
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی 
اصناف تا پایان تیرماه 

اتاق اصناف ایران اع��ام کرد که ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا با تمدید مهلت تس��لیم اظهارنامه مالیات 

عملکرد ۹۸ مشاغل موافقت کرده است.
فن�اوران- با ای��ن مصوبه، فع��االن صنفی برای تس��لیم 
اظهارنامه های مالیاتی عملکرد مشاغل س��ال ۱۳۹۸ تا پایان 

تیرماه سال جاری )۱۳۹۹( فرصت دارند.
پیش تر هم نماینده وزیر صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( 
در اتاق اصناف ای��ران از تمدید مهلت تس��لیم اظهارنامه های 
مالیات ارزش افزوده متعلق به دوره زمس��تان ۱۳۹۸ تا تاریخ 
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خبر داده بود. همچنین هفته گذشته 
معاون حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت اعام کرد که 
برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال 
به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیات اعطا می شود 
و پیش بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت 
بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش 
واحد شود. ش��یوع ویروس کرونا و کم شدن رفت وآمدها برای 
پیشگیری در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای 
کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعاالن 
تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب های جدی شوند؛ 
به طوری که براساس گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری وزارت صمت در روزهای پایانی سال گذشته بخش های 
مختلف اقتصادی بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش تقاضا داشتند و 
بیشترین آسیب هم مربوط به خدمات گردشگری و باشگاه های 
ورزشی بوده که تقاضای آن ها در اسفند ماه به صفر رسیده بود. 
همچنین فعالیت اصناف غیرضروری از ۸ ت��ا ۳۰ فروردین در 
تهران و تا ۲۳ فروردین در سایر اس��تان ها برای کنترل شیوع 
ویروس کرونا ممنوع بود که این مساله منجر به تشدید خسارات 

واحدهای صنفی شد.

صادرکنندگان برای معافیت مالیاتی
 تا تیرماه فرصت دارند

با توجه به اینکه س��ازمان مالیاتی مکلف است که مالیات بر 
ارزش افزوده اخذ ش��ده از صادرکنندگان را به آن ها بازگرداند، 
بانک مرکزی اعام کرده که صادرکنندگان به منظور بهره مندی 
از هرگونه نرخ صفر، معافیت های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و 
عوارض موضوع ماده )۱۳( قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان 
تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی 

صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.
ایسنا- مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کاالها و خدمات از 
مصرف کنندگان دریافت می ش��ود و طبق م��اده )۱۷( قانون، 
مالیات هایی که مؤدیان در موقع خری��د کاال یا خدمات برای 
فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره 
موضوع این قانون پرداخت کرده اند، حسب مورد از مالیات های 

وصول شده توسط آن ها کسر یا به آن ها بازگردانده می شود.

پنجره

3 بخش خصوصی

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی اعالم کرد:

پیگیری اتصال استارت آپ ها به پایگاه های داده دولتی 

در نامه رییس سازمان به رگوالتوری 
نصر کشور خواستار انتشار آمار تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در 13 سال گذشته شد

دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی  گفت: در حال 
رایزنی هستیم تا استفاده از پایگاه های داده دولتی برای ارایه ۷۰ خدمت آناین استارت آپی 

در دسترس این کسب وکارها قرار گیرد.
مهر- مهدی محمدی در خصوص برنامه ستاد توس��عه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی مبنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپای فناوری اطاعات در 
جهت ارایه خدمات آناین اظهار داشت: برنامه مشترکی با شورای اجرایی فناوری اطاعات 
پیش می بریم به این معنی که دسترسی کس��ب وکارهای خصوصی و استارت آپ ها به 

زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی از طریق API فراهم شود.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال صورت می گیرد و قصدمان 
بر این است که فهرستی از خدمات دولتی مورد نیاز کسب وکارهای خصوصی را تهیه و در 
اختیار آن ها قرار دهیم. به این معنی که استارت آپ ها می توانند در صورت نیاز، به داده های 

خدمات دولت الکترونیک دسترسی داشته باشند.
ارایه خدمات جدید آنالین به استارت آپ ها

محمدی گفت: بر مبنای فراخوانی که منتشر کرده ایم از استارت آپ ها خواستیم تا 
نیازهای خود را برای دسترسی به پایگاه داده خدمات دولت الکترونیکی دستگاه ها اعام 
کنند تا بتوانیم زمینه ارایه خدمات جدید را به صورت آناین برای این کس��ب وکارها 

فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون یک سری نیازمندی ها از سوی استارت آپ ها به ما اعام شده 
است، اضافه کرد: تا هفته گذشته بیش از ۴۰ شرکت و استارت آپ نیازمندی های خود به 

API دستگاه های دولتی را اعام کردند.
 درخواست دسترسی به ۷۰ سرویس

محمدی گفت: در این راس��تا با همکاری ش��ورای اجرایی فناوری اطاعات در حال 
شناسایی و بررسی درخواست های مذکور هستیم؛ جمع سرویس هایی که از سوی این 

شرکت ها درخواست شده به حدود ۷۰ سرویس می رسد.

س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور در نامه به س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، خواستار ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه 

فناوری اطاعات در۱۳ سال گذشته شد.
سازمان نصر- محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به حسین فاح جوشقانی 

آورده است:
»پی��رو نام��ه ش��ماره ۳۸۷/ص  ک/۹۸ م��ورخ ۱۳۹۸/۰6/۲۳ و ب��ا وج��ود 
درخواست های مکرر شفاهی نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه  ای مبنی بر 
ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه در خصوص اجرای ۱۳ ساله آیین  نامه مذکور، 

تا کنون آماری از سوی آن سازمان محترم منتشر نشده است.
الزم به ذکر است در حال حاضر ارایه این آمار کمک بسیار زیادی به شفافیت 
و میزان اثرگ��ذاری بخش خصوصی واقعی در تامین تجهیزات پیش��رفته حوزه 
فناوری اطاعات و ارتباطات کرده و دس��ت فرصت  طلب��ان، مدعیان دروغین، 
کاسبان تحریم و روال معیوب فعلی را خواهد بس��ت. تجربه ۳ ماهه اخیر و عدم 

امکان واردات دارو و تجهیزات پزش��کی نش��ان داد کارآفرین��ان حوزه فناوری 
اطاعات طی این سال ها با دست خالی و تنها به خاطر منافع ملی چه خطراتی را 
به جان خریدند تا با دور زدن تحریم ها، واردات به  روزترین فناوری  ها را به داخل 

کشور میسر و ممکن کنند.
متاسفانه عدم ارایه آمار شفاف توسط آن س��ازمان محترم در این حوزه باعث 
شده برخی از آزمایشگاه  هایی که اتفاقاً سنگ استاندارد را به سینه می  زنند، با کلی  
گویی در خصوص قوانین باالدستی و استفاده ابزاری از امنیت و استاندارد و ایجاد 
هراس در مصرف  کنندگان برای حفظ منافع اقتصادی خود، ضمن توهین آشکار 
به بخش خصوصی واقعی مدام به سیاه  نمایی دست زده و بدون اینکه اطاعاتی 
روشنی از گزارش آزمون  ها و شکست زمان و هزینه آن ها ارایه دهند، همچنان به 
دنبال سوء استفاده از این موضوع برای ایجاد صف انتظار در آزمایشگاه و کسب 
درآمد مستمر و نامشروع هس��تند. قس��مت تامل برانگیز ماجرا این است که تا 
کنون، و بر اساس آیین  نامه تایید نمونه، هیچ کدام از دستگاه های امنیتی موفق 

به اخذ تاییدیه از این آزمایشگاه  ها نشده است؛ این مساله تنها کمبود دانش و یا 
فساد را به ذهن متبادر می  کند که در هر دو صورت، سازمان نظام صنفی رایانه  ای 
و اعضای آن حق پیگیری ضرر و زیان احتمالی و جبران خسارت در این خصوص 

را برای خود محفوظ نگه می  دارد.
ماحصل ارزیابی های غیرش��فاف، ایج��اد وقفه ۳ ماهه در اس��تقرار تجهیزات 
زیرساخت  های حیاتی کش��ور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی رویه قاچاق 

شده، که ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است.
با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارایه آمار 
مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی و همچنی��ن میزان تجهیزاتی که در ارزیابی توس��ط آزمایش��گاه  های 
مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده  اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و 
غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش  های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام 

الزم مبذول شود.«

گوشی جدید سامسونگ
 با دوربین پاپ آپ 

تصاویر رندر جدیدی از یک موبایل سامسونگ منتشر شده 
که دوربین سلفی پاپ آپ و نمایشگر 6.۵اینچی دارد.

مهر- یکی از کاربران توییتر به نام OnLeaks رندرهایی 
از موبایل آینده سامسونگ با دوربین جلویی پاپ آپ منتشر 

کرده است.
به نظر می رسد این موبایل به سری گلکسیA  تعلق داشته 
  OnePlus 7Proباشد. دستگاه مذکور شباهت زیادی به
دارد. به این ترتیب موبایل جدید سامسونگ نمایشگری تمام 

صفحه بدون بریدگی خواهدداشت.
هنوز بس��یاری از مش��خصات این موبایل مشخص نیست. 
البته با توجه به پش��ت دستگاه  دوربین پش��تی و اسکنر اثر 
انگشت، می توان ادعا کرد این یک موبایل ارزان قیمت  است. 

نمایشگر 6.۵ اینچی این دستگاه نیز بسیار جالب است.
پیش بینی نمی ش��ود این دس��تگاه به زودی عرضه شود. 
اما اگر رندر فاش ش��ده صحت داشته باش��د، نشان می دهد 
سامسونگ همچنان به دنبال آزمایش روش هایی برای از بین 

بردن لبه ها و بریدگی های روی نمایشگر است.

نام موبایل نسل 5 آنر تغییر کرد
ش��رکت آنر نام موبایل جدید خود را ب��ه X10 تغییر داده 
است. این گوشی یک موبایل 5G اس��ت که احتماال با باتری 

۴۲۰۰ میلی آمپری در ماه می رونمایی می شود.
مه�ر- طبق گزارشی که هفته قبل منتش��ر شده، موبایل 

جدید سریX برند آنر)Honor(، آنرX10 نام دارد.
قبا تصور می شد نام این دس��تگاه آنر 10X باشد، اما ژائو 
مینگ مدیر عامل شرکت نام دستگاه را X10 اعام کرد که به 

عنوان یک موبایل 5G عرضه خواهد شد.
به گفته کارشناس��ان یکی از دالیل تغییر ن��ام این موبایل 
  10X 5G Redmi جلوگیری از تش��ابه اس��می با موبایل
اس��ت. با این وجود مینگ دلیل اصلی تغییر نام این محصول 
را اعام نکرده اس��ت. به گفته مینگ اگر موبایل آنر ۳۰S که 
با تراشه 5G 820 Kirin  به محبوبیت نسل پنجم اینترنت 
موبایل در چین منجر شده، سری X به طور حتم طوفانی در 
این زمینه به پا می کند. گمان��ه زنی ها درباره آنرX10حاکی 
5G Kirin820 از آن است که این دس��تگاه احتماال تراشه

داشته باشد. گزارش ها حاکی از آن اس��ت که این دستگاه با 
نمایشگر ال سی دی 6.6۳ اینچی و وضوح فول اچ دی ساخته 
می شود. همچنین اس��کنر اثر انگشت در بخش کنار دستگاه 
قرار دارد. در کنار این موارد باتری ۴۲۰۰ میلی آمپری نیز در 
آنر X10به کار می رود. هرچند شرکت آنر هیچ اخباری مبنی 
بر وجود Pro X10تایید نشده اما ش��ایعاتی وجود دارد که 
این دستگاه با تراشه Kirin 985 به زودی رونمایی می شود.

پیش بینی می شود س��ری X10 در ماه می رونمایی شود. 
قیمت این دس��تگاه احتماال کمتر از ۲ هزار یوان )۲۸۲ دالر( 

خواهد بود.
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نیاز شرکت های دانش بنیان
 تنها تسهیالت نیست

در ش��رایط همه گیری کرونا عاوه ب��ر حمایت های 
مقطعی م��ادی، باید فکری ب��رای بازار ش��رکت های 
دانش بنیان کرد. صندوق نوآوری و ش��کوفایی در قالب 
پرداخت تس��هیات تا س��قف ۵۰۰ میلی��ون تومان از 
ش��رکت های دانش بنیان حمایت می کند. تسهیاتی 
دیگری هم برای ش��رکت ها بر مبنای تع��داد کارکنان 
به ش��رط عدم تعدیل نیروی کار در نظر گرفته ش��ده 
است. این س��طح از حمایت الزم اما کافی نیست. بهتر 
این ب��ود ک��ه کمک های دولت��ی باع��وض در اختیار 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط قرار می گرفت و نکته 
دیگر اینکه بای��د برای بازار این ش��رکت ها فکری کرد. 
شرایط ناش��ی از همه گیری کرونا تا مدت ها ادامه دارد 
و نمی توان تاریخ مش��خصی را برای پای��ان اعام کرد. 
 باتوجه به این مس��اله باید به بازار و عملکرد شرکت ها

 توجه کنیم.
باید کار این شرکت ها را تس��هیل کرد. بخشی از این 
مساله به شرکت ها و بخش دیگر به دولت باز می گردد. 
برای مثال، بیش��تر ش��رکت ها را به دورکاری تشویق 
می کنیم ام��ا دورکاری صرفا اس��تفاده از رس��انه های 
اجتماعی برای ارتباط کارکنان سازمان و مدیران نیست. 
شرکت ها برای دورکاری به ابزار و مدیران آموزش دیده 
نیاز دارند. حتی در ش��رایط دورکاری گاه باید ساختار 
شرکت ها را اصاح کرد. می توان شرکت ها را به دورکاری 
تشویق کرد و به آن ها توصیه کرد که بازارهای هدف را 
عوض کنند. برای اصاح س��اختاری شرکت ها و تغییر 
بازارها به ابزارهای ترویجی از جمله آموزش برای عبور 

شرکت ها از این مسیر نیاز داریم.
ش��رکت های دانش بنیان نش��ان داده اند در شرایط 
بحرانی با ارایه راه حل های کارآمد توان کمک به جامعه 
و دولت را دارند بنابراین، باید به آن ها توجه کرد. امروز 
در حوزه تجهیزات پزشکی و فردا در بحران ها  و شرایط 
دیگر، این شرکت ها توانایی ارایه راه حل را دارند و باید 
برای حفظ و بهبود عملکرد آن ها تاش کرد. به تعبیری، 
کسب وکارهای آناین مثل ماسک برای بخش اقتصادی 
عمل کردند و مثل دیواری بین م��ردم، عاوه بر حفظ 
کسب وکار خود و حفظ فرصت های شغل برای فرزندان 
این سرزمین، به کمک طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
سامت مردم آمدند. نادیده گرفتن آن ها، نادیده گرفتن 

منافع جامعه است.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

New Tab

دیدگاه

اطالعات کاربران آیفون
 در دستان هکرها

اپل در جدیدترین گزارش های منتشره رسماً آسیب پذیری 
اپلیکیش��ن میل در سیس��تم عام��ل ios و نف��وذ هکرها به 

اطاعات کاربران آیفون و آی پد را تایید کرد.
ایس�نا- تازه ترین اخبار و گزارش های منتشره حاکی از 
آن است که اپل به طور رسمی آسیب پذیری و حوزه امنیتی 
موجود در سیس��تم عام��ل آی او اس گوش��ی های آیفون و 

تبلت های آی پد را تایید کرد.
این در حالیس��ت که این غول فناوری آمریکایی در پاسخ 
به ادعای شرکت ZecOps  فعال در حوزه امنیت سایبری 
مبنی بر کشف ظرف امنیتی و آسیب پذیری اپلیکیشن میل 
در سیستم عامل ios و احتمال دسترسی هکرها به اطاعات 
گوشی های آیفون و تبلت های آی پد، اعام کرده بود که این 
مسئله موجب افشای اطاعات کاربران نشده و تهدید جدی 

برای حریم خصوصی آنها به شما نخواهد رفت.
این کارشناسان اعام کرده بودند که آسیب پذیری مذکور 
به هکرها و مجرمان سایبری امکان دسترسی به گوشی های 
آیفون و تبلت های آی پد را می دهد و ب��دون آنکه کاربر روی 
لینک های آل��وده در اپلیکیش��ن می��ل در ios کلیک کند، 
دستگاه مورد نظر را آلوده شده و در اختیار هکرها قرار خواهد 
گرفت. کارشناس��ان در گزارش خود همچنی��ن تاکید کرده 
بودند که هکرها حداقل به مدت دو سال از این آسیب پذیری 
برای دسترس��ی به اطاعات اهداف بلند پایه در جهان س��وء 

استفاده کرده اند.

ویژگی جدید اندروید برای خواب بهتر
اندروید ویژگی جدیدی را افزوده که به کاربر کمک می کند 
ش��ب ها بهتر اس��تراحت کند و از دس��تگاه های الکترونیکی 

فاصله بگیرد.
مهر- کاربران اندروید به تازگی آپدیت جدیدی از گوگل 
دریاف��ت کرده اند که ب��ه آنها کم��ک می کند موبای��ل را به 

رخت خوابشان نبرند.
با توجه به آنکه ویروس کرونا به قرنطینه کشورهای مختلف 
در سراسر جهان منجر شده، بسیاری از افراد از خانه مشغول 
به کار هستند. این امر توازن میان کار و زندگی شخصی را بهم 
می زند. یک راهکار س��اده برای حفظ این توازن کنترل مدت 
زمان اس��تفاده از دس��تگاه های الکترونیکی است. درهمین 
راستا آخرین آپدیت اندروید به حفظ این توازن کمک می کند.

گ��وگل س��ویتDigital Wellbeing  در اندروید را 
دستکاری و یک بخش آن را جایگزین کرده است. در حقیقت 
اکنون حالت Wind Downحذف شده و به جای آن حالت 
» Bed time« افزوده شده است. این ویژگی به فرد ابزارهایی 
می دهد تا فرد بتواند شب ها بهتر اس��تراحت کند.  ابزارهایی 
مانند ژیروس��کوپ، چراغ خواب و مزاحم نش��وید همگی در 
حالت Bedtime اندروید قرار دارن��د. کاربر می تواند زمان 

فعال شدن این ویژگی ها را نیز تعیین کند.

New Tab

پیامک

همزمان با افزایش سرقت گوشی!

سامانه شاد تقاضا برای گوشی هوشمند را باال برد

ستاد ملی کرونا مسوول بازگشایی 
صنوف پرخطر است

فناوران - ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیات رییس��ه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: بر این باور هستیم که تمام صنوف باید فعالیت 
خود را آغاز کنند. هم اکنون شاهد تجمع افراد در مراکز عمومی  مانند مترو، اتوبوس و... هستیم و تنها برخی صنوف مستثنی شدهاند.

وی گفت: ستاد ملی کرونا مسوول تصمیم گیری نهایی در خصوص بازگشایی صنوف پرخطر است.

در روزهای اخیر همزمان با راه اندازی سامانه شاد، تقاضا برای گوشی تلفن 
همراه هوشمند در بازار افزایش چشمگیری داشته است.

فناوران - بازار موبایل کشور با افزایش ناگهانی تقاضا و تا حدودی کاهش 
عرضه به دالیل مختلف با عدم توازن جدی مواجه شده است. این موضوع تا 

حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه شده است.
بعد از شیوع کرونا، عمًا فرایند واردات این کاال به کشور با توجه به عدم 
فعالیت کشورهای صادرکننده با مش��کل جدی رو به رو شد. این درحالی 
است که با تعطیل شدن مدارس سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پر 
سرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت کرد که همین موضوع افزایش 

شدید تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را در پی داشت.
به هر ترتیب با افزایش تقاضا و کاهش عرضه به دالیل یاد شده هم اکنون 
روند عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و به همین جهت شاهد رشد چشم 

گیر قیمت ها در بازار هستیم.
به گزارش تسنیم این درحالی اس��ت که پیگیری ها از مقامات مرتبط در 
این بخش نش��ان می دهد، طی دو هفته آینده با فعالیت مجدد کشورهای 
صادرات کننده به خصوص امارات و افزایش عرضه در بازار داخلی می توان 

انتظار کاهش نسبی قیمت ها را داشت.
با این حال بر اساس گزارش های رسیده از بازار، این روزها قیمت گوشی 
علیرغم افزایش میزان تقاضا، باال رفته و فروش��ندگان دلیل این موضوع را 

افزایش بهای ارز می دانند.
اگرچه در باال اظهار امیدواری ش��ده که قیمت گوشی با توجه به افزایش 

واردات کاهش یابد، اما با توجه به باال بودن نرخ ارز نمی توان انتظار کم شدن 
بهای گوش��ی  های موبایل را داشت. از س��وی دیگر تعطیلی یک ماهه بازار 
موبایل مزیدی است بر علت تا کاس��بان این صنف عدم درآمدزایی را طی 

چند ماه آینده با افزایش قیمت گوشی جبران کنند.
اما ظاهرا عاوه بر افزایش تقاضای خرید گوش��ی های هوشمند، سرقت 
موبایل نیز رشد قابل توجهی در کشور داشته است. در همین رابطه سرکانتر 
هفتم پایتخت از دس��تگیری ۲ موبایل قاپ که در اطراف بیمارستان اکبر 

آبادی و بازار مولوی مرتکب ۴۵ فقره موبایل قاپی شده بودند، خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: تعدادی از ش��هروندان طی تماس با 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ماموران کانتری ۱۱6 مولوی را در جریان 
سرقت گوشی همراهشان قرار دادند و اظهار داشتند، در شامگاه روز حادثه 
در حال مکالمه با گوش��ی همراهم��ان بودیم که راکب و ترک نش��ین یک 
دستگاه موتورسیکلت گوشی همراهشان را قاپیده و از محل متواری شده اند.

وی با بیان اینکه در بررسی پروند های ارجاعی مشخص شد که سرقت در 
اطرف بیمارستان اکبر آبادی و بازار مولوی اتفاق افتاده است افزود: گشت 
زنی های انتظامی برای شناس��ایی متهمان افزایش یافت تا اینکه س��اعت 
۲۱:۰۰ پنجم اردیبهشت ماه تیم عملیات کانتری مولوی موفق شدند هر 
دو متهم را در خیابان شهر زاد حوالی بیمارستان مشاهده و در یک عملیات 
تعقیب و گریز موتورس��یکلت آنان را متوقف و هر دو موتورسوار را دستگیر 

کنند.
جلیلیان با بیان اینکه در بازرس��ی از متهمان ۲۲ و ۲۰ س��اله ۴ دستگاه 

گوشی سرقتی کشف شد ادامه داد: هر دو متهم سابقه دار در کانتری به ۴۵ 
فقره موبایل قاپی اعتراف کردند.

س��رکانتر هفتم پایتخت با بیان شناس��ایی ۱۵ مال باخته در این رابطه 
گفت: باتحقیق��ات اولیه و محرز ش��دن جرایم ارتکابی ه��ر دو متهم برای 

شناسایی سایر مال باختگان روانه دادسرا شده اند.
این در حالیس��ت که چندی پیش رییس پلیس پایتخ��ت نیز گفته بود: 
نمی ش��ود ردزنی موبایل را ب��رای همه انج��ام داد. یک دلیل تع��داد زیاد 
گوشی های سرقتی است و دلیل دیگر آن این اس��ت که برخی از مجرمین 

شگردهایی دارند که مانع این کار می شود.
سردار حسین رحیمی پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه آیا ردزنی موبایل 
برای تمامی مال باختگان انجام می ش��ود یا خیر؟ اظهار داش��ت: نمی شود 

ردزنی موبایل برای همه افراد جامعه انجام شود.
وی افزود: یک دلیل آن بحث تعداد زیاد گوشی های سرقتی است و دلیل 
دیگر آن بحث این اس��ت که مجرمین ش��گردهایی دارند که مانع این کار 

می شود.
رییس پلیس پایتخت گف��ت: در برخی از مواقع مجرمی��ن می دانند که 
باید چه کار انجام دهند تا رد موبایلی که به س��رقت برده اند از سوی پلیس 

زده نشود.
سردار رحیمی گفت: پلیس پیشگیری، کار فیزیکی و کنترل و همچنین 
کارهای اطاعاتی و عملیاتی را در سرقت ها و موارد پیشگیری انجام می دهد 

و پلیس آگاهی امکان رد زنی و کشف جرم را دارد.

Y7p  بررسی قابلیت های دوربین هواوی
محصول

گوشی هوشمند Y7p هواوی که در دس��ته گوشی های هوشمند 
میان رده قرار می گیرد، از دوربین س��ه گانه در پش��ت و یک دوربین 
س��لفی پانچ در جلو اس��تفاده می کند. ترکیبی که به دلیل استفاده 
از هوش مصنوعی، محصول جدید ه��واوی را به گزینه ای مطلوب و 

خوش قیمت برای مشتاقان عکاسی تبدیل کرده است.
آی  تی من - گوش��ی هوش��مند Y7p محصولی با قیمت مناسب 
و مجهز به مشخصات سخت افزاری مناس��ب، مانند دوربین سه گانه 
پشتی مجهز به هوش مصنوعی، صفحه نمایش 6.۳۹ اینچی با کیفیت 
باال، طراحی م��درن و در نهایت باتری با ظرفی��ت ۴۰۰۰ میلی آمپر 
ساعتی اس��ت. اگرچه این محصول در بخش طراحی و عملکرد نیز 
قابلیت های منحصر به فردی دارد ام��ا دوربین های مجهز به هوش 

مصنوعی، جذاب ترین بخش آن به حساب می آیند.
گوش��ی Y7p در بخش پش��تی از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی 
ب��ا گش��ودگی دیافراگ��م f/1.8 کنار دوربی��ن زاویه دید گس��ترده 
۸ مگاپیکس��لی با گش��ودگی دیافراگم f/2.4 و باالخ��ره دوربین ۲ 
 2.4/f مگاپیکس��لی تش��خیص عمق میدان با گش��ودگی دیافراگم
استفاده می کند. دوربین جلوی گوش��ی نیز از نوع ۸ مگاپیکسلی با 

گشودگی دیافراگم f/2.0 است.
هواوی Y7p می تواند به اس��تودیوی ش��خصی ش��ما در عکاسی 
تبدیل شود. در این استودیوی ش��خصی به غیر از امکان استفاده از 
سه دوربین با شاخص های مختلف، فناوری هوش مصنوعی نیز برای 

استفاده از بهترین تنظیمات در شرایط مختلف وجود دارد.
دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی این محصول با رزولوشن فوق العاده 

جهت ثبت جزییات، کنار دوربین ۸ مگاپیکسلی زاویه دید گسترده 
قرار گرفته است. دوربینی که با میدان دید ۱۲۰ درجه ای گزینه ای 
مناسب برای عکس برداری از س��وژه هایی مانند منظره، فضاهای باز 
و چشم انداز محسوب می شود. در نهایت یک دوربین ۲ مگاپیکسلی 
دیگر ب��رای ثبت اطاعات تکمیل��ی و ایجاد افکت بوک��ه نیز در این 
مجموعه وج��ود دارد که همراه دیگ��ر بخش ها دوربین��ی کامل را 
در اختیار ش��ما ق��رار می دهد. با اس��تفاده از این دوربی��ن می توان 
عکس هایی با کیفی��ت باال و دارای افکت بوک��ه گرفت که به صورت 
خاصه عبارت است از ایجاد پس زمینه تار در عکس تا تمرکز مخاطب 

روی سوژه اصلی افزایش یابد.
فناوری هوش مصنوعی در Y7p با تشخیص سوژه مانند یک عکاس 
حرفه ای بهترین تنظیمات را برای دست یابی به نتیجه مناسب اعمال 
می کند. این فناوری هواوی به صورت پیش فرض شناختی کامل از 

سوژه و صحنه ی عکاسی دارد و بهترین خروجی ممکن را در اختیار 
کاربر قرار می دهد.

این فناوری با استفاده از پایگاه اطاعاتی قوی خود می تواند بیش 
از ۵۰۰ صحنه در ۲۱ دسته بندی مختلف را در لحظه  شناسایی کرده 
و بهینه س��ازی الزم را انجام دهد. به این ترتیب هر شخص می تواند 
با به کارگیری هوش مصنوعی موجود در گوشی Y7p به یک عکاس 
حرفه ای تبدیل شود. مواردی نظیر ساحل، آس��مان و آتش بازی از 

جمله صحنه هایی هستند که توسط دوربین شناسایی می شوند.
در بخش جلویی دس��تگاه هم دوربین ۸ مگاپیکس��لی، از ترکیب 
مناسب سخت افزار و نرم افزار برای ثبت یک سلفی  با کیفیت استفاده 
می کند. هوش مصنوعی در اینجا هم با تشخیص ۸ صحنه، تنظیمات 
مناسب را کنار الگوریتم های بهینه  شده برای زیباسازی چهره کاربر 
به کار می گیرد. دوربین جلو از حالت HDR نیز پشتیبانی می کند که 
برای دست یابی به سلفی هایی خیره کننده با محدوده دینامیکی باال 

به کار می رود.
Y۷p با ترکیب هوش مصنوع��ی و قدرت س��خت افزاری، تجربه 
ویژه ای را برای عکس برداری کاربران در شب یا نور محیطی محدود 
به ارمغان آورده اس��ت. تجربه ای که گرفتن عکس های واضح با نور 

مناسب را بدون نیاز به سه پایه ممکن می کند.
هواوی دست یابی به این امر را از طریق ترکیب فناوری لرزش گیر 
به کمک هوش مصنوعی و نوردهی )اکس��پوژر( شش ثانیه ای میسر 
کرده و سنسور بزرگ ۲/۱ اینچی به کار برده شده نیز امکان دریافت 

نور بیشتر را مهیا کرده است.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران:

ممنوعیت واردات تجهیزات زیرساختی به بهانه تولید داخل، به رانت و فساد دامن می زند

نظر

ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرس��اختی مانند سرور، 
پردازنده، تجهیزات ذخیره  س��ازی و غیره به بهانه »موجود 
بودن نمونه  تولید داخلی« متوقف ش��د. ریاس��ت سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور نیز با ارسال نامه ای به مدیر کل 
صنایع ب��رق و الکترونیک وزارت صمت خواس��تار بازبینی 

این موضوع شد.
فناوران- با اینکه روز گذشته )۷ اردیبهشت  ماه( معاون 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد که این 
ممنوعیت لغو شده؛ اما برخی از شرکت های حوزه فاوا اعام 

کردند که کماکان نمی توانند سفارش خود را ثبت کنند.
در همین رابطه آزاد معروفی، رئیس کمیس��یون شبکه، 
داده های عظیم و اینترنت اشیای نظام صنفی رایانه ای استان 

تهران، به وارد آمدن آس��یب های جدی به منافع کشور در 
هنگام چنین تصمیماتی اشاره کرد.

وی با بیان این که برخی تصمیمات و اقدامات غیر منطقی 
و غیرمسووالنه دس��تگاه های دولتی چه به صورت سهوی و 
چه به صورت عمدی، تنها س��بب لطمه به منافع ملی و در 
عین حال ایجاد منافع برای س��ودجویان خواهد شد، افزود: 
به دلیل کاهش ارز و به منظور پیشگیری از واردات، چنین 
اقداماتی از س��وی وزارت صمت و برخی دس��ت اندرکاران 
دولتی صورت می گیرد که متاس��فانه همراه با اش��تباهات 
اساسی اس��ت و باعث می شود س��ودجویان از این وضعیت 

سوء استفاده کنند.
 معروفی، همچنین عدم ش��فافیت در ارسال بخشنامه ها 

و نامه های دولتی را مورد نقد قرار داد و اش��اره داشت: این 
اتفاق در ش��رایطی رخ داده اس��ت که کمتر کسی اهمیت 
زیرس��اخت های فناوری اطاعات را در عصر کرونا و پس��ا 
کرونا انکار می کند و در این زمینه دولت می بایست به بستر و 
زیرساخت های ارتباطی توجه ویژه ای داشته باشد، در پیش 
گرفتن چنین رویه هایی نتیجه عکس داش��ته و تنها سبب 

تضعیف زیرساخت های کشور خواهد شد.
وی افزود: متاس��فانه عده ای از اف��راد درک صحیحی از 
منافع ملی و تبعات ناش��ی از کاهش واردات برخی از اقام 
زیرس��اختی را ندارند و با تصور جلوگیری از میلیون ها دالر 
واردات، عما باعث آسیب های مادی و معنوی بسیار بیش 

از این مقدار به کشور خواهند شد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حمایت از رش��د تولید، 
به مخاطراتی همچون نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده 
اشاره داشت و افزود: در هنگام اخذ چنین تصمیماتی، گاهی 
ش��اهد هس��تیم که به نام حمایت از تولی��د داخلی قدرت 
انتخاب را از مصرف کننده می گیرند و کاالهای درجه چندم 
و مونتاژ داخلی را به عنوان تولید داخ��ل ارائه می دهند که 
ثمره ای جز انحصار، رانت و فس��اد ندارد. برای جلوگیری از 
این موارد و اتخاذ راهکارهای صحیح بهتر اس��ت که وزارت 
صمت و نهادهای وابس��ته از نظرات و مشاوره های سازمان 
نظام صنفی رایانه ای ب��ه عنوان بزرگترین تش��کل در این 
حوزه و نیز کارشناسان خبره اس��تفاده کنند تا در آینده از 

اشتباهات مشابه پیشگیری شود.

 افشین کالهی*
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