
نقدینگی به ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد 
تومان رسید

رییس اتاق تهران با بیان اینکه نقدینگی کشور 
به ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رس��یده اس��ت، 
گفت: تجربه شیوع ویروس کرونا و مدیریت پس 
از آن نشان داد که اقتصاد ایران بدون بروکراسی 

هم قابل اداره است.
مهر - مس��عود خوانس��اری در جلسه هیأت 
نمایندگان ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کشاورزی تهران با بیان اینکه نقدینگی کشور به 
۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: 
این نقدینگی همانند بهمنی است که هر جا قصد 
رفتن داشته باشد، می تواند آنجا را تخریب یا احیا 
کند؛ همانطور که اکنون اث��رات ورود آن به بازار 

سرمایه را شاهد هستیم.
رییس اتاق بازرگان��ی تهران اف��زود: افزایش 
قیمت طال، س��که، ارز و خودرو اث��رات افزایش 
نقدینگی اس��ت؛ این در ش��رایطی است که در 
بودجه سال ۹۹ کسری بزرگ ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومانی پیش بینی ش��ده اس��ت که ب��ا توجه به 
وقوع پدی��ده کرون��ا و کاهش بی س��ابقه قیمت 
نفت، شرایط سختی در مقابل اقتصاد ایران قرار 

گرفته است.
وی گفت: ص��ادرات غیرنفتی کش��ور به دلیل 
مجموعه ش��رایط پیش روی اقتصاد جهانی، به 
شدت با محدودیت مواجه است و بر این اساس، 
پیش بینی ما این است که با کسری بودجه بسیار 

باال مواجه باشیم.
خوانس��اری با تاکید بر ضرورت مدیریت آثار 
شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد 
ایران خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا سبب 
شد تا بتوانیم بخشی از واقعیت های اطراف خود 
را مش��اهده کنیم که نمونه آن، کوچک س��ازی 
دولت اس��ت، به نحوی ک��ه دول��ت می تواند با 
هزینه و تعداد نیروی انس��انی کمتر اداره ش��ود 
 و حتی هیچ خلل��ی هم در ارائ��ه خدمات دولت 

پیش نیاید.
وی از ح��ذف بروکراس��ی های زائد در س��ایه 
ش��یوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: با چابکی 
ک��ه در تصمیم گیری ه��ای مرتبط ب��ا مدیریت 
اوض��اع مخرب کرون��ا صورت گرف��ت، برخی از 
بروکراس��ی های اداری ح��ذف ش��د ک��ه نمونه 
آن، تولی��د الکل ب��ود که به س��رعت ظرف چند 
س��اعت، دولت مجوز تغییر خط��وط تولیدی را 
صادر کرد که این نش��ان می ده��د اگر بخواهیم 
 می توانیم اقتصاد را بدون بروکراسی و قواعد زائد

 اداره کنیم.

پنجره

3 بخش خصوصی

برج نوآوری مروارید خلیج فارس افتتاح شد

زیرساختهایحوزهاینترنتچیزهاتوسعهمییابد
در ادامه سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان بوشهر، برج نوآوری 
مروارید خلیج فارس افتتاح شد. عالوه بر بهره برداری از فاز اول زیرساخت اینترنت 
چیزها مبتنی بر پروتکل LoRaWAN در این س��فر، از چن��د محصول فناورانه 

جدید نیز رونمایی به عمل آمد.
معاونت علمی- سورنا ستاری در ابتدای ورود به استان بوشهر گفت:  پیش از این 
چند سفر کاری برای توسعه و گسترش اجزای مختلف زیست بوم نوآوری به استان 
بوشهر انجام گرفت، خوشحالم که در این سفر شاهد تحقق نتایج پیگری های قبلی 
هستیم و استان بوشهر از چند مرکز و ساختمان جدید در حوزه نوآوری از جمله برج 

نوآوری مروارید خلیج فارس،  برخوردار می شود.  
وی در مساله تولید محصوالت دانش بنیان برای مقابله با کرونا اظهار کرد: در این 
حوزه، نه تنها کلیه محصوالت مورد نیاز در این زمینه در داخل کشور تولید می شود، 
بلکه محصوالت "های تک" مختلفی از جمله کیت های تش��خیص و ونتیالتور نیز 
به خارج از کش��ور صادر شده است. اکوسیستم ش��رکت های دانش بنیان به خوبی 
توانست نقش خود را در کوچک سازی ابعاد مخرب این بحران ایفا کند و جامعه را 

به محصوالت مورد نیاز برای دفاع در برابر ویروس مجهز سازد.
وی افزود: در حوزه کیت های سرولوژی ظرفیت کشور به تولید یک میلیون کیت 
در روز رسیده است. در زمینه کیت های pcr نیز در ظرفیتی برای تولید  یک و نیم 
میلیون تست در کشورایجاد شده است که در صورت تکمیل فرایندهای مربوط به 

اخذ مجوز می توان در این حوزه افق های صادراتی را نیز مد نظر داشت.
 افتتاح برج نوآوری

افتتاح برج ن��وآوری مروارید خلیج فارس از جمله برنامه های اصلی سفرس��ورنا 
ستاری به استان بوشهر بود که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و با اعتباری بالغ بر  ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رس��ید.  این مرکز قرار است 

میزبان شرکت های دانش بنیان و فناور این استان باشد. برج نوآوری بوشهر در فضای 
بالغ بر 3۰۰۰ متر افتتاح شده است و می تواند تاثیری قابل توجه در جهش زیست 

بوم نوآورانه استان ایفا کند.
پارک علم و فناوری استان بوشهر نیز با حضور سورنا ستاری از ساختمان جدید 
خود رونمایی می شود. معاون علمی  و فناوری رییس جمهوری همچنین در این سفر 
از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در این پارک بازدید می کند و با 

مدیران و نمایندگان این شرکت ها گفتگو خواهد کرد.
 طراحی و اجرای زیرساخت اینترنت چیزها 

سورنا ستاری در ادامه سفر خود به اس��تان بوشهر به همراه،  جمعی از مسووالن 
استان از جمله عبدالکریم گرواند اس��تاندار بوشهر از فاز اول شبکه اینترنت چیزها 

مبتنی بر پروتکل LoRaWAN  رونمایی کرد.
با توجه به اهمیت روز افزون تجهیزات هوشمند مبتنی بر اینترت چیزها این زیر 
ساخت حیاتی می تواند نقشی کلیدی در توسعه کس��ب و کارهای نوآورانه مربوط 

به آن را ایفا کند.
LoRaWAN یکی از پروتوکل های پر کاربرد در حوزه اینترنت چیزها اشست 
که با حمایت معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری و با هزینه ۴ میلیارد ریال 
پیاده سازی و اجرا ش��د. در فاز اول اجرای این ش��بکه که روز قبل با حضور معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری آغاز به کار کرد، منطقه دو بوشهر تحت پوشش این 

شبکه قرار گرفته و در فاز بعد کل شهر بوشهر پوشش داده خواهد شد.
  رونمایی از محصوالت فناورانه در نمایشگاه بوشهر

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری  در ادامه بازدید خود از مراکز مختلف 
همکار با شبکه نوآوری این استان، از نمایشگاه شرکت های فناور و دانش بنیان این 

استان بازدید کرد و با آخرین دستاوردهای   فعاالن فناور استان آشنا شد.
سه محصول مکانیاب آکوستیک لوله های پلی اتیلن گاز شهری، سیستم پایش 
کیفیت آب استخرهای  میگو مبتنی بر اینترنت چیزها و دستگاه جوش خودکار تی 
سرویس در خطوط فلزی، از جمله تولیدات فناورانه ای بود که در جریان این بازدید 

به معاون علمی و فناوری رییس جمهوری معرفی شد.
همچنین کارگاه های تولید الکل، ژل ضد عفونی کننده دست، ماسک، ماده ضد 
عفونی کننده سطح، مرکز توسعه فناوری سیستم قدرت و حفاظت و مرکز نوآوری 
صنایع خالق نیز از جمله دیگر مراکز تولیدی بود که در راس��تای توانمند س��ازی  
خطه جنوب کشور برای مقابله بهتر با شیوع ویروس کرونا مورد بازدید رییس ستاد  

فرهنگ سیازی اقتصاد دانش بنیان قرار گرفت.
افتتاح  برج نوآوری مروارید خلی��ج فارس با زیربنای بالغ ب��ر 3۰۰۰ متر مربع، 
شرکت در نشست اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با مقامات این استان و  گفتگوی 
میدانی با فعاالن فناور استان، از جمله دیگر رخدادهای سفر معاون علمی  و فناوری 

رییس جمهوری به جنوب کشور است.
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آغاز استرداد مالیات
 بر ارزش افزوده صادرکنندگان

رییس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران می گوید اس��ترداد 
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از اول خردادماه امسال 

آغاز می شود.
ایسنا - محمد الهوتی در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران اعالم کرد: خوش��بختانه پس از ماه ها مذاکره 
با بانک مرکزی این مجموعه سرانجام موافقت خود را با ابالغ 
دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعالم کرد 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته استرداد این مالیات از اول 

خردادماه آغاز خواهد شد.
وی با بیان مش��کل تامین ارز به عنوان یکی از دغدغه های 
واحدهای تولیدی بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه هستند. یکی از اصلی ترین دالیل آن 
عدم تخصیص ارز مورد نیاز از س��وی بانک مرکزی در دو ماه 

گذشته بوده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: اگر ما نتوانیم برای این مشکل چاره ای بیندیشیم نه تنها 
امکان دستیابی به اهداف کالن وجود ندارد که حتی ذخیره 
مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی نیز ظرف هفته های آینده 
به پایان می رس��د. در کنار آن بحث واردات در ازای صادرات 
نیز به دلیل برخی مشکالت عمال محدود شده و نمی توان به 

شکل گسترده استفاده کرد.
ما امیدواریم بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز برای 
واحدهای تولیدی باسرعت و قدرت بیشتری عمل کند تا بتوان 

دستیابی به اهداف مدنظر در این زمینه را امکان پذیر دید.
رییس کنفدراس��یون صادرات ایران همچنین هشدار داد: 
واحدهای متعددی اعالم می کنن��د که ذخیره مواد اولیه آنها 

یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
الهوتی بیان کرد: بعد از ک��ش و قوس های فراوان موضوع 
رفع تعهد صادرکنندگان با بانک مرکزی به سرانجام رسید و 
دس��تورالعمل مالیات بر ارزش افزوده نیز صادر شد که از اول 

خرداد استرداد این مالیات شروع می شود. 
وی گف��ت: از آنجا که امس��ال هم��ه مصمم هس��تیم که 
سیاس��ت گذاری ها و فعالیت هایمان را بر اساس جهش تولید 
تنظیم و در این جهت حرکت کنیم، به نظر می رسد که امروز 
واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه بوده و 
این موضوع به دلیل عدم تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی 

دو ماه گذشته رخ داده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: واحدهای متعددی اعالم 
می کنند که ذخیره مواد اولی��ه آنها یک ماه آین��ده به اتمام 
خواهد رس��ید. از س��وی دیگر واردات در مقاب��ل صادرات با 
مش��کالتی روبرو بوده و عماًل امکان اس��تفاده از این ابزار هم 

وجود ندارد.
به گفته الهوتی، علیرغم اینکه قیمت ارزهای صادراتی باالتر 
از نرخ نیما اس��ت اما باز هم تولیدکنندگان به آن دسترس��ی 

ندارند و پرونده در بانک مرکزی معطل می شود.

New Tab

دریچه
پایان تیرماه، آخرین فرصت ایفای 
تعهدات ارزی صادارتی سال ۹۸

فناوران - بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال 
۱3۹۷ طبق مصوبات هیات وزیران و ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور بهره مندی از مشوق ها و خدمات دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذیربط، 

صادرکنندگان می باید تا پایان تیر ماه سال ۱3۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱3۹۸ خود اقدام  کنند. 

گوشی نسل پنجم جدید هواوی
 از راه رسید

هواوی تازه ترین گوش��ی از خانواده گوشی های 
نسل پنجم خود موس��وم به پی ۴۰ الیت ۵ جی را 
عرضه کرده است. این گوشی شباهت های زیادی 

به گوشی نوا ۷ اس ای دارد.
مهر- 5G lite P40  چهارصد یورو قیمت دارد 
و یکی از ارزان قیمت ترین گوشی های نسل پنجم 
محسوب می شود. عرضه رسمی این گوشی از ده 

روز آینده شروع می شود.
ای��ن گوش��ی دارای نمایش��گر ۶.۵ اینچ��ی از 
نوع +FHD و دوربین س��لفی ۱۶ مگاپیکس��لی 
است. دقت دوربین اصلی این گوش��ی برابر با ۶۴ 
مگاپیکسل بوده و سه دوربین دیگر با دقت های ۸، 
۲ و ۲ مگاپیکسل برای آن در نظر گرفته شده است.

پردازن��دهKirin 820 5G، ش��ش گیگابایت 
رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی از جمله دیگر 
امکانات این گوش��ی اس��ت که البته امکان نصب 
کارت حافظه نیز بر روی آن وجود دارد. یک باتری 
۴۰۰۰ میلی آمپری برای این گوشی در نظر گرفته 
ش��ده و رابط کاربری EMUI 10.1 هواوی روی 

این گوشی هم نصب شده است.

تولید حسگر ۵۰ مگاپیکسلی
 با فوکوس سریع

ش��رکت سامس��ونگ از تولید حس��گری برای 
تسهیل عکاس��ی از طریق گوش��ی های هوشمند 
خب��ر داده ک��ه دق��ت آن ۵۰ مگاپیکس��ل بوده 
 و از قابلی��ت فوکوس س��ریع و منحص��ر به فردی

 برخوردار است.
ت��ازه  مگاپیکس��لی   ۵۰ حس��گر  مه�ر- 
سامس��ونگ ISOCELL GN1 ن��ام دارد و 
ع��الوه ب��ر قابلی��ت فوکوس خ��ودکار س��ریع از 
توانای��ی منحصر به فردی ب��رای تهیه عکس های 
 باکیفی��ت در ن��ور ک��م و ب��ه خصوص در ش��ب

| برخوردار است.
ابعاد هر ی��ک از پیکس��ل های این حس��گر به 
۱.۲ میکرومتر می رس��د و از این نظ��ر می تواند با 
حس��گرهای عکاس��ی قدرتمندی مانند حس��گر 

جدید IMX689 سونی رقابت کند.
یک��ی از انتق��ادات همیش��گی به گوش��ی های 
تولی��دی سامس��ونگ قابلیت فوک��وس خودکار 
ضعی��ف دوربین ه��ای آنه��ا ب��وده ک��ه حتی در 
 Galaxy S20 گوش��ی های پرچم داری مانن��د
Ultra با دوربین ۱۰۸ مگاپیکس��لی هم مشکل 
ساز بوده است. سامس��ونگ امیدوار است با عرضه 

ISOCELL GN1 بر این مشکل هم غلبه کند.

New Tab

رابط
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معرفی شارژر بی سیم ایرپاور اپل 
در دو سایز 

ش��ارژر بی س��یم ایرپاور اپل احتماال به زودی به 
همراه ایرپاد و مک بوک جدید این ش��رکت معرفی 

شود.
آی تی من- براساس یک گزارش تأیید نشده، اپل 
عالوه بر مک بوک و ایرپاد جدید پدهای شارژر را نیز 

در دو سایز مختلف رونمایی خواهد کرد.
سال ۲۰۱۷ شایعه شده بود که اپل در صدد معرفی 
و عرضه شارژر بی سیم ایرپاور است اما این دستگاه 
بدون اعالم اپل از لیست محصوالت آن سال حذف 
ش��د و از آن زمان تاکنون خبری مبنی بر عرضه آن 
منتشر نش��ده اس��ت. ظاهرا اپل به دلیل مشکالتی 
که این دستگاه داش��ت و گرمای بیش از حد تولید 

می کرد، آن را از سبد محصوالتش حذف کرد. 
با این حال گزارش��ی تأیید نشده توسط بنیانگذار 
کانال YouTube Front Page Tech منتشر شده 
مبنی بر اینکه اوایل هفته جاری مهندسان اپل روی 
یک شارژر بی سیم که قادر به ش��ارژ چند دستگاه 
به طور همزمان اس��ت ب��ا نام کد C68 س��خت کار 

می کنند.
براساس گزارش یک منبع معتبر، این دستگاه در 

یک سایز کوچک تر نیز ارایه خواهد شد.
به نظر می رس��د این دو دس��تگاه که ب��ا کدهای 
C68 و C26 شناخته می شوند، هر دو تشک باتری 
هستند؛ C68 تشک بزرگتر و C26 دستگاه کوچکتر 

است.
همچنی��ن مینگ چی کو در ماه ژانوی��ه )دی ماه( 
پیش بینی کرد که یک تش��ک برای ش��ارژ بی سیم 
ساعت های هوشمند و گوشی های آیفون توسط اپل 
معرفی خواهد شد به همراه یک دستگاه کوچک تر که 
قادر است به جای سه دستگاه فقط یکی را شارژ کند.

حاال گزارش ها حاکی از آن است که هر دو نسخه 
شارژر بی سیم ایرپاور اپل امسال عرضه خواهند شد.

در حالی که بسیاری از ش��ارژرهایی که هم زمان 
قادر به شارژ چند دستگاه هستند، در بازار موجودند، 
اما تعداد کمی از آنها می توانند یک آیفون و یک اپل 
واچ را همزمان روی یک پد شارژ کنند. بر این اساس 
گفته می شود شارژر بی س��یم ایرپاور قادر به شارژر 
همزمان چند دستگاه خواهد بود و سایر ویژگی های 

پیشرفته را نیز ارائه می دهد.
این محص��والت احتم��اال در کنفرانس توس��عه  
دهندگان اپل تیرماه امس��ال معرفی خواهند ش��د. 
البته از آنجا ک��ه تمام رویدادهای امس��ال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا لغو شده، بعید به نظر می رسد که 
اپل مراسمی به شکل فیزیکی و با حضور خبرنگاران 
و بازدیدکنندگان ترتیب دهد و احتمال می رود این 

مراسم به شکل آنالین و مجازی برگزار شود.

New Tab

پیامک

وزیر ارتباطات:

بازارگوشیباتولیدداخلتنظیمنمیشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که تنظیم 
بازار گوشی مس��اله ای اس��ت که با عنوان تولید داخل 
نمی توان به آن پرداخت و با نیاز س��االنه ۱۲ میلیون و 
تولید ۴۰۰ هزار گوش��ی داخلی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

آی تی من- طی س��ال های گذش��ته، گوشی هایی 
که به اش��کال مختلف در داخل تولید ش��ده بودند، در 
بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی 
پیش باز هم مطرح شد و از نیمه های سال ۱3۹۸ بود که 
موضوع تولید گوشی های جدید ایرانی، باز هم به یکی از 
مباحث حوزه فناوری اطالعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید 
یک گوشی که ایرادهای مدل های قبلی را برطرف کرده 

باشد و بتواند با نسخه های خارجی رقابت کند.
البته برخی معتقدند تولید گوش��ی همراه در شرایط 
فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعال 

توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر 
اس��ت ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید  کرده و در 
مراحل بعدی به تولید گوشی رس��ید. اما طرح حمایت 
از تولید و توس��عه زیس��ت بوم موبایل تولید داخل دی 
ماه س��ال گذش��ته در معاونت فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات کلید خورد و مقرر شد محصوالت سه شرکت 
فعال در این زمینه در دهه فجر رونمایی ش��ود اما سال 
گذش��ته خبری از معرف��ی محصوالت جدی��د ایرانی 

منتشر نشد.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه هدف گذاری 
برای سال ۱3۹۹، تولید ۴۰۰ هزار گوشی است، افزود: 
شرکت GLX پیش از این هم در زمینه گوشی فعال بود. 
شرکت مادیران هم برای ایجاد خط تولید و نمونه های 
اولیه گزارش داده است. گروهی هم در مجموعه صاایران 
ش��روع کردند به تولید گوش��ی. این ها سه مجموعه ای 

هستند که فعاالنه در این زمینه کار می کنند.
وی با بیان اینکه تولید داخلی نمی تواند جایگزین همه 
ظرفیت مورد نیاز باشد، گفت: پیش بینی ما این است که 
امسال بتوان ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را به فروش رساند، 
زیرا این موضوع به سلیقه و جیب مردم هم برمی گردد. 
با وجود این، تنظیم بازار گوش��ی مس��اله ای است که با 
عنوان تولید داخل نمی توان به آن پرداخت. تولید داخل 
۴۰۰ هزار دستگاه است ولی ما ساالنه ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
گوش��ی می خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر 

کرده و بازار را کنترل کند.
آذری جهرمی در پاس��خ به این که آیا تولید گوش��ی 
داخل الزم است و اصال مش��ترک ایرانی از آن استقبال 
می کند؟ گفت: چرا که نه؛ همین حاال هم از این گوشی ها 
با توجه به کیفیت شان استقبال شده است. خود من هم 
از این گوشی استفاده می کنم و هم کیفیت خوبی دارد 

و هم قیمت آن مناسب است. البته شاید همه نپسندند 
و ما هم بنا نیس��ت برای م��ردم تصمیم گی��ری کنیم، 
اما تولید داخ��ل به عنوان یک گزین��ه در فضای رقابتی 

فعالیت می کند.
در حال حاضر ش��رکت های تولیدکننده گوش��ی در 
جهان دچار بحران کرونا ش��ده  تولید و صادرات گوشی 
را با مش��کل مواجه کرده اند. از طرفی واردکنندگان در 
ایران هم از شرایط واردات گله دارند. باال رفتن نرخ ارز 
هم مزید بر علت ش��ده و مجموع این دالی��ل به عالوه 
سودجویی سوءاستفاده گران از شرایط، قیمت گوشی  را 
افزایش داده است. درنهایت شاید تولید گوشی مسکنی 
مقطعی باش��د که بتواند نیاز برخی کاربران را رفع کند، 
اما همانطور که وزیر ارتباطات هم اش��اره کرده، گوشی 
داخلی جوابگوی نیاز تمام کشور نیس��ت و باید فکری 

برای نیاز بازار شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت:

شرکت های پخش کاال ساماندهی می شوند

رویکرد

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های 
پخش کاال بنگاه های توانمندی هستند که با ساماندهی و اتصال آنها به سامانه جامع 

بهره وری، توزیع کاال افزایش می یابد.
وزارت صمت - محمدرضا کالمی  در خصوص برنامه های عملیاتی معاونت بازرگانی 
داخلی در س��ال ۱3۹۹ اظهار داش��ت: دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارتخانه،  تأمین حداکثری کاالهای اساسی و ضروری با قیمت های مناسب با اولویت 
تولیدات داخلی و در صورت نیاز از محل واردات و اولویت حمایت از تولیدات داخل در 
مورد کاالهایی که دارای تولید داخل هستند و ممنوعیت واردات چنین کاالهایی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه پیش بینی مقدار کاالی مورد نیاز برای واردات در س��ال ۹۹ و 
افزایش استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع نیز در دستور 
کار است، اضافه کرد: تدابیر الزم برای جلوگیری از رسوب کاال در بنادر و مبادی ورودی 
کشور تداوم می یابد و تعیین و بررسی روش های مؤثر در کاهش قیمت تمام شده )کاهش 

مالیات، تسهیل در فرآیند ترخیص کاال و جلوگیری از دموراژ( در دست انجام است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت با تأکید بر اجرای طرح های کاهش 
ضایعات تولید محصوالت کشاورزی )در زمان تولید، توزیع، فرآوری( و اجرای الگوی 
سطح زیر کشت گفت: مدیریت حوزه توزیع برای حداکثر کردن دسترسی اقشار مختلف 
جامعه به کاالهای اساسی مشمول ارز حمایتی، استفاده از ظرفیت بخش های مختلف از 
جمله اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان میادین میوه و تره بار و پیش بینی ساز و کار توزیع 

الکترونیکی کاالهای اساسی از دیگر برنامه ها است.
وی در م��ورد وظایف دفتر امور خدم��ات بازرگانی وزارت صنعت بی��ان کرد: رصد 
پذیرکردن جریان گردش کاال یکی از اقدامات این دفتر است و با توجه به مشکالت حادث 
شده در ارتباط با تحریم های ایجاد شده و محدودیت های انتقال ارز و به تبع آن ایجاد 
کندی در تأمین کاال الزم است که جریان گردش کاال از مبدا تولید یا واردات تا سطح 
خرده فروشی رصد شود تا از نشت کاال از شبکه های توزیع جلوگیری شود که این پروژه 
برای این منظور و با استفاده از سامانه جامع تجارت داخلی برای کاالهای اساسی در حال 

انجام است.کالمی  با تأکید بر ضرورت ساماندهی و بهبود عملکرد فروشگاه های بزرگ 
و زنجیره ای بیان کرد: فروشگاه های زنجیره ای در ایجاد تعادل و ثبات قیمت ها در بازار 
کاالهای اساسی مورد مصرف خانوارها بسیار مؤثر بوده اند و این پروژه با این هدف تهیه 
و اجرا شده است. وی شناسه دار کردن کاالهای مشمول آئین نامه ماده ۱3 و عملیاتی 
کردن سامانه های شناسه کاال و رهگیری را از دیگر کارهای در دست اقدام امسال دانست 
و افزود: شناسه دار کردن کاالها برای رهگیری و طبقه بندی و شناسایی کاالها از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است که این پروژه در این راستا تعریف شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت درباره طراحی و پیاده سازی سامانه 
یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری گفت: بر اساس این پروژه حجم تجارت 
بازرگانان بر اساس اعتبار تجاری و عملکرد سال های گذشته آنها تعیین و کنترل می شود.

کالمی در پایان تدوین سند جامع نظام توزیع را نیز یکی از کارها دانست و بیان کرد: 
این سند تمامی  روابط بین بخش های اقتصادی و بازرگانی را باز تعریف می کند و برای 

این موضوع ۱۰ کشور جهان بررسی و تحلیل شده اند.

مدل های پرطرفدار گلکسی A سامسونگ در ایران
محصول

شرکت سامس��ونگ به عنوان رهبر و پیشرو بازار گوش��ی های هوشمند جهان 
گوشی های س��ری A خود را با قابلیت های کاربردی و در مدل های متنوع عرضه 

کرده است. 
آی تی من- این تنوع در مدل ها به کاربران اجازه می دهد تا با توجه به سلیقه و 
بودجه مالی خود انتخاب های بیشتری داشته باشند و راحت تر دستگاه مورد نظر 

خود را پیدا و خریداری کنند.
در ادامه با مدل های پرطرفدار و محبوب س��ری A سامس��ونگ که در دس��ته 

گوشی های همه پسند یا مقرون به صرفه هم قرار می گیرند، آشنا می شویم:
A30s گلکسی 

 A30 اوسط س��ال گذش��ته به عنوان مدل ارتقا یافته سری A30s گلکسی
معرفی و رونمایی شد. این گوشی ۶.۴ اینچی به نمایشگر سوپرآمولد و باتری ۴۰۰۰ 
میلی آمپری مجهز شده است. A3۰s از دوربین س��ه گانه قدرتمندی برخوردار 
است که از سه سنس��ور ۲۵ مگاپیکسلی )واید(، ۸ مگاپیکس��لی )اولتراواید( و ۵ 
مگاپیکس��لی )عمق( برای ثبت تصاویر کمک می گیرد. دوربین سلفی A30s از 
یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ تشکیل شده است. 
گلکسی A30s از پردازنده هشت هس��ته ای با چیپست ۱۴ نانومتری اگزینوس 
۷۹۰۴ بهره می برد. این گوشی اقتصادی س��ری A سامسونگ در دو نسخه رم 3 

و حافظه 3۲ گیگابایتی یا رم ۴ و حافظه ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی عرضه شده است.
نسل جدیدتر این سری با نام گلکسی A31 اوایل سال جاری میالدی رونمایی 
 A30s و A30 با ابعادی مشابه A31 .ش��د و به زودی وارد بازار ایران می ش��ود
یعنی در ۶.۴ اینچ طراحی شده اما باتری ۵۰۰۰ میلی آمپری و دوربین چهارگانه 
)با سنسور ۴۸ مگاپیکسلی( به همراه بهبود سایر قابلیت ها مثل رزولوشن صفحه 

نمایش آن را از نسل قبلی خود متمایز می کند.
A20s گلکسی 

پردازنده هش��ت هس��ته ای، باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری، رم 3 یا ۴ گیگابایتی و 
دوربین سه گانه تنها بخشی از قابلیت هایی اس��ت که این گوشی ۶.۵ اینچی را به 

مدلی فراتر از یک میان رده تبدیل کرده است. 
دوربین اصلی A20s با سه سنس��ور ۱3، ۸ و ۵ مگاپیکسلی کار ثبت لحظات 

خاطره انگیز کاربران را انجام می دهد. در بخش سلفی هم سنسوری ۸ مگاپیکسلی 
این وظیفه را ب��ر عه��ده دارد.  A20s را می توانید در دور مدل و ب��ا میزان رم و 
حافظه داخلی گوناگ��ون )رم 3 و حافظه 3۲ گیگابایتی ی��ا رم ۴ و حافظه داخلی 
۶۴ گیگابایتی( تهیه کنید. سنسور اثر انگش��ت در قاب پشتی گوشی و چیپست 

اسنپدراگون ۴۵۰ از دیگر قابلیت های این گوشی اقتصادی سری A است.
A10s گلکسی 

یکی از گوش��ی هایی که در فهرست محبوب ترین گوش��ی های سال ۲۰۱۹ به 
نامی پرتکرار تبدیل ش��ده بود گلکس��ی A10 سامسونگ اس��ت. A۱۰s نسل 
جدید و ارتقایافته این س��ری هم خیلی زود و با تکیه ب��ر قابلیت هایی مثل باتری 
۴۰۰۰ میلی امپری، دوربین دوگانه اصلی، پردازنده هش��ت هسته ای، سنسور اثر 
انگشت، حافظه داخلی 3۲ گیگابایتی جایگاه خود را در میان مدل های محبوب و 

مقرون به صرفه سری A پیدا کرد.
طراحی گلکسی A10s همچون اغلب گوشی های نسل جدید سری A از سبک 
جدید گوشی های سامسونگ پیروی می کند. در این نسل از گوشی های هوشمند، 
حاشیه صفحه نمایش به کمترین میزان می رسد تا کاربران صفحه گسترده تری 

 A10s را برای دیدن و تماشای محتواها داشته باش��ند. در بخش دوربین سلفی
برشی V شکل دیده می شود تا شاهد صفحه نمایش Infinity-V در این گوشی 
اقتصادی سامسونگ باشیم.  گلکس��ی A10s مجهز به یک صفحه نمایش ۶.۲ 
اینچی بوده و دوربین اصلی آن از دو سنس��ور ۱3 و ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده و 

دوربین سلفی آن از سنسوری ۸ مگاپیکسلی برخوردار است. 
A01 گلکسی 

گلکس��ی A01 یکی از مدل های سری A سامسونگ اس��ت که به تازگی و در 
اولین ماه سال جاری میالدی روانه بازارهای جهانی شد. این گوشی ۵.۷ اینچی با 
پردازنده هشت هسته ای، صفحه نمایش Infinity-V، دوربین دوگانه و طراحی 
منسجم و یکپارچه خود تجربه ای عالی و فراتر از تصور در اختیار کاربران می گذارد. 
صفحه نمایش HD+ این گوش��ی ویدئوها و تصاویر را به شکلی چشم نواز و با 
رنگ هایی طبیعی و زنده نمایش می دهد. A01 از دو پردازنده چهار هس��ته ای 
۱.۹۵ و ۱.۴۵ گیگاهرتزی بهره می برد که به همراه باتری 3۰۰۰ میلی  آمپر ساعتی 
آن می تواند به خوبی از پس درخواست ها و کارهای معمول و روزمره کاربران شامل 

بازی، پخش فیلم ها، باز کردن همزمان چند برنامه بربیاید.
برای ثبت لحظات خاطره انگیز زندگی تان گلکس��ی A۰۱ به دو دوربین مجهز 
شده است. دوربین اصلی A01 از دو سنس��ور ۱3 و ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده 

است. دوربین سلفی این گوشی دارای یک سنسور ۵ مگاپیکسلی با F2.0 است.
رم ۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی که قابلیت ارتقا تا ۵۱۲ گیگابایت 

را دارد از دیگر قابلیت های این گوشی اقتصادی سامسونگ است.
Core A2 گلکسی 

برای کاربرانی که تنها به گوش��ی  هوش��مندی برای انجام کاره��ای روزمره و 
معمول خود نیاز دارند احتماال گلکسی Core A2 یکی از بهترین و در عین حال 

مقرون به صرفه ترین گزینه ها محسوب می شود.
این گوشی ۵ اینچی به کمک چیپس��ت ۱۴ نانومتری اگزینوس ۷۸۷۰، باتری 
۲۶۰۰ میلی امپری، حافظه ۱۶ گیگابایتی و دوربین سلفی و اصلی ۵ مگاپیکسلی به 
انتخابی خاص برای کاربرانی تبدیل شده  است که می خواهند برای انجام کارهای 

خود گوشی اقتصادی با کمترین هزینه را داشته باشند.

PB


