توان و اقتدار علمی و فناوری ما به جهان مخابره می شود، ایران 
اسالمی توانسته با کمک نخبگان و فناوران خود، محصولی های تک را در کمترین زمان ممکن 

تولید و به جامعه عرضه نماید که از تمامی استانداردهای اروپایی برخوردار باشد.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افزود: به عبارت دیگر سطح تکنولوژی و فناوری 
ایران به حدی است که مورد پذیرش کش��وری مانند آلمان قرار گرفته و اکنون این کشور و 
سایر کشورهای اروپایی  متقاضی وارد کردن کیت های تشخیص کرونا از ایران هستند. نکته 
حائز اهمیت دیگر اینکه، این کیت ها بر اساس قرارداد فروش که میان شرکت  تولیدکننده و 
شرکت وارد کننده آلمانی منعقد شده، صادر می شود و طبیعی است که برای کشور ارزآوری 
به همراه داشته باشد.  هر چند که اهمیت نمایش »ما می توانیم« و  »اقتدار علمی« ایران در 

عرصه جهانی، چه بسا اهمیتی بیشتر از ارز حاصل از محل صادرات این محصوالت باشد.
کرمی ادامه داد: این شرکت محصوالت و تجهیزات دیگری در حوزه پزشکی به آلمان و سایر 
کشورهای اروپایی داشته و مشکل فروش نداشته و علت تاخیر در صادرات اخذ مجوز از وزارت 
بهداشت ودرمان ایران و مطمئن شدن آنها از کفایت تولید و مصرف در ایران بوده که پس از 

اطمینان از کفایت الزم در کشور  مجوز صادرات صادر شده است.
صادرات محموله ارسالی کیت های تشخیصی به آلمان در 1۵-1۰ روز آ ینده به یک میلیون 

نفر افزایش می یابد.
رییس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی، گفت: در اولین محموله کیت ارسالی 
به آلمان برای تست ۴۰ هزار نفر بوده اما به گفته مدیرعامل شرکت  طی 1۰ تا 1۵ روز آینده 
نیز این میزان به یک میلیون نفر افزایش می یابد. از سوی دیگر  مراحل قرارداد فروش به ترکیه 

به اتمام رسیده و از اول هفته آینده صادرات و ارسال این کیت ها به ترکیه نیز آغاز می شود.
کرمی افزود: کش��ورهای آمریکای مرکزی و  جنوبی و برخی دیگر از کش��ورهای اروپایی 
نیز، تقاضای خود را برای خرید کیت از ایران ارائه داده اند که صادرات به این کش��ورها نیز در 
دستور کار قرار داد. دبیر ستاد فرهنگس��ازی اقتصاد دانش بنیان ادامه داد: در حال حاضر ۶ 
شرکت دانش بنیان در کشور در زمینه تولید کیت تشخیص کرونا فعالیت می کنند که از این 
تعداد، سه شرکت موفق به تولید کیت های کرونا شده اند اما تنها یک شرکت موفق به صادرات 
کیت شده اس��ت. این کیت ها از نوع کیت های سرولوژی  اس��ت که برای تست جهت حضور 
افراد در محل هایی که تجمع انسانی بیشتری دارد، مورد استفاده قرار می گیرد؛ اماکنی مانند 
کارخانه ها.وی در پایان گفت: نتیجه انجام آزمایش با این کیت ها نش��ان می  دهد که آیا فرد 
تست ش��ده مبتال به کرونا بوده و اکنون بهبود یافته یا اینکه تا به حال مبتال نشده است. نکته 
قابل توجه اینکه در حال حاضر س��ه نوع کیت تشخیص کرونا ش��امل کیت سرولوژی، کیت 
تشخیص س��ریع و کیت PCR  وجود دارد که هر کدام عملکرد خاص خود را داشته و شیوه 

انجام آزمایش با هر کدام متفاوت است.

ایجاد ایستگاه های شارژ هوشمند موبایل در پایانه های تهران
رویکرد

مدیرعامل س��ازمان پایانه های تهران از بهره برداری 
ایستگاه های شارژ هوش��مند تلفن همراه در پایانه های 

تهران خبر داد.
فناوران - بنا به اعالم روابط عمومی سازمان پایانه ها 
و پارک سوار های شهرداری تهران، امیرحسین صدیقی 
از امکان شارژ تلفن های همراه با باالترین ضریب ایمنی 

و سهولت کاربری خبر داد.
مدیرعام��ل این س��ازمان گفت: در راس��تای تحقق 
مطالبات مردمی برآمده از نظرسنجی های انجام شده و با 

توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از 
دستگاه های موبایل و ... در انجام امور به صورت اینترنتی 
و از راه دور و ضرورت شارژ دستگاه ها در فواصل زمانی 
کوتاه تر و همچنین رعایت دستورالعمل فاصله گذاری 
اجتماعی و اس��تفاده از تکنولوژی های ب��روز و مدرن، 
دس��تگاه های ش��ارژ هوش��مند موبایل با قابلیت قفل 
شدن باکس مورد نظر با رمزی که کاربر تعریف می کند 
در پایانه های تهران فراهم شده اس��ت. وی در تشریح 
س��ازوکار این دس��تگاه ها افزود: ضریب باالی امنیتی، 

سهولت کاربری و پش��تیبانی از انواع مختلف کاال های 
دیجیت��ال از اولویت های ما در طراح��ی و بهره برداری 
آن ها بوده اس��ت، به گونه ای که این دستگاه ها قابلیت 
شارژ انواع مختلف گوش��ی های تلفن همراه موجود در 
بازار، تبلت، پاور بانک، هندزفری، هدفون، ساعت های 
هوشمند و سایر دس��تگاه های الکتریکی با روش شارژ 
مشابه را داراست. صدیقی در ادامه با بیان اهمیت نقش 
فناوری های روز در کسب رضایتمندی مسافران گفت: 
همگام با تغییرات و رش��د تکنولوژی و دانش، نیاز های 

مسافران نیز تغییر می کند، از این رو از چشم انداز های 
س��ازمان حرکت به س��مت هوشمندس��ازی و تطبیق 
فعالیت ها و خدمات با آخرین تکنولوژی های دردسترس 
اس��ت که طراحی و بهره برداری از ایس��تگاه های شارژ 
هوشمند از جمله اقداماتی است که در این راستا اکنون 
به بهره برداری رسیده اس��ت. گفتنی است ظرفیت هر 
ایستگاه شارژ الکتریکی 3۶ سلول است که هم اکنون دو 
پایانه غرب و جنوب با ظرفیت کلی ۲1۶ محفظه آماده 

بهره برداری مسافران و مراجعان است.

یکی از افشاگران مش��هور دنیای تکنولوژی به نام Max Weinbach به 
تازگی با همکاری کانال یوتیوب EverythingApplePro ویدیویی منتشر 

کرده که در آن جزییات مختلفی از گوشی های آیفون 1۲ فاش شده است.
دیجی کاال - بر اساس اطالعات فاش ش��ده در این ویدیو، حداقل برای 
دو مدل آیفون 1۲ پرو یعنی گوشی های مبتنی بر نمایشگرهای ۶.1 و ۶.۷ 
اینچی می توانیم انتظار پشتیبانی از رفرش ریت 1۲۰ هرتز را داشته باشیم. 
ظاهرا نمایشگر موردنظر برای افزایش عمر باتری به صورت خودکار می تواند 
یکی از رفرش ریت های ۶۰ هرتز یا 1۲۰ هرتز را در شرایط مختلف انتخاب 
کند. این مشابه همان سیستمی است که در چند سال گذشته برای نمایشگر 
آیپد پرو مورد اس��تفاده قرار می گیرد. از آنجایی ک��ه افزایش رفرش ریت 
نمایشگر منجر به افزایش مصرف باتری می شود، به نظر می رسد می توانیم 

انتظار تعبیه باتری های بزرگ تری را داشته باشیم. 

جدیدترین اطالعات مطرح شده حاکی از آن است که بزرگ ترین آیفون 
جدید یعنی آیفون ۶.۷ اینچی که از آن تح��ت عنوان آیفون 1۲ پرو مکس 
هم یاد می شود، با باتری بیش از ظرفیت ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعتی روانه  بازار 
خواهد شد. اپل سال گذشته در مورد خانواده آیفون 11 توجه زیادی به عمر 
باتری این گوشی ها نش��ان داد. از آنجایی که نسل بعدی آن ها قرار است از 
فناوری ۵G  بهره ببرند و نمایشگر مبتنی بر رزولوشن باال را ارایه کنند، پس 

موضوع عمر باتری برای این گجت ها اهمیت دوچندانی دارد.
در خانواده آیفون 1۲ به غیر از موضوع کاهش اندازه بریدگی نمایش��گر، 
باید منتظر بهبود سیستم فیس آی دی هم باش��یم. ظاهرا در نسل جدید 
آیفون ها، این سیس��تم از زاوی��ه دید وس��یع تری برای تش��خیص چهره 
پشتیبانی می کند. در رابطه با دوربین هم می توانیم به بهبود عکس برداری 
در محیط های کم نور با فوکوس خودکار س��ریع تر و بهبود لرزشگیر تصویر 

اش��اره کنیم. همچنین بهبود قابلیت Smart HDR ه��م منجر به کاهش 
نویز تصاویر در محیط های تاریک می ش��ود.  سنس��ور LiDAR هم به غیر 
از وظایف اصلی خود، برای بهبود س��رعت فوکوس خودکار و افزایش دقت 
حالت بوکه مورد اس��تفاده قرار می گیرد. همچنین طبق این ویدیو منتشر 
ش��ده، دوربین تله فوتو به جای زوم ۲ برابری، حاال از زوم اپتیکال 3 برابری 
پشتیبانی می کند. بر اساس گزارش های مختلف، خانواده آیفون 1۲ شامل 
۴ گوشی اس��ت که کوچک ترین عوض این خانواده از نمایشگر ۵.۴ اینچی 
بهره می برد و در کنار آن باید به دو مدل ۶.1 اینچی و یک مدل ۶.۷ اینچی 
هم اشاره کنیم. به نظر می رس��د این آیفون ها از لبه های خمیده، بریدگی 
نمایشگر کوچک تر بهره می برند و از فناوری 5G هم پشتیبانی می کنند. از 
A14 دیگر ویژگی های مشترک بین آن ها هم می توان به بهره گیری از تراشه 

 اشاره کرد.

اطالعات جدیدی از آیفون ۱۲ فاش شد

علت مخالفت
 بانک مرکزی

 با واردات بدون انتقال ارز 
رییس کل بانک مرک��زی گفت: تذک��رات مقام 
معظم رهبری در خصوص واردات غیرضروری و نیز 
مقابله با قاچاق، بیانگر صحیح ب��ودن راهبرد بانک 

مرکزی است.
ایرن�ا- ریی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا بیان 
سیاست های این بانک برای جلوگیری از واردات 
غیرضروری گفت:  تذکرات مقام معظم رهبری 
در خص��وص واردات غیرضروری و نی��ز مقابله 
با قاچ��اق، بیانگر صحی��ح بودن راهب��رد بانک 

مرکزی است.
عبدالناص��ر همتی تاکی��د ک��رد:  مخالفت بانک 
مرکزی با واردات بدون انتق��ال ارز، دقیقا به معنای 
جلوگی��ری از وارداتی اس��ت ک��ه بدون بررس��ی 
ضرورت ورود آن به کش��ور و بی توجه به مالحظات 
 و تعه��دات ارزی، توس��ط واردکنن��دگان انج��ام

 می شود.
وی اف��زود: در این زمین��ه، محدودیت های ارزی 
و ضرورت تقویت تولید مل��ی دالیل محکمی برای 

ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است. 
 همتی ادامه داد: از س��وی دیگر مقابله با قاچاق 
عالوه بر اینکه تولید ملی را تقویت می کند، با کاهش 
تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیش��تر 

بازار ارز خواهد شد. 
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