
برگزاری نشست آنالین کمیسیون 
تجارت الکترونیک نصر تهران

نشست آنالین کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران با موضوع بررسی طرح جدید 
سامانه ایران نوآفرین )ارایه خدمات رایگان یا با تخفیف( و 

ترندهای پساکرونا برگزار شد.
نصر تهران- ســعید روشــنی که از طرف سازمان فاوا 
مســئول طرح ایران نوآفرین است، در تشریح جزییات این 
 B2B طرح گفت:این طرح برای کسب و کارهای دارای مدل
طراحی شده و بنا دارد در ازای مشارکت کسب و کارها در 
ارائه خدمات رایگان و یا ارایه تخفیف های مناسب به سایر 
اعضای اکوسیستم، وام های مناسب از محل وجوه اداره شده 
در اختیارشــان قرار دهد. منطق تدوین این طرح جدید، 
کمک به کسب و کارهای بزرگ برای توسعه بازار و همچنین 
کمک به کســب وکارهای کوچک برای کاهش هزینه ها از 
طریق دریافت خدمات ارزان اســت. کسب و کارهای مدل 
B2C نیز می توانند از ســامانه ایران کارفــا برای دریافت 

تسهیالت استفاده کنند.«
»در حال حاضر معیاری برای فیلتر کردن شــرکت های 
ســرویس دهنده  وجود ندارد ولی در ادامه ممکن اســت 
حداقل هایی برای قرارگرفتن در لیست سرویس دهنده ها 
لحاظ شود. تا امروز اسامی360 شرکت ثبت نام شده برای 
برخورداری از معافیت مالیاتی شــرکت های فناور، توسط 
سازمان فناوری اطالعات به ســازمان امور مالیاتی معرفی 

شده اند.«
روشــنی که در این جلســه به عنوان عضــو افتخاری 
کمیســیون تجارت الکترونیک پذیرفته شد، برای پاسخ به 
ســواالت اعضا درباره ســابقه طرح هایی که از سوی دولت 
برای هم افزایی بین کســب و کارها و حمایت های متقابل 
ارائه می شود و تاثیر میزان موفقیت آن در همراهی های آتی 
کسب و کارها، وعده داد گزارشی را در این خصوص از سوی 
وزارت صمت و با همکاری فردوس حاتمی مدیر اجرایی نماد 

اعتماد الکترونیکی )ای نماد( تهیه و ارائه کنند.
موضوع دیگر این نشســت هم فکــری و تبادل نظر 
درباره ترندها و تغییرات جدید و پایدار کسب و کارها 
بود. حوزه سرگرمی )VOD و بازی(، لجستیک، تجربه 
کاربری متفاوت در برگزاری گردهمایی ها و جلسات، 
تهیه مواد غذایی نیمه آماده، زیرساخت فناوری )مراکز 
داده( و کسب و کارهای احراز هویت آنالین و امضای 
دیجیتال با محوریت بورس از آن جمله بودند. همچنین 
یکی دیگر از موضوعاتی که اعضا بر ســر آن اتفاق نظر 
داشتند، این بود که در آینده نزدیک اعتبارسنجی مالی 
افراد بــرای ارائه خدمات فروش اقســاطی و پرداخت 
وام های کوچک از سوی بانک ها و کسب وکارها مورد 
اقبال قرار می گیرد. کمیسیون تجارت الکترونیک هم با 
دعوت از متولیان این حوزه و برگزاری نشست، تحقیق 

و فعالیت خود را در این خصوص آغاز خواهد کرد.

نیاز به تغییرات سخت افزاری
آیا گوشی های کنونی

 5G   را پشتیبانی می کنند؟
اغلب گوشی های دست مردم اندروید و یا IOS است 
که روی ســخت افزار کار می کنند بنابراین ساپورت 

اینترنت 5G نیاز به ارتقای سخت افزاری دارد.
ایلنا- ســعید امینیان درباره امکان پشــتیبانی 
گوشــی های تلفن همراه کنونی در صــورت ارتقای 
اینترنت به 5G اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه 
در کشور ما خیلی باال اســت و به تبع آن ضریب نفوذ 
اینترنت هم خیلی باال رفته است، طبیعتا بسیاری از 
مردم گوشی های خود را به هوشمند تغییر داده اند، اما 
این گوشی ها نهایت اینترنتی که پشتیبانی می کنند 
4G  است و شبکه 5G را گوشی های هوشمند کنونی 

پشتیبانی نمی کنند. 
وی افزود: در صورت ارتقای اینترنت باید گوشی های 
جدید خریداری شــود که به دلیل تــورم و گرانی و 
همچنین محدودیت های تحریم احتماال بسیاری از 
مردم قدرت بهره مندی از این گوشــی ها را نخواهند 
داشت. حتی اگر شبکه 5G راه اندازی شود، استفاده 

اکثریت مردم زمان بر خواهد بود.
این کارشــناس فنــاوری در ادامه دربــاره امکان 
تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری در گوشی ها گفت: 
برای استفاده از این شبکه باید تغییرات سخت افزاری 
ایجاد شود یعنی چیپســت هایی که داخل گوشی ها 
وجود دارد باید بتوانند شبکه های مختلف را ساپورت 
کنند و اینگونه نیست که بتوانند از طریق نرم افزار ارتقا 
پیدا کنند، در حال حاضر نرم افزار اغلب گوشی های 
دست مردم اندروید و یا IOS است که روی سخت افزار 
کار می کنند بنابراین ســاپورت اینترنت 5G نیاز به 

ارتقای سخت افزاری دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشــور ما واردکننده 
گوشی است و امکان تولید در داخل را نداریم، طبیعتا 
بسیاری از تعمیراتی که روی گوشی ها انجام می شود 
تعویض قطعات است و تخصص الزم برای ارتقا وجود 
ندارد، از ســوی دیگر نمایندگی هــای کمپانی های 
خارجی در کشور ما حضور ندارند، بنابراین بعید است 

داخل کشور امکان آپدیت گوشی را داشته باشیم.
امینیان درباره اینکه ممکن است ورود یک شبکه 
جدید از اینترنت سرعت و سرویس دهی گوشی های 
با سرعت پایین تر را دچار مشکل کند، گفت: در تمام 
تکنولوژی های جدید این نگاه وجود دارد که بتوانند 
دستگاه های قدیمی را هم پشتیبانی کنند، بنابراین 
ورود اینترنــت 5G به این معنا نیســت که اینترنت 
3G ،+H و یا 4G وجود ندارد و پشــتیبانی نمی شوند 
آنها در همان ســطحی که دارند بــه کار خود ادامه 
 5G می دهند، اما امکانات جدید و سرعتی که شبکه
پشــتیبانی می کند فقط برای آنهایی فراهم می شود 

که گوشی های شان این شبکه را پشتیبانی می کند.

پنجره

رابط

3 بخش خصوصی

با طرح های سرمایه گذاری صندوق نوآوری

بوروکراسیتأمینسرمایهبرایفناورانکاهشمییابد
صندوق نوآوری و شکوفایی طرح های ســرمایه گذاری دو جزئی و سه 
جزئی را برای کاهش دغدغه فناوران در شــرکت ها اجرایــی کرده که با 

استقبال مواجه شده است.
مهر- محمدحســین رضوانیان، مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: کمتر از یک سال است که در صندوق نوآوری 
و شکوفایی مدل جدیدی  را در راســتای حمایت از طرح های دانش بنیان 

و فناورانه و سرمایه گذاری غیر مستقیم در این طرح ها اجرایی کرده ایم.
وی با بیان اینکه این مدل با استقبال فعاالن اکوسیستم دانش بنیان کشور 
مواجه شده است، خاطر نشــان کرد: یکی از خطوط اصلی که در صندوق 
نوآوری و شکوفایی در یکسال گذشته هدف گذاری و پیگیری شده، ایجاد 
تحرک، انگیزه و گسترش سرمایه گذاری خطر پذیر در اکوسیستم نوآوری 
و فناوری و درگیر کردن صندوقها و شــرکت های مختلــف در قالب هم 

سرمایه گذاری دو جزئی و سه جزئی بوده است.
رضوانیان با بیان اینکه در ســرمایه گذاری دو جزئــی، صندوق نوآوری 
و شکوفایی در مشارکت با عاملین ســرمایه گذاری خود که صندوق های 
پژوهش و فناوری کل کشــور و همچنین دیگر صندوق های قانونی کشور 

هستند، سرمایه مورد نیاز طرح های دانش بنیان و فناورانه را تامین خواهد 
کرد.

وی افزود: در این مــدل فناوران که عمدتا در زمینــه خاص طرح خود 
تخصص دارند در کنار عاملین ســرمایه گذاری، گام های تجاری ســازی 

طرح های خود را بر می دارند.
وی ادامه داد: در سرمایه گذاری دو جزئی، صندوق نوآوری و شکوفایی 
آماده است تا ۸0 درصد سرمایه مورد نیاز اجرایی شدن طرح ها را از طریق 
سرمایه گذاری و مشارکت در سود و یا زیان احتمالی طرح ها تامین کند و 
۲0 درصد مابقی توسط عامل سرمایه گذاری و سرمایه پذیر تامین خواهد 

شد.
وی بیان کرد: این مــدل قابلیت همکاری با دیگــر نهادها و بخش های 
دغدغه مند و یا عالقه مند کشور مانند دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی را نیز به عنــوان نهاد همکار دارد و ایــن بخش ها می توانند در 
مشارکت با عاملین ســرمایه گذاری ۲0 درصد مابقی ســرمایه مورد نیاز 

طرح ها را تامین کنند.
وی گفت: در این مدل، عمال فناوران دیگر درگیر فرایندهای بروکراتیک 

تامین ســرمایه و یا اخذ تسهیالت نمی شــوند و می توانند بر روی زمینه 
تخصصی طرح خود تمرکز کنند.

رضوانیان افزود، معیار اصلی برای صندوق نوآوری و شکوفایی در انتخاب 
طرح ها اولویت فناوری یا اولویت راهبردی طرح ها برای کشور است که در 
صورت دارا بودن این اولویت ها، همان طور که گفته شد صندوق آماده است 
تا ۴ برابر آورده دیگر شرکا را بدون هیچ گونه دخالتی در فرایندهای اجرایی 

طرح، سرمایه گذاری کنند. 
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در امور اجرایی شرکت های 
سرمایه پذیر، هیچ دخالتی نخواهد داشت، افزود، تاکنون با استفاده از این 
مدل در ۱۵ طرح ســرمایه گذاری صورت گرفته است و ۵0 طرح دیگر در 

مرحله ارزیابی و نهایی سازی مشارکت است.
رضوانیان درباره حوزه طرح های فناورانه که از این مدل سرمایه گذاری 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بهــره بــرده انــد، گفــت: حوزه های 
ســالمت و پزشــکی، معدنی، فناوری اطالعــات  بیشــترین حوزه های 
 ســرمایه گذاری با اســتفاده از مدل مشــارکت غیر مســتقیم صندوق

 هستند.
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مجلس یازدهم پیگیر مطالبات
 بخش خصوصی باشد

عضو هیات رییســه اتــاق ایران گفــت: صرف 
پیگیری، تدویــن، اصالح و ارائــه طرح ها و لوایح 
مختلف نخواهد توانست یک مجلس کارآمد و مؤثر 
را شــکل دهد. بلکه در کنار تدوین مقررات، باید 
نظارت بر اجرای قوانین هم در مجلس شکل گیرد.

اتاق ایران- غالمحسین جمیلی افزود: در تمام 
دوره های قبلی مجلس رویکردهای مختلفی جهت 
کنترل و بهینه ســازی نظام های مختلف داخلی 
ازجمله نظام اقتصادی وجود داشــته است که اگر 
هرکدام به درستی اجرا می شــدند، می توانستیم 
شاهد بهبود فضای کسب وکار باشیم. از طرفی در 
دوره های قبل، شاهد طرح لوایح و قوانینی بودیم 
که با شتابزدگی مورد بررسی قرار گرفته بودند که 
در همین ارتباط ضروری است تا مجلس یازدهم با 
مشورت بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات 3 

اتاق، اقدام به بازنگری در این قوانین کند.
جمیلی در همین ارتباط،خواســتار بازنگری و 
اصالح قانون تجارت به عنوان یکی از قوانین مهم 

مادر در کشور شد.
جمیلی تصریح می کند: صرف پیگیری، تدوین، 
اصالح و ارائه طرح هــا و لوایح مختلــف نخواهد 
توانســت یک مجلس کارآمد و مؤثر را شکل دهد. 
این انتقاد کــه در کنار تدوین قوانیــن و مقررات 
به عنوان یکــی از مهم ترین وظایــف مجلس، بعد 
نظارتی مجلس بر حســن اجرای قوانین مصوب، 
کمرنگ بوده، از ســوی صاحب نظــران و فعاالن 
اقتصادی بارها مطرح شده است و به نظر می رسد 
که اگــر نماینــدگان مجلس یازدهــم در همین 
ابتــدای راه، تمرکز خود را بر نظــارت بر عملکرد 
 اداره کشور بگذارند، شــاهد یک مجلس کارآمد

 خواهیم بود.
جمیلــی در ادامه گفت: از طرفــی حفظ اقتدار 
جمهوری اســالمی  ایران، در صدر خواسته هایی 
بوده است که همیشه به عنوان اولویت نمایندگان 
مجلس مطرح شده است که خوشــبختانه هم در 
همــه دوره ها شــاهد تحقق این هــدف بوده ایم؛ 
امــا در حال حاضر یکــی از مهم تریــن انتظارات 
این اســت که تعامــالت بین المللــی در جهت 
رونق بخشــی به فضای اقتصادی و کســب وکارها 
نیز موردتوجــه قرار گیــرد. به خصــوص اینکه 
امســال هم از ســوی مقام معظم رهبری ســال 
جهش تولید نام گذاری شــده اســت و به نظر من 
عینیت بخشــیدن به این هدف، عالوه بر بازبینی 
و اصالح ســاختار قوانیــن و مقــررات، در گروی 
 حضور ایران در مجامع مهم بین المللی و منطقه ای 

است.

گلکسی زد فلیپ 5G  با سری نوت ۲۰ 
معرفی می شود

سامسونگ گلکسی زد فلیپ 5G را همزمان با گلکسی نوت ۲0 
و نیز گلکسی واچ 3 در مراسم آنپکد معرفی می کند.

آی تی من- به تازگی یک نشریه کره جنوبی گزارش داده که 
سامسونگ ممکن است در رویداد آنپکد که در تاریخ ۵ آگوست 
)۱۵ مرداد( برگزار می کند، عالوه بر سری گلکسی نوت ۲0، گوشی 

گلکسی زد فلیپ 5G و گلکسی واچ 3 را نیز معرفی کند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا، سامسونگ امسال مراسم آنپکد 
را به شکل آنالین برگزار خواهد کرد. گزارش ها حاکی از آن است 
که گوشی های سامسونگ گلکسی زد فلیپ 5G ، گلکسی نوت 
۲0 و ساعت هوشمند گلکسی واچ از 30 مرداد )۲0 آگوست( به 
بازار عرضه خواهد شد. انتشارات کره جنوبی هیچ اطالعاتی در 
مورد مشخصات گلکســی زد فلیپ 5G فاش نکرده اند. بر این 
اساس مشخص نیســت که این گوشــی از چه نوع پردازنده ای 
برخوردار خواهد بود اما برخی شایعات حاکی از آن است که این 
گوشی ۲۵6 گیگابایت حافظه داخلی دارد و با رنگ جدید قهوه ای 
در دسترس کاربران قرار می گیرد. سامسونگ اوایل سال جاری 
میالدی گوشی تاشو گلکسی Z Flip را با نمایشگر تاشو و تجهیز 
به پردازنده اســنپدراگون ۸۵۵ به بازار عرضه کرد. این دستگاه 
علیرغم ویژگی ها و ظاهر زیبایی که داشت اما از فناوری و اتصال 
5G پشتیبانی نمی کرد. انتظار می رود گلکسی نوت ۲0 با صفحه 
نمایش 6.۴ اینچی S-AMOLED مسطح به بازار عرضه شود، در 
حالی که گلکسی نوت ۲0 پالس دارای صفحه خمیده 6.۹ اینچی 
S-AMOLED است. گفته می شود این گوشی ها از باتری های 
۴300 و ۴۵00 میلی آمپر ساعتی بهره مند خواهند بود. گزارش ها 
حکایت از دوربین اصلی ۱0۸ مگاپیکسلی در مجموعه دوربین های 
سه گانه نصب شده روی گلکسی نوت ۲0 دارند. همچنین پیش 
بینی می شود سامسونگ گلکســی زد فلیپ 5G را با نمایشگر 
داخلی بزرگتر ۷.۷ اینچ به بازار عرضه کند. گزارش ها حاکی از آن 
است که رویداد آنالین آنپکد به صورت زنده از طریق پلتفرم های 
 Newsroom ،مختلف مانند ســایت رسمی سامســونگ

سامسونگ، یوتیوب، توییتر و فیس بوک پخش خواهد شد.

حق امتیاز برای موبایلی با دوربین سلفی 
زیر نمایشگر

شرکت چینی »تی سی ال« حق امتیاز اختراع موبایلی با دوربین 
سلفی زیر نمایشگر ر را ثبت کرده است.

مهر- شــرکت TCL برای تولید تلویزیون در سراسر جهان 
مشهور است. این شرکت تحت برند آلکاتل موبایل نیز به بازار عرضه 
می کند. TCL در سال جاری تولید موبایل هایی با برند خود را آغاز 
کرده است. درهمین راستا این شرکت حق امتیاز اختراع موبایلی 
با دوربین زیر نمایشگر ثبت کرده است.  این دستگاه نمایشگری 
خمیده دارد و لبه های آن نیز به طور واضح مشخص است. پشت 

موبایل TCL، چهار دوربین و ۲ فلش ال ای دی دیده می شود.
TCL بــرای تولید تلویزیون های ارزان مشــهور اســت. این 
شــرکت تصمیمی دارد با عرضه یکی از ارزان ترین موبایل های 
5G در آمریکا به نامTCL 10 5. به قیمــت 3۹۹ دالر در بازار 

موبایل وارد شود.

New Tab
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پیامک

 کارگروه طرح قیمت نصر تهران 
تشکیل می شود

فناوران - کمیسیون خدمات فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه  ای استان تهران در نظر دارد به منظور تکمیل سند تعرفه خدمات فنی انفورماتیک و تعمیم آن 
به کسب  وکارهای مختلف، کارگروهی را به منظور وضع تعرفه  در حوزه  های: خدمات میزبانی، خدمات فروش دامنه، خدمات طراحی وبگاه  ها، برنامه  های کاربردی تلفن 

همراه وغیره تشکیل دهد. لذا از همه عالقه  مندان حضور در کارگروه فوق درخواست می شود از طریق تکمیل فرم درخواست، آمادگی خود را اعالم کنند.

هم افزایی در اجرای طرح تاپ
در جلس��ه مش��ترک معاون آم��وزش، پژوهش و 
فن��اوری وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت و رییس 
صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران کش��ور، 
راهکاره��ای افزایش تعام��ات فی مابی��ن مبنی بر 
استفاده از ظرفیت های مش��ترک جهت پیاده سازی 
طرح توانمندس��ازی تولید و توسعه اش��تغال پایدار 

)تاپ( کورد بحث وبررسی قررگرفت.
شاتا- قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه مشترک با 
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 
با اشاره به این که یکی از دغدغه های جدی مسووالن 
بلندپایه نظ��ام به ویژه مقام معظ��م رهبری، حمایت 
از تولیدات داخل��ی و ارتقای توانمن��دی بخش های 
مختلف اقتصادی کشور است به تشریح ظرفیت های 
همکاری صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
کشور به عنوان نهاد حمایتی استادان و پژوهشگران 
و طرح »تاپ« به عنوان یک پلتف��رم یکپارچه جهت 
رفع نیازهای پژوهش��ی و فناورانه بنگاه های تولیدی 
و تجاری از طری��ق توانمندی   های بخش پژوهش��ی 
پرداخت. در ادامه این نشست آقاکثیری، رئیس مرکز 
توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و مدیر پروژه تاپ نیز 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی 
سازی این طرح با محوریت شیوه هدف گذاری برای 
اس��تان ها جهت تحقق اهداف طرح »ت��اپ«، میزان 
عملکرد استان ها در سال 1398، رتبه بندی استان ها 
بر اساس میزان عملکرد و برش استانی عملکرد طرح 

تا پایان سال 1398 ارائه کرد .
افتخاری، رئیس صندوق حمایت از پژوهش��گران 
و فناوران کش��ورنیز ضمن تأکید بر ل��زوم همکاری 
دو مجموعه و دس��تیابی به اهداف مشترک به مکمل 
بودن مأموریت های صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور و طرح »توانمندسازی و توسعه اشتغال 
پایدار )تاپ(« اشاره کرد و افزود: بانک اطاعاتی بسیار 
ارزشمندی مشتمل بر 350 هزار پژوهشگر در اختیار 
صندوق است که می تواند در جهت پیاده سازی هر چه 

بهتر طرح تاپ مورد بهره برداری قرار گیرد.
گفتنی است در این جلس��ه طرفین ضمن بررسی 
زمینه ه��ای هم��کاری معاونت آم��وزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران کشور، در راستای 
تس��هیل جاری س��ازی فرآیندهای »اس��تادتاپ« و 
»دانش��جوتاپ« بر م��واردی چون اطاع رس��انی در 
خص��وص طرح »ت��اپ«، به��ره ب��رداری دوجانبه از 
بانک اطاعات ه��ر دو مجموع��ه و ترغیب اس��اتید 
و پژوهش��گران برتر به ش��رکت در پروژه ها و رش��ته 
فعالیت هایی ک��ه در س��امانه طرح »ت��اپ« به ثبت 

رسیده اند نیز تاکید کردند .

پنجره

3 بخش خصوصی

حمید فروزنده رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای:

 شورای انتظامی رویکرد مصالحه و سازش دارد
حمید فروزنده رییس ش��ورای انتظامی س��ازمان نظام صنفی رایانه ای اس��تان 
تهران می گوید: ش��ورای انتظامی طبق اساسنامه س��ازمان یکی از ارکان سازمان 
است و اعضای این شورا در ابتدای هر دوره هیات مدیره و پس از رای گیری انتخاب 
می شوند. تعداد اعضای این شورا پنج نفر است که از چهار نفر به عنوان کارشناس و 

یک نفر به عنوان عضو حقوقدان که دانش حقوقی و قضایی دارد، تشکیل می شود.
نصر تهران- کارشناس��ان ش��ورای انتظامی نصر ته��ران دارای تخصص ها و 
دانش های مختلفی هستند که با توجه به موضوع پرونده ی ارجاع داده شده، آن را 
کارشناسی می کنند، برای مثال در این دوره حجت اله مسعودی در حوزه  موضوعات 
سخت افزار، محمد یوس��فیان در حوزه  قراردادهای نرم افزاری، حمید فروزنده در 
حوزه  ش��بکه، امنیت و اینترنت و عل��ی آذرکار در حوزه  کس��ب و کارهای آناین 

کارشناسی کرده و بهداد عباسی نیز عضو حقوق دان شورا است.
این شورا در سال 98، ۴0 پرونده را بررس��ی و اقدام به صدور رای کرد. از ابتدای 
سال جاری هم با شیوع بحران کرونا، شورا پنج جلسه را به صورت مجازی با حضور 

کلیه اعضا برای بررسی پرونده ها تشکیل داده است. 
به گفته فروزنده، رییس این شورا، شصت تا هفتاد درصد از پرونده های ارجاعی در 
حوزه تولید نرم افزار هستند و پرونده  های حوزه  سخت افزاری که شامل بحث های 
گارانتی، تحویل، الیس��نس و ... می ش��ود،  در مرتبه دوم قرار می گیرد. وی با بیان 
اینکه غالب پرونده ها را می توان از نظر رس��یدگی به دو نوع تقسیم کرد، گفت: نوع 
اول و شایع تر، پرونده های مربوط به تخلفات صنفی است، که در این صورت طرف 
شکایت باید از فعاالن حوزه فناوری اطاعات و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران باشد. در این حالت شورا با دعوت از طرفین شکایت، بررسی پرونده ها 
را شروع کرده و در نهایت با صدور رای مش��خص می کند که تخلفی صورت گرفته 
یا خیر و در صورت شناسایی تخلف، متناس��ب با آن طبق مواد 51 و 52 آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم  افزارهای رایانهای مصوب 1383 

هیات وزیران، مجازات تعیین شده را اعام می کند.

نوع دوم، مواردی هس��تند که در آن طرفین شکایت ش��ورای انتظامی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران را به عنوان داور مشخص می کنند. در این حالت 
شورا در صورت پذیرش داوری همانند یک دادگاه حقوقی عمل کرده و در پایان با 
صدور رای نظر خود را اعام می کند. این رای برای طرفین الزم االتباع اس��ت و در 
صورت عدم تمکین از س��وی هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند بعد از گذشت 
بیس��ت روز از اباغ رای با مراجعه به واحد اجرای احکام نس��بت به اجرایی کردن 

رای داوری اقدام کند.
وی افزود: با توجه به بلوغ س��ازمان نظام صنفی رایانه ای و اگاهی و اعتماد صنف 
نسبت به فعالیت شورای انتظامی و نیز رسیدگی کاما تخصصی و سریع پرونده ها 
توسط این شورا در مقایس��ه با س��ایر محاکم، تعداد پرونده های داوری رشد قابل 

توجهی در سال  های اخیر داشته است.
فروزنده با تاکید بر ارتقای جایگاه شورای انتظامی برای حل و فصل مشکات و 
اختافات قراردادی در حوزه فناوری اطاعات، به همکاری سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اس��تان تهران و ارجاع پرونده های حوزه فناوری اطاعات به 
شورا و اعتبار رای ش��ورا برای این مراجع اش��اره کرد. او همچنین اظهار داشت که 
مرکز ملی فضای مجازی نیز طی نامه ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر ش��عبه 12، 
تصریح کرده در قراردادهایی که شورای عالی انفورماتیک مرجع رسیدگی بوده، االن 
و در غیاب این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای وظیفه بررسی 

و رسیدگی به آنها را دارد.
اما در دوره  کرونا چگونه پرونده ها بررسی می ش��وند و مراحل رسیدگی خود را 

طی می کنند؟
به گفته  فروزنده، تا انتهای سال قبل طبق روال تمامی  پرونده ها به شکل حضوری 
بررسی و رفع مشکل می شد. در دوران کرونا به منظور جلوگیری از تاخیر در روند 
رسیدگی به پرونده ها و سایر وظایف شورا، تا به امروز پنج جلسه از طریق سازوکار 
برقرار شده توسط سازمان بصورت آناین )مجازی( برگزار شده است. در طول این 
جلسات شورا با اعمال تغییرات در رویه اجرایی خود تاش کرده که به سطح بازدهی 
جلسات حضوری خود نزدیک شود. موضوعاتی نظیر احراز هویت طرفین پرونده، 
امضای صورتجلسات و امضای برگه ارجاع موضوعات از مواردی هستند که در این 

جلسات مورد بحث قرار گرفته اند.
حمید فروزنده رویکرد ش��ورای انتظامی س��ازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران را این گونه توصیف می کند: تا حد ممکن پرونده ها را با راهنمایی و اجازه به 
تعامل طرفین در شورا، به سمت س��ازش می بریم و تاش می کنیم که طرفین به 
نوعی با هم کن��ار بیایند، به این دلیل که در هنگام ص��دور حکم و رای حداقل یک 
طرف ناراضی باقی می ماند. در حالیکه سازش طرفین، رضایت هر دو را فراهم کرده 
و از اتاف انرژی و منابع طرفین جلوگیری می کند. خوشبختانه در حال حاضر کسر 
قابل توجهی از پرونده ها به دلیل تجربه و اعتبار اعضای ش��ورا و ارایه راه حل های 

مفید منجر به سازش شده است.
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امسال ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط 
بازفعال سازی می شود

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از برنامه ریزی برای بازفعال س��ازی یک هزار و 

500 بنگاه کوچک و متوسط غیرفعال در سال 99 خبر داد.
ش�اتا- اصغر مصاحب با بیان این مطلب، اف��زود: مطابق 
برنامه ریزی انجام شده یک هزار و 200 واحد از این بنگاه ها در 
داخل سازمان صنایع کوچک و 300 واحد دیگر با نظارت این 
سازمان، اما توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 

بازفعال سازی می شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: عمده این واحدها ب��ا بهره گیری از 
خدمات کلینیک های صنعتی و خدمات مش��اوره ای بازفعال 

خواهند شد.
این مقام مسوول گفت: بازفعال سازی 88 رشته فعالیتی که 
بیش از سایر صنایع در شرکت شهرک های صنعتی استان ها 

فعالند، مد نظر است.
به گفته مصاحب، برای س��ال 98 باز فعال سازی یک هزار 
و 33۴ واحد برنامه ریزی شده بود، اما با وجود افت محسوس 
فعالیت ها در یک ماه پایانی پارس��ال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، توانس��تیم به رقمی  یش از رقم برنامه ریزی شده یعنی 

هزار و ۴۴۴ واحد دست یابیم.
وی همچنین درخص��وص ارتق��ای ص��ادرات بنگاه های 
کوچک و متوس��ط، از طرحی خبر داد که هفته گذش��ته در 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ارائه ش��د ک��ه در آن قرار 
است از مش��وق های صادراتی برای توسعه صادرات غیرنفتی 
کنسرسیوم های صادراتی، ش��رکت های مدیریت صادرات و 

شرکت های صادرات گرا استفاده شود.

انتشار گزارش دوساالنه عملکرد
 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
گزارش دوس��االنه عملکرد س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 

استان تهران منتهی به اسفندماه سال 1398 منتشر شد.
نصر تهران- گزارش دوس��االنه عملکرد س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران منتهی به اسفندماه سال 1398 
در چهار فصل دس��تاوردها و فعالیت های س��ازمان، عملکرد 
دوس��االنه هیات مدی��ره دوره پنجم، عملک��رد، فعالیت ها و 
دستاوردهای کمیسیون ها و گزارش آماری عملکرد دبیرخانه 

و دیگر ارگان رسمی سازمان منتشر شد.
این گزارش، بیان گر خاصه ای از فعالیت های انجام ش��ده 
در کل سازمان )اعم از هیات مدیره، کمیسیون ها و دبیرخانه( 
ب��وده و ت��اش می کن��د تصوی��ر روش��ن تری از اقدامات و 
فعالیت های انجام شده و همچنین مس��یر پیش رو به دست 

دهد.
فناوران در روزهای آینده س��عی خواهد کرد ضمن انتشار 
بخش های مهم این گزارش، به بررسی و نقد عملکرد سازمان 

نظام صنفی رایانه ای استان تهران بپردازد.
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دریچه
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
از سر گرفته می شود

مرکز امور اصناف و بازرگانان-  جمشید گلپور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: پس از ماه مبارک رمضان و با بهبود شرایط بهداشتی کشور در کنترل بیماری کرونا، 
آموزش های دوره ای صنوف به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دوره های مجازی آغاز خواهد شد. به گفته گلپور، در همین راستا برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 

نیز از سر گرفته خواهد شد. وی اظهار داشت: رسیدگی به مشکات صنوف جزو اولویت های مرکز اصناف وزارت صمت است.

رشد درآمدزایی شیائومی 
 در پاندمی کرونا

شیائومی  که روز گذشته گزارش جدیدی را در خصوص عملکرد 
مالی خود در سه ماهه نخست سال جاری میادی منتشر کرده، به 
تازگی اعام کرده است که درآمد این شرکت چینی بزرگ در در 
این بازه زمانی به میزان 13.۶ درصد رشد و افزایش پیدا کرده است.
 ایسنا- این بدان معناست که شیائومی  توانسته فراتر از پیش 
بینی های صورت گرفته از سوی تحلیلگران و کارشناسان فعال 
در حوزه فن��اوری عمل کند و به یک موفقیت نس��بی در بحران 

پاندمی کرونا دست پیدا کند.
همچنین میزان فروش گوشی های گران قیمت مجهز به فناوری 
شبکه 5G  در این بازه زمانی در افزایش درآمد شیائومی تاثیرگذار 
بوده است. همچنین شیائومی  نسبت به میزان فروش و عملکرد 
مالی خود در ماه های آتی بسیار خوشبینانه ابراز امیدواری کرده 
است این در حالیست که رقبای آن همچون اپل و سامسونگ بیشتر 
برآورد کرده بودند که تاثیر و تبعات منفی ناشی از جلو گسترده و 
پاندمی کرونا در فصل های آینده سال جاری میادی نمایان خواهد 
شد. طبق آمارهای رسمی منتشر شده شیائومی  در سه ماه منتهی 
به مارس 2020 توانسته محصوالت خود را به ارزش ۴9.۷ میلیارد 
یوان معادل ۷ میلیارد دالر به فروش برساند. این در حالیست که 
میزان درآمد کسب شده توسط این شرکت در مدت مشابه سال 

گذشته ۴3.۷۶ میلیارد یوان بوده است.
شیائومی بر این باور است که افزایش درآمد این شرکت تا حد 

زیادی مرهون باال رفتن قیمت گوشی های 5G بوده است.

آیفون جدید احتماال هندزفری ندارد
تازه ترین اخبار و گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که 
اپل احتماالً قصد دارد گوشی جدید آیفون 12 را بدون هندزفری 

معرفی و عرضه کند.
ایسنا- بر اس��اس گزارش های منتشر ش��ده در رسانه های 
خبری و وب سایت های فعال در حوزه تکنولوژی، می توان دریافت 
که ش��رکت اپل به عنوان توسعه دهنده گوش��ی های آیفون به 
احتمال زیاد قصد دارد به منظور افزایش فروش محصوالت ایرپاد 
خود، گوشی جدید آیفون 12 را به صورت کاما وایرلس و بدون 

هندزفری معرفی و عرضه کند.
کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری پیشتر نیز برآورد 
و اعام کرده بودند که اپل در نظر دارد س��ری جدید گوشی های 
آیفون خود را بدون امکان هیچ اتصالی از جمله هندزفری توسعه 

داده و به تولید برساند.
حاال به نظر می رسد که پیش بینی آنها بر اساس اسناد و مدارک 
فاش شده تا حد زیادی درست از آب درآمده است؛ هر چند که تا 
زمان رونمایی رسمی اپل از گوشی آیفون 12 که به احتمال زیاد 
طبق روال هر ساله در رویدادی اختصاصی در سپتامبر سال جاری 
میادی برگزار شود، باید منتظر ماند تا از صحت پیش بینی های 

صورت گرفته اطمینان حاصل شود. 
هنوز این اخبار به صورت رسمی توسط شرکت اپل منتشر نشده 

و به تایید نرسیده است.
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رابط

موبایل 3/5

قفل آیفون با ماسک هم باز می شود
آپدیت سیس��تم عامل iOS عرضه شده اس��ت. این آپدیت 
قرار گرفتن در معرض کووید 19 را به کاربران گوشزد می کند و 
همچنین به آنان اجازه می دهد حتی با ماسک قفل دستگاهشان 

را باز کنند.
مهر- آخرین نسخه آپدیت سیستم عامل اپل iOS13.5 نام 
دارد و هم اکنون عرضه شده است این آپدیت چند ویژگی جدید از 
جمله نوتیفیکیشن »قرار گرفتن در معرض کووید -19« را دارد. 

اپل برای ارائه این ویژگی با گوگل همکاری کرده است.
عاوه برآن باز کردن قفل دس��تگاه با قابلیت Face ID برای 

کاربرانی که ماسک به صورت دارند نیز تسهیل شده است.
در این وضعیت سیستم عامل صفحه کد را به کاربر نشان می دهد 
تا او بتواند بدون تاخیر قفل دس��تگاه خود را باز کند. همچنین 
هنگامی که کاربر ماسک به صورت دارد و بخواهد از اپل استور، اپل 
بوکز، اپل پی یا آیتونز خرید کند، همین صفحه کد نمایش داده 
می شود. عاوه بر آن قابلیت Medical ID نیز ارتقا یافته است. 
کاربر می تواند برخی اطاعات پزشکی خود را برای مواقع اضطراری 
در این بخش ذخیره کند. با ارتقای این ویژگی فرد می تواند دستگاه 
 Medical ID را طوری تنظیم کند تا به طور خودکار اطاعات
را با اپراتورهای اورژانس 911 به اشتراک بگذارد. در کنار این موارد 

آپدیت جدید iOS حاوی وصله های ترمیمی برای باگ ها است.

اچ تی سی گوشی 5G   عرضه می کند
طبق گزارشی جدید به نظر می رسد شرکت تایوانی اچ تی سی 
قصد دارد در جوالی امسال نخستین موبایل 5G  خود را رونمایی 

کند.
 HTC مهر- گزارش��ی جدید حاکی از آن اس��ت که شرکت
 HTC Desire مش��غول س��اخت یک موبایل میان رده به نام
 20Pro است. این درحالی است که بخش تولید موبایل شرکت 
تایوانی با خسارت های ناشی از کاهش فروش محصوالت دست 
و پنجه نرم می کند. از س��وی دیگر به نظر می رس��د این شرکت 
تصمیم دارد در جوالی س��ال جاری میادی نخستین موبایل 
5G    خود را رونمایی کند. به گفته کارشناس��ان ممکن اس��ت 
موبایل مذکور یک دستگاه رده باال و پرچمدار باشد. موبایل های 
HTC Exodus1و +HTC U12  که در سال 2018 معرفی 
شدند، آخرین پرچمداران »اچ تی سی« بودند. یکی از مدیران این 
شرکت در مصاحبه ای اعام کرده بود هنگامیکه اینترنت 5G در 
تایوان عرضه شود، اچ تی س��ی نیز  موبایل های مجهز به فناوری 
نس��ل پنجم را عرضه خواهد کرد. درهمین راس��تا کارشناسان 
معتقدند این شرکت در ماه جوالی نخستین موبایل 5G   خود را 
   5G رونمایی می کند. هنوز اطاعاتی درباره نام و مشخصات موبایل
اچ تی سی منتشر نشده است. از سوی دیگر اچ تی سی تصمیم دارد 
در ماه ژوئن یک موبایل 4G   نیز رونمایی کند که نام این دستگاه نیز 
 Desire 20هنوز مشخص نشده است. با این وجود احتمال دارد
Pro نام دستگاه 4G باشد. پیش بینی می شود این موبایل با تراشه 
اسنپدراگون ۶۶5 و ۶ گیگابایت RAM عرضه شود. پنل پشتی 

دستگاه نیز مجهز به 3 دوربین و اسکنر اثر انگشت خواهد بود. 
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پیامک

سرویس مصاحبه آنالین  فارسی »کاران« معرفی شد 
محصول

خدمت جدید »کاران« برای کارفرمایان و کارجویان، امکان انجام مصاحبه های 
استخدامی  به صورت آناین و ویدئویی روی بستر تمام فارسی است. اگر به دنبال 
استخدام افراد هستید، سرویس آناین مصاحبه استخدامی کاران به شما امکان 
می دهد بتوانید در هر زمان و مکان و به سادگی، یک جلسه مجازی برای جذب و 

استخدام برگزار کنید.
فناوران- نرم افزارها و سرویس های مختلفی برای انجام یک مصاحبه آناین 
وجود دارد که هر کدام محاسن و معایب خاص خود را دارند. اما بزرگترین مشکل 
استفاده از سرویس های خارجی در کشورمان، کندی و یا اختال سرعت در حین 
برقراری تماس ویدئویی اس��ت؛ عاوه براین، تمام فایل های ویدئویی  در این نرم 
افزارها روی سرورهای خارج از کش��ور قرار دارد؛ بنابراین اگر به هر دلیل ویدئوی 
مصاحبه استخدامی روی این برنامه ها از دس��ت برود امکان بازیابی و پیگیری آن 

برای کارفرمایان فراهم نیست. 

سرویس مصاحبه آناین کاران با توجه به این نیاز مبرم کسب و کارها ارائه شده 
است تا کارفرمایان و کارجویان بتوانند به سادگی و به سرعت جلسات مصاحبه های 
استخدامی خود را بدون اختال در سرعت و بر بستر امن کاران به صورت آناین 

و ویدئویی برگزار کنند.
مزایای مصاحبه آناین استخدامی  کاران عبارتند از:

1. این سرویس کاما به زبان فارسی اس��ت و پیچیدگی سرویس های خارجی 
را ندارد.

2. نیازی نیست حتما در سایت کاران آگهی استخدامی ثبت کرده باشید.
3. شما به سادگی و با سرعت می توانید لینک مصاحبه آناین را ایجاد کرده و با 

ایمیل یا پیامک برای کارجو و حاضران جلسه ارسال کنید.
۴. استفاده از این سرویس نیازی به نصب ابزارهای اضافه روی موبایل و یا رایانه 

شما ندارد و با یک مرورگر معمولی باز می شود.

5. کیفیت تصوی��ری مصاحبه ویدئوی��ی آناین کاران باالتر از س��رویس های 
خارجی است.

۶. نگران سرعت اینترنت و قطع شدن مصاحبه نیستید.
۷. هیچ محدودیتی برای تعداد شرکت کننده در مصاحبه وجود ندارد.

8. اطاعات تماس مصاحبه کنندگان محرمانه نگه داشته می شود.
9.نگران از دست دادن فایل مصاحبه نیستید.

10. فایل ویدئویی مصاحبه برای شما قابل دانلود و ارسال است.
11.اطاعات محرمانه مصاحبه شما روی سرور خارجی منتقل نمی شود

12. قابلیت ثبت نظرات و نتیجه مصاحبه روی ویدئوی مصاحبه وجود دارد.
13. یکبار استفاده از مصاحبه آناین کاران برای شما رایگان است.

شما می توانید با ورود به سایت کاران، پس از ثبت نام، سرویس مصاحبه آناین 
کاران را فعال کنید.

زمزمه های ارزانی از بازار به گوش می  رسد

هفته آینده گوشی موبایل بخریم؟
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی با 
برشمردن دالیل گرانی گوشی موبایل گفت: امسال به دلیل 
قطع واردات تلفن همراه، ش��اهد کمبود گوشی و در نهایت 

افزایش قیمت ها هستیم.
باشگاه خبرنگاران - مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشور های همسایه و 
کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار ها و همچنین برنامه های 
آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با 
نام “شاد” در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت 

باال رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.
وی البته بدون اشاره به فعالیت های سوداگرانه در این بازار 
گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در 
ماه های فروردین و اردیبهشت امسال فقط ۷00 هزار گوشی 

وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.
رییس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی و ارتباطی 
افزود: بانک مرک��زی باید برای جبران این کمب��ود وارد این 
بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی 
را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوش��ی به اندازه کافی 

وارد بازار کنند.
محبی گفت: آمار ش��رکت های واردکننده در حال حاضر 
حاکی از آن اس��ت که حدود 500 هزار گوشی در گمرک و 
انبار ها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می شود این گوشی ها 

را ترخیص کرد.
وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در 
جریان است، اما گرانی دالر تاثیر بس��یار زیادی بر قیمت ها 

گذاشته و آرامش را از بازار این کاال سلب کرده است.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی گفت: 
خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه های قانونی و 
دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی 
تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این 
تخلف محسوب می شود ضمن اینکه مردم می توانند با مراجعه 
به سایت اتحادیه دستگاه های مخابراتی تهران، شکایت خود را 

مطرح و پیگیری کنند.
محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول 
خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید 
قبل از مراجعه به این سایت ها اسم و نام و نشانی آن سایت را 

در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.
 نوید ارزان شدن تلفن همراه

در همین حال تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته 
است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار 

شده است.
حدود 3 ماهی می شود که شاهد افزایش قیمت موبایل در 
بازار هس��تیم که همین امر باعث کاهش تقاضا در بازار شده 
است. زمانی که سری به بازار موبایل بزنیم دیگر از گوشی های 
کمتر از 2 میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن 
همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان ترین 
موبایل هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوق کارگری 

هم گران تر هستند.
افزایش بی سرو صدا قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا 

تقاضا برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت 
نوعی شوکه بود. یکی از متقاضایان خرید گوشی ادعا دارد که 
قبل از عید قصد خرید تلفن همراهی با قیمت 8 میلیون تومان 
را داشته است که پس از عید قیمت همان کاال به 12 میلیون 
تومان رس��ید. به گفته کارشناس��ان، بخش جزئی از دلیل 
افزایش قیمت موبایل به نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر 
این افزایش بسته به بحث واردات است. اگرچه قیمت گوشی 
تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است، اما 
تا زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانی 

نداشته باشد، احتمال باال رفتن قیمت موبایل وجود دارد.
در این روزها فرقی نمی کند به دنبال چه برند یا چه مدل 
تلفن همراهی باشید، زمانی که به بازار موبایل سری می زنیم 
به دلیل اینکه قیمت ها باالس��ت  باید قید خرید را زد. حدود 
یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار 
هستیم و مشاهدات میدانی نشان داده است که قیمت ها روند 
نزولی را دارد. حال سوالی که پیش می آید آیا همچنان شاهد 
کاهش قیمت این کاال خواهیم بود یا مجدا قیمت آن افزایش 

خواهد داشت؟
  قیمت موبایل در سراشیبی قیمت 

ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با 
بیان اینکه بازار تلفن همراه شدت هم اکنون بازار تلفن همراه 
راکد است، گفت: به دلیل اینکه موبایل تولید داخل نداریم  و 
این کاال با قیمت ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این 
کاال بستگی ش��دید به قیمت ارز دارد و در حال حاضر شاهد 

افزایش قیمت ارز در جهان هستیم.
وی ادامه داد: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته 
است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار 
شده است و از این رو در یک هفته اخیر شاهد کاهش قیمت 

موبایل در بازار بودیم.
درستی گفت: امیدواریم با تغییراتی که در وزارت صمت 
صورت گرفته است، گره گشایی برای این بازار باشد و به ثبات 
نسبی برسد. با افزایش قیمت موبایل مغازه داران آسیب های 
فراوانی دیده اند و در گذشته امورات خود را بهتر از حال حاضر 

می گذراندند.
او گفت: هفته آینده مقداری بازارقیمت موبایل در به  آرامش 
خواهد رسید و قیمت ها مشخص خواهد شد. بازار نیاز به ثبات 

دارد تا مردم قدرت خریدشان افزایش یابد.  
وی درخصوص کاهش قیمت تلف��ن همراه در هفته های 
آینده، تشریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در 
هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که قیمت ها به ثبات 

نسبی خواهد رسید و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.
  قیمت موبایل؛ سرگردان در تب دالر

پژمان احمدی یکی از فروشندگان موبایل  در خصوص بازار 
موبایل، گفت: هر س��اله در نزدیکی شب عید شاهد افزایش 
تقاضای موبایل در بازار بودیم که امسال این میزان به نصف 
رسید. پاساژها از قبل عید تعطیل شدند و همین عامل باعث 

افت تقاضا در بازار شد.
او گفت: بعد از تعطیات نوروزی و با بازگش��ایی پاساژها، 
مقداری تقاضا وجود داشت اما به شدت شاهد افزایش قیمت ها 

بودیم و همین عامل باعث کاهش تقاضا در بازار شد. عرضه و 
تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون 
تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن 

همراه روند صعودی را دارد.
این فروش��نده موبایل ادامه داد: در حال حاضر حدود یک 
هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل بودیم و پیش 
بینی می شود که این کاال به قیمت نسبی برسد. هم اکنون به 
شدت بازار آرامی  را پشت سر می گذاریم، اما امیدوارم که در 
هفته های آینده  این مشکل برطرف شود و شاهد رونق این 

صنف باشیم.
  از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه 

رضا دیهیمی، نایب رییس انجم��ن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و تجهیزات جانبی، با بیان از هم گسس��تگی زنجیره 
تامین و عرضه تلفن همراه در کشور، در مورد تاثیر بحران کرونا 
بر اقتصاد صنف تلفن همراه گفت: متاس��فانه از اوایل اسفند 
که رش��د ش��یوع بیماری کرونا در ایران آغاز شد، مشکاتی 
برای این صنف بوجود آمد. نخس��تتین تاثیرات شیوع کرونا 
در صنف موبایل ش��امل حال حلقه  اول ای��ن زنجیره یعنی 

واردکنندگان شد.
رییس انجمن واردکنندگان موبای��ل، تبلت و تجهیزات 
جانبی افزود: بهتر است بدانید در این لحظه که با هم گفت وگو 
می کنیم هیچ باری از دبی به ایران نمی رسد چرا که راه های 

دبی و عراق )اربیل( به ایران بس��ته ش��ده و پرواز و در نتیجه 
کارگویی صورت نمی گیرد. به عبارتی اولین مشکل آن است 

که واردکنندگان امکان ارسال کاال به ایران را ندارند.
نایب رییس انجمن واردکنن��دگان موبایل با بیان افزایش 
جهانی قیمت موبایل به دلیلی شیوع کرونا گفت: کروناویروس 
همزمان با شروع سال نوی میادی 2020 در چین و سپس 
کش��ورهای دیگر ش��یوع پیدا کرد. در نتیجه کارخانه های 
برندهای بزرگ از قبیل اپل و سامسونگ در چین به تعطیلی 
کشیده شد و با توجه به همزمانی با سال نو کمبود کاال در دبی 
و هنگ کنگ و... باعث افزایش قیمت کاال در سراسر جهان 
شد. معضل بزرگ این است که زمانی برای پایان این بحران 
تعیین نشده و البته ما امیدواریم انشااهلل هرچه سریع تر اوضاع 

به سامان برسد.
او افزود: هم اکنون که کشور با این بحران مواجه شده است، 
دغدغه همه ما عبور از این شرایط است و باید تاش کنیم تا 
هرچه زودتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم. اما نباید از 
این موضوع هم  غافل شویم که در این دوران بسیاری از کسب 
و کارها آسیب دیده اند و باید از هم اکنون چاره ای برای حل 

مشکل آنها در پساکرونا بیاندیشیم.
حال باید منتظر ماند تا قیمت ارز به یک ثبات نسبی برسد و 
در برابر آن واردات موبایل تعیین و تکلیف شود چرا که این گونه 

شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار خواهیم بود.

PB

بازار تلفن همراه در ماه های اخیر پرتالطم بوده، 
کارشناسان دالیل متفاوتی در مورد این وضعیت 
بازار بیان می کنند اما راهکارها شبیه به هم است، 
کنترل قیمــت دالر و تســهیل در واردات؛ حضور 
میدانی در بازارها نیز حکایت از انباشــت تقاضا و 

افزایش قیمت ها دارد.
فارس -  شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند در 
ایران و به مرور در سایر کشورها کسب و کارها را به 
تعطیلی کشاند، تعطیلی که به گفته وزیر اقتصاد به 
اندازه ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی برای کشور 
خسارت به همراه داشته و احتماالً تبعات آن تا ماه ها 
ادامه خواهد داشت، البته این موضوع فقط به ایران 
اختصاص نداشته و برای نمونه اقتصاد بریتانیا ۲0 

درصد در ایام قرنطینه کوچک تر شده است.
با این حال از اواســط اردیبهشــت و با کاهش 
محدودیت هــا، کرکره ها باال رفته انــد و در برخی 
رسته ها شرایط در حال عادی شدن است، از سوی 
دیگر تقاضا و تورم انباشته شده از اسفند ماه، منجر 

به افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
 کاهش واردات قانونی بــه دلیل عدم 

تخصیص ارز
در بازار تلفن همراه این تقاضا به دلیل مشکالتی 
که در واردات به دلیل کرونا ایجاد شده بود منجر به 
کمبودهایی در بازار شد، امیر اسحاقی دبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گســترده 
موبایل های قاچاق در پی کاهــش واردات قانونی 
خبر داد و اظهار کرد: طبــق گفته برخی از فعاالن 
بازار این موبایل های قاچاق با استفاده از کد اقامت 

اتباع خارجی و با دریافــت مبالغی بین ۲۵ تا ۱00 
هزار تومان رجیستر می شوند.

وی تصریح کرد: کاهش واردات قانونی به دلیل 
عدم تخصیص ارز، باعث سوءاستفاده قاچاقچیان و 
سوداگران از این خأل شده اســت، این افراد میزان 
قابل توجهی تلفن همــراه را به صورت قاچاق وارد 
کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی 
این موبایل ها را رجیستر کرده اند، حتی در برخی 
موارد سودجویان توانســته اند تا با یک کد اقامتی 

چندین موبایل را رجیستر کنند.
علی رغم صحبت های دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل، آمار گمرک نشان می دهد واردات نه تنها 

کاهش نداشته بلکه افزایش را هم نشان می دهد.
  رشد 145 درصدی واردات تلفن همراه

۲0 خرداد بود که سید روح اله لطیفی سخنگوی 
گمرک ایران درباره آخرین وضعیت واردات تلفن 
همراه در سال جاری اظهار داشت:  از ابتدای سال 
جاری تا ۲0 خرداد ماه تعــداد یک میلیون و ۴۱0 
هزار و ۹33 دستگاه در مجموع ترخیص و وارد بازار 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل 
که ۵۷۴ هزار و ۹۱۹ دستگاه بود ۱۴۵ درصد رشد 

داشته است.  
لطیفی ادامه داد: همچنین از اول سال جاری تا 
۲0 خرداد ماه تعداد اظهارنامه هــای تلفن همراه 
به ۵۵6 مورد رســیده کــه در مقایســه با همین 
مدت زمانی در سال گذشــته که ۱۱۹ اظهارنامه 
بوده افزایــش 36۷ درصــدی دارد؛ ارزش دالری 
گوشی های اظهار شده حدود ۲۲۹ میلیون و ۹۹0 

هزار و ۹۱0 دالر بوده که نسبت به سال قبل ۴۸۷ 
درصد رشد دارد.  

بررســی میدانی بازار تلفن همراه نشان دهنده 
افزایش قابل توجه قیمت ها در اردیبهشــت بوده 
که بعضا تا ۵0 درصد هم رشــد داشته که فعاالن 
این حوزه گرانی را بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت 

دالر می دانند.
 باال بودن قیمت به دلیل رشد دالر است

در همین رابطه حســن میرشمشــیری رییس 
اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان اظهار 
داشت: قیمت ها در سال ۹۹ افزایش قابل توجهی را 
تجربه کرد اما در حال حاضر به ثبات رسیده، قیمت 
فعلی حباب نیست و بخشی از باال بودن قیمت به 

دلیل رشد دالر است.
وی با بیان این کــه خبرها حکایت از ســرعت 
پیدا کــردن واردات دارد و فکر می کنــم تا هفته 
آینده کمبود بــازار برطرف می شــود، ادامه داد: 
اگر عرضــه افزایش یابــد باز هم امــکان کاهش 
دارد؛ با توجه بــه تأثیر مســتقیم دالر روی بازار 
تلفن همراه، اگــر هفته آتی افزایــش قیمت دالر 
 نداشــته باشــیم امکان کاهش قیمــت در بازار

 هست.
میرشمشــیری در خصــوص عدم دسترســی 
به برخی از مدل هــای تلفن همــراه در بازارهای 
اصفهان عنوان کرد: بعضی از نمایندگی ها برندهای 
گران قیمــت را نمی آورد، گوشــی های باالی ۱0 
میلیون تومــان را همه فروشــندگان نمی آورند و 
مشــتری خاص دارد، دلیل دیگــری که بعضی از 

مدل های تلفن همراه در بازار نیست، میزان خرابی 
باالی آن هاست.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان 
با اشاره به تأثیری که شــیوع ویروس کرونا بر بازار 
تلفن همراه اذعان داشت: از ۲۵ اسفند که تعطیل 
شــده اند تا آخر اردیبهشــت تعطیل بود، البته از 
نیمه دوم اردیبهشــت تعدادی از واحدهای تعمیر 
به صورت موردی برای ایــن که نیاز مردم بود آغاز 

به کار کردند.
میرشمشیری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت 
فروردین ماه کامل بسته بودند و فروششان صفر بود، 
از ابتدای خرداد با رفع تدریجی محدودیت ها بازار 
باز شــد و در این روزها به مرور رونق بیشتری پیدا 
کرده و تا پایان خردادماه به روال عادی برمی گردد.

وی با اشــاره به فعالیــت ۱۱00 واحــد دارای 
داری پروانه، خطــاب به متقاضیــان خرید تلفن 
همراه گفت: شــهروندانی که قصــد خرید تلفن 
همــراه دارنــد، در گام اول گوشــی گارانتی دار 
خریــداری کننــد و در مرحله بعد از فروشــنده 
 بپرســند که مرکز خدمات داخل اســتان داشته

 باشد.
به نظر می رســد با توجه به نیاز عموم جامعه به 
تلفن های هوشمند به ویژه بعد از تمرکز بر فضای 
مجازی برای آموزش و ســایر خدمــات عمومی، 
کنترل قیمــت ارز در کنار تســهیل واردات که به 
گفته کارشناســان حدود ۹۸ درصد از آن بر پایه 
واردات است، می تواند بازار تلفن همراه را به ساحل 

آرامش برساند.

بازار موبایل روی آرامش را می بینید؟

تناقضافزایشقیمتبارشد۱۴۵درصدیواردات

جزییات هوشمندسازی در سازمان مالیاتی اعالم شد
تصمیم

معاون فناوری های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعالم 
اقدامات مهم و موثر نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرایندها و توسعه 

دولت الکترونیک، جزئیات مدرن سازی اخذ مالیات را اعالم کرد.
فناوران -  هادی خانی با بیان بسیج تمام ظرفیت های متخصص درون 
سازمانی و همراه ســازی دســتگاه های اجرایی مرتبط با توسعه دولت 
الکترونیک گفت: طرح های مهمی  در ارتباط با بهینه ســازی توســعه 
خدمات الکترونیک و به روز ســازی تکنولوژی های زیرساختی سازمان، 
در کنار طراحی و پیاده سازی سامانه های اطالعاتی هوشمند در دستور 

کار قرار دارد.
طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، وی ادامه داد: نظام مالیاتی کشــور 

با توجه به شرایط خاص ناشی از شــیوع ویروس کرونا در کشور، کاهش 
مراجعات مردمی به سازمان را در اولویت برنامه های مدرن سازی سازمان 

قرار داده است.
به گفته خانی، یکــی از دالیل مراجعات مردمی به ســازمان مالیاتی و 
تحمیل هزینه های قابل تامل مترتب به ایــن حضور، صدور گواهی ماده 
۱۸۷ق .م. م مرتبط با نقل و انتقال امالک بود که با همکاری سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و از اردیبهشت ســال جاری، صدور این گواهی به 
صورت برخط و الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور واگذار 
شد و هم اکنون مراحل پایدارسازی این زیرساخت خدمت رسانی به مردم 

در سطح کشور در مسیر مناسب خود طی می شود.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با 
اجرای این اقدامات، بالغ بر ۸00 هزار مراجعه حضوری مردم به سازمان 
امور مالیاتی حذف خواهد شــد، گفت: همچنین آزادسازی قریب به ۱0 
درصد منابع انسانی سازمان در جهت انجام سایر ماموریت های سازمانی، 

از دیگر آثار مثبت ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی است.
وی در پایان ســخنانش تاکید کرد: با توجه به دســتور صریح ریاست 
محترم جمهوری، برخی خدمات مالیاتی که فراوانی مراجعات حضوری 
مردم به سازمان در آن باالست، نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره، ابالغ 
اوراق مالیاتی و .... نیز در دســت پیاده سازی است و به زودی شاهد بهره 

برداری گسترده از این خدمات و افزایش رضایت عمومی خواهیم بود.

پلیس فتا به دارندگان آیفون هشدار داد
امنیت

به دنبال انتشار خبر عدم پشتیبانی از پیش  شماره  ایران برای ساخت 
Apple ID گوشی های هوشــمند شرکت اپل و مشــکالتی که ممکن 
است برای کاربران این دستگاه ها در کشــور ایجاد شود، سرپرست اداره 
پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، توصیه هایی را ارائه کرده 

است.
ایسنا- ســرگرد حامد محمدی سپاســی دراین باره گفت: ساختن 
Apple ID پیش  از این تنها با داشتن یک ایمیل امکان پذیر بود، هرچند 
با انجام تحریم های مختلف امکان ساخت Apple ID برای کاربران ایرانی 
ســخت بود؛ اما در حال حاضر برای احراز هویت نیاز به ثبت شماره تلفن 
با پیش شــماره  ایران نیز وجود دارد که متأســفانه پیش  شماره  ایران در 
فهرست جدید حذف  شده اســت. از طرف دیگر با توجه به اجباری بودن 
ثبت شماره تلفن همراه برای ساخت Apple ID  پیش بینی می شود برخی 
از مشکالت و سوءاستفاده ها در فضای مجازی متوجه کاربران ایرانی شود.

وی ادامه داد: ازآنجایی که شرکت اپل در ایران مرجع رسمی نداشته و 
دسترسی به آن با IP ایران دارای محدودیت است ، لذا کاربران ایرانی قادر 

به استفاده از iTunes  نخواهند بود و اکثر کاربران برای این منظور دارای 
مشکل بوده و نمی توانند از قابلیت های باالی دستگاه خود استفاده کنند 

لذا اقدام به خرید نام کاربری و پسورد Apple ID می کنند.
محمدی سپاسی به کاربران دستگاه های هوشمند شرکت اپل توصیه 
کرد: به تبلیغات و آگهی های منتشرشــده در شبکه های اجتماعی توجه 
نکرده و در صورت نیاز برای خریــد Apple ID به مراکز معتبر مراجعه و 

بالفاصله نسبت به تغییر رمز عبور و ایمیل  پشتیبان اقدام کنند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به  
فروش شماره های مجازی برای ساخت یا فعال سازی Apple ID  گفت: 
فعال سازی با شــماره های مجازی، یکی دیگر از مسائلی که در این زمان 
ممکن است به تهدیدی جدی برای استفاده کنندگان گوشی های شرکت 

اپل تبدیل شود.
سپاسی گفت: استفاده از شــماره های مجازی موقت، اولین راهکاری 
است که برای دور زدن ثبت شماره تلفن به ذهن می رسد. اما این موضوع 
می تواند مشکالتی به همراه داشته باشد. اینکه ممکن است شماره ای که 

کاربر استفاده می کند بعد از مدتی توسط ســایرین نیز استفاده شود که 
در این صورت تضمینی برای حفظ امنیت اطالعات کاربر وجود نخواهد 

داشت.
وی در ادامه به اجاره شــماره تلفن های خارجی نیز پرداخت و گفت: 
این احتمال نیز وجود دارد که شــماره تلفن های خارجی نیز اجاره داده 
شود که این موضوع نیز با توجه به اینکه ســیم کارت شماره اصلی تحت 
مالکیت فردی دیگر است ، بنابراین این امکان وجود دارد که مالک اصلی 
ســیم کارت با تغییر رمزهای عبور Apple ID  ساخته  شده به اطالعات 
ذخیره  شــده دسترســی و حتی اقدام به بالک کردن iCloud کند. لذا 

هم وطنان عزیز باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به 
اینکه حتی این احتمال نیز وجود دارد که در آینده اکانت های قبلی ساخته 
شده با خطراتی همچون مسدود شــدن مواجه شوند، به هم وطنان عزیز 
توصیه کرد: نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات خود در فضای غیر 

icloud اقدام کنند.

بسته خدمتی استقرار شرکت های دانش بنیان در مناطق مسکونی از جمله تسهیالتی است که بر اساس 
توافق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد 

که با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹، شرایط این بسته خدمتی تسهیل شده است.
معاونت علمی - شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی، کسب و کارهای نوپا، دانش بنیان و خالق 
تاثیر منفی گذاشته است. برای جلوگیری از مشکالت ناشی از شیوع کرونا بر فعالیت اقتصادی آنها، کسب و 
کارهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تا زمان تصویب الیحه »هدایت و حمایت از 
زیست بوم نوآوری شهری« در شورای شهر تهران مجاز به استقرار در اماکن با کاربری مسکونی شهر تهران 
هستند. این فعاالن از تسهیالت بند ۴۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای 
سایر ساکنان مستقر در ساختمان بهره مند خواهند شد. بسته خدمتی استقرار شرکت های دانش بنیان بر 
اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی تصویب شده است، بر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و شهرداری تهران، شرایط استفاده از تسهیالت استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در اماکن 

مسکونی سطح شهر تهران در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد. شرکت های دانش بنیانی که از شرایط الزم 
برای بهره مندی از این بسته خدمتی برخوردار هستند، از سوی معاونت علمی وفناوری معرفی می شوند تا 
در پهنه های مختلف شهری تعیین شده مستقر شوند.   نداشتن شاکی خصوصی در موضوع استقرار یا آرای 
کمیسیون های ماده ۱00 از جمله شرایطی است که در مسئله صدور مجوز استقرار موثر است. شرکت های 
متقاضی باید توجه داشته باشند که بر اساس این تفاهم نامه، کاربری ساختمان تغییر نخواهد کرد و صرفاً 
به شرکت اجازه ادامه فعالیت در اماکن مسکونی داده خواهد شد.سقف استفاده شرکت های دانش بنیان 
از این خدمت ۲۵0 متر مربع است، پس از بررسی اولیه تقاضای شرکت توسط معاونت علمی وفناوری، 
نامه ای حاوی اطالعات مکانی شرکت به شهرداری منطقه مربوطه ارسال خواهد شد و ارزیابی اصلی توسط 

شهرداری منطقه صورت خواهد گرفت.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی مرکز شرکت های دانش بنیان به 

آدرس daneshbonyan.isti.ir مراجعه کنند.
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