
مجید صدری سکان کمیسیون 
اقتصاد نوآوری را به دست گرفت

فرآیند انتخابات هیات رییس���ه چهار کمیس���یون 
مشورتی اتاق تهران برگزار و ترکیب رییس و نواب رییس 
کمیسیون های صنعت و معدن، بازار پول و سرمایه، بهبود 
محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و کمیسیون اقتصاد 

نوآوری و تحول دیجیتال مشخص شد.
اتاق تهران - انتخابات هیات رییسه پنج کمیسیون 
دیگر اتاق تهران، برگزار شد و عالوه بر این، نشست تعیین 
هیات رییسه کمیسیون گردشگری به روز چهارشنبه 

موکول شد. 
در انتخابات کمیسیون صنعت ومعدن که حدود 29 
نفر برای عضویت در آن ثبت نام کرده بودند، محمدرضا 
زهره وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان 
رییس این کمیسیون برگزیده شد. همچنین کرسی های 
نایب رییسی این کمیسیون نیز به علیرضا کالهی صمدی 

و احمد صادقیان رسید.
در انتخابات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
نیز فریال مستوفی که تنها نامزد ریاست بود با کسب 12 

رأی به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.
همچنین افروز بهرامی  عض���و هیات نمایندگان اتاق 
تهران و مدیرعامل صندوق ضمان���ت صادرات ایران به 
همراه عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان به عنوان 
نواب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع 
تولید اتاق تهران به ابقای محمدرضا نجفی منش بر جایگاه 
رییس رای دادند. همچنین با رای اعضای این کمیسیون، 
نجفی منش از این پس، علی نقیب و محمد مهدی فنایی را 

به عنوان نواب رییس در کنار خود خواهد داشت.
در جلس���ه رای گیری برای انتخاب هیات رییس���ه 
کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید ، 
محمدرضا نجفی منش که در چهار سال گذشته ریاست 
این کمیسیون را برعهده داشت، تنها کاندیدای ریاست 
بود و توانست با کسب 10 رای از 10عضو حاضر در این 
جلسه، صندلی ریاست را برای دو سال دیگر از آن خود 
کند. در ادامه نام های علی نقیب و محمدمهدی فنایی 
نیز به عنوان نامزدهای کرسی نواب رییس مطرح شد 
که نقیب با 10 رای و فنایی با 9 رای بر این کرسی ها 

تکیه زدند.
آخرین انتخابات هیات رییسه کمیسیون های مشورتی 
تکلیف رییس و نواب رییس کمیسیون جدید و تازه وارد 

»اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال« را مشخص کرد.
در انتخابات این کمیس���یون که با حضور 11 عضو 
برگزار شد، س���ید مجید صدری با 11 رأی به عنوان 
رییس کمیسیون انتخاب شد و فرزین فردیس با کسب 
11 رأی نایب رییس اول و شهاب جوانمردی با 9 رأی 
 کرسی نایب رییس دوم این کمیس���یون را به دست

 آوردند.

خط اعتباری برای حمایت
 از استارتاپ های خالق ایجاد می شود

با انجام مذاکراتی از س����وی ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی  و 
فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 
شکوفایی، خط اعتباری برای حمایت از فعالیت 
اس����تارتاپ های صنایع خالق تا اواسط سال 

جاری راه اندازی می شود.
معاونت علمی - حسین سجادی نیری در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه دائمی  اسباب بازی 
گفت: این ستاد به منظور توسعه زیست بوم و 
اکوسیستم صنایع خالق و فرهنگی تالش های 
بسیاری انجام داده که یکی از مهمترین آن ها 
اختصاص خط اعتباری برای حمایت از فعالیت 

استارتاپ های صنایع خالق است.
دبیرستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی  و فناوری ریاس����ت جمهوری 
درباره دلیل شکل گیری برنامه صنایع خالق 
گفت: برنامه توسعه زیست بوم خالق برآمده 
از تجربیات ش����رکت های دانش بنیان و برای 
حمایت از شرکت هایی اس����ت که در عرصه 
صنایع خالق و فرهنگی فعال هستند که با 
دستور معاون علمی  و فناوری ریاست جمهوری 

شکل گرفت.
وی درباره این موض����وع که تاکنون حدود 
400 ش����رکت خالق در این حوزه شناسایی 
شده است،گفت: این ش����رکت ها بوده اند و 
فعالیت داشته اند اما کس����ی به آنها توجه 
نداش����ته اس����ت. معاون����ت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری با توجه به اهمیت توسعه 
فعالیت ش����رکت های خالق تالش کرده تا 
با شناس����ایی ظرفیت ها و پتانسیل ها،آنها را 
 مورد حمایت ق����رار داده و به دیگران معرفی 

کند.
نیری افزود: یکی از شاخه های اصلی صنایع 
خالق حوزه اسباب بازی است و در این راستا 
ما در تالش����یم با همکاری بخش های دیگر 
زیست بوم و اکوسیس����تم حوزه اسباب بازی 
رو توسعه دهیم، قطعا راه بسیار سختی پیش 
رواست. اگر چه کشور پتانسیل ها و ظرفیت های 
الزم را دارد اما مشکالت بر سر راه توسعه  این 
ش����رکت ها وجود دارد و باید با همکاری های 

نهادهای دیگرهم این اکوسسیتم شکل گیرد.
 وی در ادام����ه گفت: امی����دوارم در آینده 
نزدیک بتوانیم با تمامی صنوف همکاری داشته 
باشیم و با همراهی فعاالن بخش خصوصی 
 فضای حاکم بر ح����وزه صنایع خالق را رونق

 دهیم.
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مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی اعالم کرد:

اختصاص سالن به استارت آپ ها و دانش بنیان ها در تمامی نمایشگاه ها

وزارت صنعت - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز سیاست ممنوعیت یا آزادسازی کامل واردات و یا صادرات هیچ کاالیی دیگر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد.
رضا رحمانی تصریح کرد: این مهم متناسب با تأمین نیازهای کشور با اعمال مقطعی عوارض روی اقالم وارداتی و یا صادراتی انجام خواهد گرفت. 

ممنوعیت واردات هیچ کاالیی
 در دستور کار نیست

مدیرعامل شرکت سهامی  نمایشگاه های بین المللی 
تقاضا محور کردن برگزاری نمایش���گاه ها، اختصاص 
س���الن های خاص به اس���تارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان در ه���ر نمایش���گاه، تخصصی کردن 
رویدادهای نمایش���گاهی و در نهایت ارایه تسهیالت 
به غرفه هایی که با ساخت محصوالت مشابه خارجی 
از ارز بری کشور جلوگیری کنند را از اهداف آتی این 

شرکت برشمرد.
شاتا- بهمن حسین زاده رویکرد مدیریت جدید 
سایت نمایشگاهی ایران را بهره گیری از فناوری های 
جدید و نوین عنوان ک���رد و گفت: با توجه به نقش 
شرکت های دانش بنیان در اعتالی کشور، حمایت از 
این ش���رکت ها جایگاه ویژه ای در برنامه های شرکت 

نمایشگاه ها دارد.
وی افزود: عالوه بر ای���ن به منظور افزایش حضور 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در رویدادهای 
نمایشگاهی تخفیفی 50 درصدی برای این شرکت ها 

در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای 
فناوری های نوین نقش ارزنده ای در ارتقای درآمدهای 
کش���ور دارند و بنده نیز به عنوان مدیری که سابقه 
س���ال ها فعالیت اقتصادی را در کارنامه خود دارم 
معتقدم که باید توجه ویژه ای نسبت به برگزاری این 

دست از نمایشگاه ها داشت.
حس���ین زاده در ادامه با بیان اینکه از 32 سایت 
نمایشگاهی فعلی کشور ش���اید تنها یک سایت به 

سوددهی قابل قبولی دس���ت نیافته باشد، ادامه داد: 
کس���ب درآمد و سوددهی نخس���تین هدف ما در 
سایت های نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران است و 
برهمین اساس هم بر آن هستیم تا با برنامه ریزی به 

این هدف کالن دست پیدا کنیم.
وی افزود: ه���دف ما در درآمدزایی س���ایت های 
نمایشگاهی کشور اس���ت و این هدف را با شهردار 
تهران به عنوان مسوول سایت شهر آفتاب که متاسفانه 
هنوز به بازدهی مالی مناسبی نرسیده است در میان 
گذاشتیم و حتی پیشنهاد خرید بخشی از سهام این 
سایت نمایشگاهی را مطرح کردیم اما در ازای آن از 
این خواسته را از آقای حناچی عنوان کردیم که برای 
گزینه های مدیرعاملی سایت شهر آفتاب ما هم بتوانیم 
افرادی را که تجربه فعالیت های نمایش���گاهی را در 

کارنامه خود دارند، معرفی کنیم.
مدیرعامل شرکت سهامی  نمایشگاه ها افزود: سایت 
نمایشگاهی تهران با قدمتی 50 ساله هویت تاریخی 
این شهر محسوب می شود و ما امیدواریم که بتوانیم 
این عنوان را برای سایت های نمایشگاهی شهرهای دیگر 

نیز به کار بریم.
حسین زاده با اش���اره به ثبت 21 سایت و عنوان 
نمایشگاهی ایران در اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی 
UFI اظهار داشت: برخی از این سایت ها در منطقه و 

جهان جزو سایت های طراز اول و برند هستند.
وی ادامه داد: به طور مثال نمایش���گاه نفت و گاز 
ایران که ماه گذشته برگزار شد برندی جهانی محسوب 

می ش���ود و با وجود اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
اقتصاد کشورمان بیش از 200 شرکت خارجی در آن 

حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت سهامی  نمایشگاه های با اعالم 
آمادگی ایران برای افزایش همکاری های نمایشگاهی 
با دیگر کش���ورهای جهان گفت: تهاتر فضا یکی از 
برنامه های شرکت سهامی  نمایشگاه ها برای ارتقای 

همکاری با سایت های معتبر جهانی است.
حسین زاده در رابطه با حمایت های دیگر، شرکت 
سهامی  نمایشگاه ها از ش���رکت هایی که در اقتصاد 
ملی نقش آفرینی می کنند، نیز اظهار کرد: با توجه 
به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری 
و دیدگاه های وزیر صنعت در رابطه با پش���تیبانی از 
شرکت های داخلی که اقدام به تولید کاالهای مشابه 
خارجی می کنند، س���النی را نیز به کاالهایی که از 
ارزبری کشور جلوگیری می کنند، اختصاص خواهیم 

داد.
وی به تدوین الیحه صنعت نمایشگاهی و تاثیر آن 
در ارتقای برنامه های این صنعت نیز پرداخت و گفت: با 
به رسمیت شناختن فعالیت های نمایشگاهی به عنوان 
صنعت و تصویب الیحه ساماندهی نمایشگاه ها و ارایه 
تسهیالت الزم برای گسترس کمی و کیفی این صنعت، 
شرایطی فراهم شود که نمایشگاه ها بتوانند نقش مورد 
نظر در تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

و رونق بخشی بخش تولید را ایفا کنند.
وی افزود: با تصویب این الیحه، صنعت نمایشگاهی 

رس���ما به عنوان یکی از صنایع اصلی کشور مطرح 
می شود و این موضوع موفقیتی عظیم برای فعالین 

صنعت نمایشگاهی است.
حس���ین زاده در ادامه با بیان ض���رورت اهتمام 
مسووالن نمایش���گاه بین المللی ایران به استفاده از 
طرح رجیستری به عنوان یکی از فناوری های جدید در 
فعالیت های نمایشگاهی گفت: با کمک فعاالن صنعت 
نمایش���گاهی در انجمن ها و تشکل های این صنعت 
مبحث طرح ریجیستری را به سرانجام خواهیم رساند و 
براساس آن تمامی ثبت نام ها اعم از غرفه داران و... باید 

در سایت نمایشگاه ثبت شود.
وی با برش���مردن دیگر اهداف این ش���رکت در 
ارتباطات جهانی خود گفت: به دنبال آن هستیم تا 
صادرات ایران به 15 کشور را ارتقا دهیم؛ کشورهای 
همسایه به عالوه چین و روسیه در این هدف گذاری 
قرار دارند. مدیرعامل ش���رکت سهامی  نمایشگاه ها 
افزود: راه اندازی کالج یا مدرسه صنعت نمایشگاهی 
نیز یکی دیگر از اهداف ما در سایت شرکت سهامی 

 نمایشگاه های بین المللی ایران است.
حسین زاده همچنین در رابطه با امکان افزایش نرخ 
بلیط ورودی نمایشگاه ها نیز گفت: از آنجایی که به 
دنبال تخصصی تر کردن حضور افراد بازدیدکننده از 
نمایشگاه هستیم این امکان وجود دارد که در صورت 
تصویب مجمع شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران نرخ ورودی سایت نمایشگاهی تهران به 6 هزار 

تومان افزایش پیدا کند.
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گوشی تازه گوگل شبیه به آیفون 
۱۱ است

در شرایطی که اطالعات چندانی در مورد ویژگی ها 
و سبک طراحی گوش���ی تازه گوگل موسوم به 
پیکسل 4 در دسترس نیست، معدود عکس های 
منتشر شده از ش���باهت این گوشی با آیفون 11 

خبر می دهد.
مهر- این عکس ها نش���ان می دهد احتماالً دو 
دوربین در پشت گوشی پیکسل 4 و در قسمت باال 
و سمت چپ آن نصب شده و دو دوربین هم برای 
تهیه عکس های سلفی در جلوی گوشی و در قسمت 

باال و سمت راست آن قرار می گیرد.
قاب بندی کلی و شکل ظاهری پیکسل 4 نیز 
شباهت زیادی به آیفون 11 دارد، هر چند هنوز 
مشخص نیست آیا این سبک طراحی تا پایان حفظ 
خواهد شد یا خیر. همچنین فضای زیادی که به 
دوربین ها به خصوص در پشت پیکسل 4 اختصاص 
یافته، این تصور را به ذهن متبادر می سازد که ممکن 
است این گوشی در عقب دارای سه دوربین به جای 

دو دوربین باشد.
با توجه به عدم جاگذاری اسکنر اثرانگشت در 
پشت این گوشی می توان حدس زد که یک حسگر 
اثرانگشت در زیر نمایش���گر قرار خواهد گرفت. 
البته ممکن است از فناوری شناسایی چهره برای 

بازکردن قفل در پیکسل 4 استفاده شود.
ظاهراً در این گوشی از جک هدفون هم خبری 
نیست، ولی در عوض دو بلندگو در بخش پایینی 
جلوی گوشی نصب می ش���ود. در مجموع به نظر 
می رسد این گوش���ی از نظر ابعاد تفاوت زیادی 
با گوش���ی پیکس���ل 3 ایکس ال نداشته باشد. 
منابع مطلع می گویند در این گوش���ی از تراشه 
Snapdragon 855 و ش���ش گیگابایت رم 

استفاده خواهد شد.

عرضه گوشی چینی ارزان
 با ۶ گیگابایت رم 

شرکت اینفینیکس گوش����ی جدیدی تولید کرده 
که دارای امکانات سخت افزاری قدرتمندی است، اما 

قیمت آن 144 دالر است.
مهر- ش����رکت اینفینیکس به تازگی از گوشی  
Hot۷Pro  رونمایی کرده که دارای 6 گیگابایت رم 

و 64 گیگابایت حافظه داخلی است.
این گوشی از نمایشگر 6.19 اینچی بهره می برد و 
باتری چهار هزار میلی آمپر ساعتی آن استفاده از این 
گوشی را بدون وقفه برای مدت بیش از یک روز ممکن 
می کند. این گوشی در پشت دارای دوربین دوگانه 13 
و 2 مگاپیکسلی و در جلو دارای دوربین سلفی 13 و 2 

مگاپیکسلی با فالش ال ای دی است.
ضخامت این گوشی ۷.9 میلیمتر است و استفاده 
از فناوری هوش مصنوعی در آن عکاسی در حالت های 
مختلف را با کیفیت بهتر ممکن می کند. از جمله این 
حالت ها می توان به عکاس����ی چهره، عکاسی فراگیر، 
عکاسی ورزشی، عکاسی در شب، عکاسی از متون، 

عکاسی از آسمان آبی و غیره اشاره کرد.

رشد  55 درصدی هواوی 
در بازار پوشیدنی ها

هواوی در سه ماهه اول سال 2019 بیشترین رشد را 
در بازار گجت های پوشیدنی تجربه کرد.

آی تی م��ن - گجت های پوش����یدنی روز به روز 
محبوب تر از گذشته می ش����وند. این نکته را می شود 
هم از آمارهای فروش ش����رکت ها متوجه شد و هم 
از گجت های متنوعی که این روزها در دس����ت مردم 

می بینیم.
طبق گزارشی که شرکت IDC )شرکتی که خدمات 
اطالعاتی ارایه می دهد( به تازگی منتشر کرده،  فروش 
این دستگاه ها توسط پنج شرکت برتر این حوزه در سه 
ماهه اول سال 2019، حدود 49.6 میلیون دستگاه بوده 
که نسبت به همین بازه در سال گذشته 55.2 درصد 

رشد داشته است.
در این گزارش تحقیقاتی آمده هواوی فروش خود را  
در سه ماهه اول سال 2019 سه برابر کرده است که در 
مقایسه با سال گذشته این رقم 2۸2 درصد افزایش 
داشته است و موفق شده 5 میلیون دستگاه در این سه 

ماه به فروش برساند.
البته تمام پنج تولیدکننده رکورد رشد یک ساله 
خود را شکسته اند اما در این میان هواوی در زمینه 
رشد پیش روتر از بقیه است. سامسونگ با رشد 151 
درصدی پیشرفت رتبه دوم و شیائومی هم با 6۸ درصد 
رشد نسبت به سال گذشته توانسته مقام سوم این 

رقابت را از آن خود کند.
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ارتباط گمرک و ناجا در طرح رجیستری قطع نمی شود

درآمد 235 میلیون دالری
به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است 
و از ابتدای اجرای طرح رجیس���تری تلفن همراه 
تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کس���ب 

کرده است.
آی تی م��ن - حمیدرضا دهقانی نی���ا در مورد 
اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا 
و گمرک ایران، گف���ت: در 1۸ ماه اخیر و پس از 
اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا 
اردیبهشت 9۸، ارزش تجاری واردات تلفن همراه 
به کشور به 635 میلیون دالر رسیده است که از 
این رقم درآمد  دولت ح���دود 235 میلیون دالر 

بوده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با بیان مشکالتی که در سال 9۷ برای تامین 
ارز بوجود آمد، افزود: این مسایل بر اجرای طرح 
رجیس���تری اثر گذاش���ت، در نتیجه ارتباط بین 
گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از 
نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و 

غیر تجاری تامین شد. 
وی افزود: چنانچه در سال 9۷ حدود 5۷ درصد 
از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه 
تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 
43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 
دهقانی نیا گفت: البته با توجه به رفع مشکالت 

تامین ارز و ایجاد پورتالی در س���امانه نیما برای 
برقراری ارتباط بین صادرکنن���ده و واردکننده و 
تامین ارز واردکنندگان از طریق ارایه ارز حاصل از 
صادرکنندگان در سامانه نیما مشکالت ارزی حل 
شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود 

را از طریق این سامانه تامین کنند. 
دهقانی نیا با بیان اینکه قبال هم ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز تاکید ک���رده بود که ارتباط بین 
ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع 
نمی شود، گفت: علیرغم اینکه برخی به طور مدام 
اصرار داشتند که این ارتباط قطع می شود، اما این 

ارتباط قطع نخواهد شد.
وی در پاسخ به این س���وال که وضعیت واردات 
تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه 

اخیر  2۷5 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی 
تلفن همراه به کش���ور انجام ش���ده و با توجه به 
افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کاال کاهش 

منطقی یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه رجیس���تری مصرف کننده 
و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند 

تجاری این حوزه هم کامال شفاف شده است.
س���خنگوی س���تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
همچنین گفت: 240 میلی���ون دالر معادل هزار 
میلیارد تومان عایدی دولت از محل واردات گوشی 
تلفن همراه است که با اجرای طرح رجیستری از 
محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را 

کسب کرده است. 
وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک 
باعث منتفع شدن قاچاقچان می شود، گفت: ضمن 
اینکه با واردات گوش���ی تلفن همراه مسافری و 
غیر رس���می خریداران نمی توانند از خدمات پس 
از فروش گوش���ی ها خریداری شده که به طریق 

مسافری وارد شده استفاده کنند. 
وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوش���ی 
تلفن هم���راه وجود ندارد گف���ت: ضمن اینکه با 
افزایش واردات رس���می قیمت این کاال کاهش 
منطقی یافته و پیش بینی می ش���ود، با ادامه روند 
واردات میزان کاهش قیم���ت تا حدودی افزایش 

یابد.

احتمال تاخیر در اول شدن هواوی در بازار موبایل دنیا
بازار

به دنبال تحریم های آمریکا علیه شرکت هواوی این شرکت اعالم کرد 
که اندکی از هدف خود برای کسب جایگاه اول پرفروش ترین شرکت تلفن 

همراه دور شده است ولی به زودی به آن دست خواهد یافت.
آی تی من - یک مقام ارشد شرکت هواوی اعالم کرد که اندکی زمان 
می برد که این شرکت به بزرگ ترین برند تولیدکننده گوشی تلفن همراه 
تبدیل شود؛ هدفی که پیش از این قرار بود در سه ماه پایانی سال جاری 

میالدی به آن دست یابد.
شائو یانگ افزود: ما قرار بود در ماه های پایانی سال جاری به این هدف 
برسیم ولی احساس می کنیم که رسیدن به این هدف اندکی برای ما 

طوالنی تر می شود.
وی همینطور در نمایشگاه آسیا تکنولوژی در شانگهای افزود: هواوی هم 

اکنون 500 تا 600 هزار گوشی در روز به فروش می رساند.
این اظهارات در پی اقدام آمریکا مبنی بر تحریم این شرکت در معامله با 
شرکت های آمریکایی صورت گرفته است. هواوی دومین شرکت پرفروش 
تلفن همراه در سه ماهه اول سال جاری میالدی بعد از شرکت سامسونگ 

بوده است.
تحلیل ها حاکی از آن است که تحریم های اخیر توانسته است فروش 
هواوی را به میزان یک چهارم کاهش دهد. فروش لوازم جانبی هواوی نیز 

در بازارهای خارج از چین کاهش یافته است.
اما همه این اتفاقات در نتیجه اقدامات آمریکا علیه هواوی رخ داده است. 
بر این اساس رییس خزانه داری آمریکا در نهایت دلیل فشار های این کشور 

به شرکت هواوی را فاش کرد.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت که در صورت پیشرفت 
مذاکرات تجاری ایاالت متحده با چین، احتمال اینکه »دونالد ترامپ« 

رییس جمهوری این کشور فشار ها بر هواوی را کاهش دهد، وجود دارد.
وی اما تاکید کرد دولت چین باید در رابطه با مسایلی تضمین ارایه کند 

چراکه تحریم هواوی با امنیت ملی آمریکا مرتبط است.
دونالد ترامپ پیشتر هواوی را در لیست سیاه ایاالت متحده قرار داده و 
به این ترتیب به صورت خودکار، مبادله و همکاری شرکت های آمریکایی 

با شرکت مخابراتی چینی را ممنوع کرده است.
باوجود اینکه ترامپ ب���رای این کار هواوی را ب���ه دزدی اطالعات 
برای دولت چین متهم کرده اما به نظر می رس���د تمامی این فشار ها 
 بخشی از برنامه دولت آمریکا برای پیش���برد مذاکرات تجاری با چین

 بوده است.

در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد:

بررسی توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت صادرات نرم افزار 

جلسه

اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در 
سال جاری با محوریت حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری 
اطالعات کشور، بررسی توسعه روابط اقتصادی با روسیه و همسایگان 
شمالی و بررسی آخرین وضعیت سیاس���ت ها و ضوابط ارزی در حوزه 

صادرات برگزار شد.
سازمان توس��عه تجارت - حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای 
صادراتی، در حاشیۀ نخستین جلسۀ کمیته کارشناسی توسعه صادرات 
غیر نفتی در سال 9۸  با بیان اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی حمایت 
از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطالعات کشور طرح و بررسی 

شده است، گفت:  به منظور توسعه و حمایت از صادرات نرم افزارو خدمات 
فناوری اطالعات و افزایش و ارتقا سهم این حوزه درسبد صادراتی بخش 
خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت علم ی و فناوری ریاست 
جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران )اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزارایران( و 
سایردستگاه های ذیربط حسب مورد، نسبت به تهیه سند توسعه صادرات 
نرم افزارو فناوری اطالعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابالغ این مصوبه 

اقدام خواهد کرد.

وی افزود: همچنین به منظور توس���عۀ روابط اقتصادی با روسیه و 
همسایگان شمالی پیشنهاد شد تا ستاد همسایگان شمالی تشکیل شود 
و  ضمن تدوین نقشه راه مبادالت مرزی با کشورهای همسایه شمالی به 

شرط عمل متقابل تقویت شود.  
زادبوم ادامه داد: دستگاه های ذیربط در خصوص بررسی مشکالت مالی و 
بانکی موجود با همسایگان شمالی، روادید، استاندارد، گردشگری سالمت، 
تشکل ها، همکاری های گمرکی، دفتر رویدادهای تجاری، تجاری در حوزه 
اوراسیا، ظرفیت سازی، ایجاد بنگاه های بزرگ و تهاتر نیز پیشنهادات 

اجرایی خوبی ارایه کردند.
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