۵۷

پنجشنبه  ۵۵میزان سال  ۹۳۱۸مطابق  ۹۷اکتوبر ۵۱۹۱
اخبار اقتصادی جهان

English news

گوگل از گوشی های هوشمند پیکسل
 ۴رونمایی کرد

Second AfghanistanUK Business
Conference Held In
London

شرکت گوگل از گوشی های هوشمند جدید پیکسل
رونمایی می کند .این گوشی ها دوربین های با کیفیت
تر ،یک سنسور رادار برای ردیابی حرکات دست و دستیار
مجازی سریعتری دارند ولی این گوشی ها هیچ ویژگی
منحصر به فردی برای جدا کردن آنها از رقیبانشان و از
بین بردن نگرانی ها در مورد قیمت
ندارند .
از گوشی های پیکسل 4در کنفرانس ساالنه نیویورک
رونمایی شد .گوگل در این کنفرانس از اولین لپ تاپ
خود با قیمت متوسط ،اولین ایرباد های بی سیم با
فناوری جدید و اسپیکر های کوچک رونمایی
کرد.
گوگل تقریباً چهار سال پیش شروع به ساخت سختافزار
کرد تا نشان دهد می تواند هوش مصنوعی را بهتر و
سریعتر از رقبایش در تجهیزات جای دهد و قول داد که
مشتریان برای آن سر و دست می شکنند.
این استراتیژی نتایج متفاوتی در پی داشته است ولی
بزرگترین شرکت جستجوی جهان همچنان رو به جلو
میرود و قصد ندارد میدان را در اختیار شرکت آمازون،
فیس بوک یا سایر رقیبان قرار دهد .این شرکت ها بر
روی سختافزار سرمایه گذاری می کنند تا مشتریانشان
زمان بیشتری بر روی خدمات آنها صرف کنند.
پرفروش ترین محصوالت گوگل تجهیزات دارای قیمت
پایین آن بوده است ولی هنوز با سود دهی بسیار باال
فاصله دارد .تجهیزاتی که دارای قیمت باالتری هستند
مثل گوشی های پیکسل ،نسبت به رهبران این صنعت
مثل سامسونگ و اپل خواهان کمتری دارند و دلیل آن
بازاریابی کمتر و رقابت سخت است.
.

نخستین نمایشگاه تجارتی تحت عنوان " ساخت افغانستان" در شهر باکوی کشور آذربایجان با اشتراک محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس
جمهور در امور مالی و بانکداری و مقامات دولتی آن کشور به مدت  4روز گشایش یافت.
در این نمایشگاه  30شرکت تجارتی -صنعتی افغانستان محصوالت تولیدی شان را که شامل صنایع دستی ،میوه تازه و خشک ،قالین ،زغفرانسنگ های قیمتی ونیمه قیمتی و مواد
غذایی می شود در  30غرفه به نمایش گذاشتند.
این نمایشگاه برای بار نخست از سوی وزارت صنعت و تجارت به هدف معرفی و بازاریابی به محصوالت صادراتی کشور به شهروندان آذربایجان در شهر باکوی آن کشور برگزار شده
است.
.
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به منظوری تقویت سکتور خصوصی و
برسی چالش های موجود ،تحت ریاست
محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی ،معین امور
تجارتی وزارت صنعت و تجارت جلسه ای با
اشتراک رئیس اتاق زراعت و مالداری و
جمع از تاجران سکتور مرغداری برگزار
گردید.
درین جلسه رئیس اتاق زراعت و مالداری
محترم معروف ظفر در مورد فرصت و
چالش های موجود فراروی سکتور مرغداری
در کشور معلومات ارایه نمود.
سپس معین وزارت در زمینه رفع چالش ها و
ایجاد فرصت های بشتر از جانب حکومت به
سرمایگذاران و تاجران کشور اطمینان داده،
گفت که حمایت از سکتور خصوصی در
اولویت حکومت و وزارت صنعت و تجارت
قرار دارد .ایشان همچنین از همکاری های
حکومت با سکتور خصوصی یاد نموده و آنرا
ضامن خودکفای در کشور توصیف نمود.
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دهلیز هوایی کابل باکو که اموال صادراتی افغانستان را از طریق کریدور
هوایی به کشور آذربایجان انتقال می دهد ،با نشست اولین پرواز از طریق این
دهلیز در شهر باکوی آن کشور گشایش یافت.
در نخستین پرواز  4 .3متریک تن محصوالت صادراتی تجار افغان شامل
صنایع دستی ،قالین ،میوه تازه و خشک و زعفران به کشور آذربایجان انتقال
یافته است.
قابل یادآوری است که با گشایش دهلیز هوایی کابل -باکو هم اکنون محصوالت
صادراتی تجار کشور در کوتاه ترین زمان به کشور آذربایجان انتقال و به
بازارهای آن کشور به فروش می رسند.
.
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این نمایشگاه سه روزه که به تاریخ  18میزان در والیت هرات
از سوی وزارت صنعت و تجارت به هدف رشد و بازاریابی به
س
تولیدات زنان افغان گشایش یافته بود امروز پایان یافت.
در این نمایشگاه  40تن از زنان تجارت پیشه هرات فراورده
های تولیدی شان چون صنایع دستی ،لباس ،جواهرات ،مواد
غذایی ،زعفران و وسایل برقی را به نمایش گذاشتند.
رهبری وزارت صنعت و تجارت متعهد است که زمینه های
الزم برای رشد و بازاریابی محصوالت تولیدی زنان افغان با
برگزاری نمایشگاه های ساخت زن افغان در والیات مختلف
کشور فراهم کند.
.
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به نظر تحلیلگران ،مردم در حال حاضر ترجیح می دهند
به جای گوشی های مجهز بیش از  800دالری ،گوشی
های هوشمند ارزان قیمت تری داشته باشند .این خبر
برای پیکسلa 3که در ماه می با قیمت آغازین 399
دالر رونمایی شد خبر خوبی است .این گوشی همچنان در
چند کشور مثل جاپان و آلمان که قرار است پیکسل 4در
آنها به فروش برسد ،در دسترس است .هند که
پیکسلa 3در آن فروش میرود هنوز تراشه رادار
پیکسل 4را تایید نکرده است.
رونمایی از محصوالت جدید توسط گوگل آهسته و
آگاهانه بوده است .این شرکت می گوید همین که
محصوالتش در بازار باشند برای برند آن خوب است.
فروش پیکسل نسل  4با قیمت  799دالر برای صفحه
نمایش های  5.7اینچی ( 14.5سانتی متر) و 899
دالر برای صفحه نمایش های  6.3اینچی آغاز می
شود.
ویژگی جدید این گوشی بر اساس تکنولوژی رادار باعث
میشود کاربران با تکان دادن دستشان بر باالی صفحه
فرمان بدهند.
این گوشی ها لنزهای تله فوتو دارند و با آنها می توان از
آسمان شب عکاسی کرد.
لپ تاپ جدید لمسی  13.3اینچی این شرکت از نوع
پیکسل بوک باقیمت  649دالر رونمایی شده است.
گوگل همچنین از نسل دوم ایرباد تمام بی سیم خود به
نام پیکسل باد هم رونمایی کرده است که قیمت اولیه
آن  179دالر است.
.
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The Embassy in the UK says
domestic and foreign investors,
ministers and representatives of
the
Afghan
and
British
governments have attended the
conference.
The second Afghanistan-UK
trade and investment conference
was held on Monday in London.
The conference, organized as a
partnership between the Afghan
and
British
Chambers
of
Commerce, aims to develop
business
relations
between
Afghanistan and the United
Kingdom and to encourage
British
investments
in
Afghanistan. s
The Afghan Embassy in the UK
says more than 200 domestic
and foreign investors, ministers
and representatives of the
Afghan and British governments
have attended the conference.
At
the
conference,
representatives of the Afghan
government
discussed
the
opportunities for investment and
trade between Afghanistan and
Britain.

Attracting investments in the
sectors of mines, agriculture,
energy
production
in
Afghanistan, insurance services
and packaging of agricultural
products of the country were the
main topics discussed at the
conference.
“At this conference, along with
British businessmen who want to
invest in Afghanistan, we have
also invited Afghan government
officials to answer the British
businessmen's questions,” said
Afghanistan's Ambassador to the
UK, Said Tayeb Jawad.
“The government first needs to
make the workplace safe and
convenient
for
existing
businessmen, because first we
”need challenges to be resolved,
said
ACCI
deputy
chief
Mohammad Younus Mohmand.
This comes after in the end of last
year, at the conclusion of the first
س
Afghan-British
business
conference, an agreement was
signed to supply grapes and
pomegranate’s juicy with British
investors.
The Afghan government expects
that this time it will be able to
make joint ventures with British
businessmen in the context of
public-private
partnership
programs.

