
نایب رییس اتاق اصناف ایران:
بنگاه داری دست بانک ها را

 ارایه تسهیالت تولید بسته است
نایب رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه 
تصمیم���ات لحظه ای به ضرر تولید اس���ت، 
گفت: ش���عار س���ال باید در قالب یک سند 
سیاست گذاری شده پیگیری شود و در مرحله 
اول واحدهای تولیدی نیاز به تسهیالت سرمایه 
در گردش دارند که بانک ه���ا در این زمینه 

آن چنان همکاری نمی کنند.
ایس��نا - مجتبی صفای���ی در رابطه با 
برنامه های دولت در زمینه رونق تولید در بخش 
اصناف گفت: شعار سال مبنی بر رونق تولید از 
ابتدای سال جاری به عنوان خط مشی مدیران 
تعیین شد اما برای دستیابی به هدف نهایی این 
شعار باید سندی راهبردی تهیه و تدوین شود.

نایب رییس اتاق اصناف ای���ران ادامه داد: 
با تصویب چند بخش���نامه و عدم ثبات در 
تصمیم گیری و سیاست گذاری ها نمی توان به 
مقصود نهایی شعار رونق تولید دست پیدا کرد.

وی با انتقاد از تصمیم گیری های لحظه ای 
یادآور شد: تصمیمات لحظه ای برای تولید و 
واحدهای تولیدی همچون سم عمل می کند و 
نیاز است در سیاست گذاری ها به رونق تولید به 

صورت کلی و جزئی نگریسته شود.
صفایی بار دیگر با بی���ان اینکه تصمیمات 
لحظه ای تولید را متضرر کرده اس���ت، گفت: 
واحدهای تولیدی نیاز به س���رمایه در گردش 
دارند و باید خود را برای پاسخگویی به نیاز بازار 
به روز نگه دارند اما در شرایط فعلی دستگاه ها 
دولتی و خصولتی به تعه���دات خود در قبال 
قراردادهای منعقد ش���ده پاسخگو نیستند و 
عاملی شده تا توان واحدهای تولیدی در خطر 

قرار گیرد.
نایب رییس اتاق اصن���اف ایران تاکید کرد: 
اولین درخواست اصناف در زمینه رونق تولید، 
ارایه تسهیالت کم بهره با بازپرداخت بلندمدت 
است و باید تاکید شود که این تسهیالت باید 
به موقع و قبل از ناب���ودی واحدهای تولیدی 

ارایه شود.
صفایی یادآور شد: مدیران ارشد نظام بانکی و 
مسووالن مربوطه بر ارایه تسهیالت در راستای 
رونق تولید تاکید دارند اما در عمل اتفاقی طی 
چند ماه اخیر رخ نداده و این موضوع به دلیل 
آن است که س���رمایه بانک ها در قسمت های 
مختلف به خصوص بنگاه داری مورد استفاده 
قرار گرفته و توان بانک ها در زمینه پرداخت 

تسهیالت را کاهش داده است.

تجهیزمراکز علمی برای ترویج 
علوم شناختی

ترویج دانش علوم ش����ناختی می����ان محققان و 
دانشجویان کشور اهمیت بسیاری برای پیشرفت در 
این حوزه نوپا دارد. دراین راستا ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اقداماتی برای تحقق این امر انجام داده است.

معاونت علمی - علیرضا حاج یخچالی عضو هیات 
عملی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: ترویج 
دانش علوم شناختی در مراکز علمی استان های مختلف 
کشور اهمیت باالیی دارد. زیرا این امر توانمندسازی 
دانشجویان و محققان را به همراه دارد. در این راستا 
با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری علوم شناختی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو کارگاه 
آموزشی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می 

شود.

حوزه سلول های بنیادی به کمک 
دانش بنیان ها متحول می شود

شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلول های 
بنیادی مسیر رو به رشدی را پیش گرفته اند به گونه ای 
که شاهد تولید محصوالت فناورانه تحول آفرین آنها 

هستیم.
معاونت علمی - 35 شرکت دانش بنیان فعال در 
حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جلسه 
ای گرد هم آمدند تا به تعامل و ارائه دس����تاوردهای 
خود در این حوزه بپردازند. در این جلسه شرکت های 
دانش بنیان طرح های فناورانه خ����ود را ارائه دادند تا 
حمایت های الزم را از ستاد توسعه علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دریافت کنند. امیر علی حمیدیه دبیر ستاد 
توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت 
علمی و فناوری ریاس����ت جمهوری درباره فعالیت 
کارگروه شرکت های دانش بنیان ستاد گفت: ایده های 
فناورانه شرکت های دانش بنیان نوید بخش آینده ای 
روشن در حوزه درمانی سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی کشور است که این فعالیت ها گام نهادن در 

مسیر خودکفایی را تضمین می کند.
شرکت های دانش بنیان حاضر در این جلسه به ارائه 
دستاوردهای خود پرداختند. ابتدا مدیر عامل یکی از 
شرکت های دانش بنیان با عنوان نانو فناوران دارویی 
الوند توضیحاتی درباره »فرموالسیون و تولید صنعتی 
داروی فلودارابین تزریقی جهت پیوند س����لول های 
بنیادی خون ساز« ارائه داد. این دارو در پروتکل های 
درمانی بیماری لوکمی مزمن لنفوسیت های B مورد 

استفاده قرار می  گیرد.
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پنجره دریچه

شرایط معافیت بیمه ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیالن بیکار

بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰ میلیارد دالر ارز برای واردات تامین کردیم، گفت: بانک ها در پرداخت تسهیالت با تولیدکنندگان همراهی کنند.
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه در دو ماه و نیم ابتدایی سال جاری حدود 5/۹ میلیارد دالر برای واردات ارز تامین شد، اظهار داشت: علی رغم تحریم ها و تالش های آمریکا و مشکالتی که 

وجود دارد سال گذشته نیز ۴۰ میلیارد دالر ارز برای واردات تأمین کردیم. صادرکننده های غیرنفتی امسال نیز همراهی خوبی دارند. 

بانک ها در پرداخت تسهیالت 
با تولیدکنندگان همراهی کنند

آیین نامه ط����رح کارورزی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی جویای کار ابالغ شد که بر اساس 
آن کارفرمایان و فعاالن اقتصادی در صورت 
جذب این افراد تا دو س����ال از پرداخت حق 

بیمه سهم کارفرما معاف خواهند شد.
فناوران- در راستای اجرای طرح کارورزی 
ویژه اش����تغال فارغ التحصیالن دانشگاهی، به 
اس����تناد ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان 
بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار 
جوان، این گروه از فع����االن اقتصادی را در 
صورت جذب فارغ التحصیالن دانش����گاهی با 
مدرک حداقل کارشناس����ی، از پرداخت سهم 
بیمه کارفرما برای مدت دو س����ال از تاریخ 

شروع به کار معاف خواهد کرد.
بر همین اساس دولت در اواخر اردیبهشت 

م����اه، آیین نام����ه اجرایی ط����رح کارورزی 
فارغ التحصی����الن را در هیأت وزیران تصویب 
کرد که این آیین نامه از س����وی معاون اول 
رئیس جمهور جهت اجرا ب����ه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه 

و سازمان امور اداری و استخدامی ابالغ شد.
شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و 
نحوه تأمین هزینه، از مهمترین سرفصل های 

این آیین نامه محسوب می شوند.
در این آیین نامه، کارورز به فرد بیکار فارغ 
التحصیلی اتالق می ش����ود که دارای مدرک 
تحصیلی حداقل کارشناس����ی و کمتر از 35 

سال سن باشد.
دوره کارورزی حداکثر دو س����ال است که 
در این م����دت فرد کارورز به کس����ب تجربه 
و فراگیری مهارت یا ارتق����ای آن در کارگاه 

مشغول است.
بر اس����اس آیین نامه اجرایی طرح کارورزی 
ویژه دان����ش آموختگان جوی����ای کار، فرد 
متقاضی ابتدا باید نسبت به ثبت نام در سامانه 
کارورزی وزارت تع����اون، کار و رفاه اجتماعی 

اقدام کند.
در صورت تایید ش����رایط کارورز از سوی 
وزارت تعاون، کار و رف����اه اجتماعی، فرد به 
کارگاه یا کارفرمای متقاضی جذب نیروی کار 

معرفی می شود.
کارفرمایان و کارآفرین����ان متقاضی جذب 
نیروی کار فارغ التحصیل باید تقاضای خود 
را در سامانه کارورزی وزارت کار اعالم کنند.

کارفرمایان و کارآفرینان پس از اعالم نیاز 
و جذب کارورز، مشروط بر حفظ نیروی کار 
موجود، مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه 

سهم کارفرما خواهند شد که اعمال معافیت 
حداکثر به مدت ۲ س����ال از تاریخ شروع به 
کارورزی منوط به ارس����ال فهرست بیمه و 

پرداخت حق بیمه سهم کارورز خواهد بود.
س����ازمان تامین اجتماعی مکلف است در 
سطوح استانی و ملی، گزارش سه ماهه میزان 
معافیت و تعداد کارورزان مش����مول معافیت 
را جهت نظارت ب����ه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ارایه کند تا پس از تأیید به سازمان 

برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
وزارت تع����اون، کار و رف����اه اجتماعی نیز 
مکلف شده است اعتبار مورد نیاز برای اجرای 
آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور 
اعالم کند تا در لوایح بودجه س����نواتی پیش 
بینی اعتبارات مربوط در سقف بودجه مصوب 

به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
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عضو اتاق بازرگانی ایران:

تشکل ها و تولیدکنندگان 
باید در تصمیمات دولتی سهم داشته باشند

نظرگاه

عضو ات����اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت: 
تشکل ها و تولیدکنندگان واقعی 
باید سهمی در تصمیمات دولتی 
داش����ته باش����ند و به مطالبات 
خواسته های آنها پرداخته شود. 
ما در ات����اق بازرگانی از تفویض 
اختیار وظایف نهادهای دولتی و 
بخش های مختلف وزارت صمت 
به تش����کل ها و بخش خصوصی 

استقبال می کنیم.
ایرنا- فرشید شکر خدایی یکی 
از موانع رونق تولید در کشور و 
مشکالت بخش صنعت و معدن 
را س����ختگیری ها و نظارت های 
غیرضروری بر بنگاه های اقتصادی 

و نبود نظام رتبه بندی برشمرد.
وی گفت: مهمترین عاملی که 
در بخش صنعت به عنوان مانعی 
دست و پاگیر وجود دارد و جدا 

از ش����رایط تحریمی وضعیت را 
برای تولید سخت کرده، تشدید 
نظارت های غیرضروری بر بنگاه ها 
در بخش های مختل����ف تولید، 
واردات، توزی����ع و حتی فروش 

است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران 
درباره فشارهای مالیاتی و گمرکی 
و بیمه ای در بخ����ش صنعت، 
ادام����ه داد: هرچند بحران تولید 
با افزایش نرخ ت����ورم روز به روز 
تشدید می ش����ود، اما یکسری 
سخت گیری ها و بوروکراسی ها 
نیز بی تأثیر نیس����ت.به گفته 
این فعال اقتصادی، در ش����رایط 
جنگ اقتصادی و بحران فعلی 
مدیران بخش صنعت و عرصه های 
اقتصادی هس����تند که به عنوان 
سربازانی برای نجات اقتصاد گام 
بر می دارند و در این شرایط نباید 

س����هم و جایگاه بخش صنعت 
فراموش و نادیده گرفته شود.

وی تاکید کرد: کنترل ها باید 
برای متخلفان و کسانی باشد که 
نظم اقتص����ادی کنونی را بر هم 
زده اند، نه تولیدکنندگان که سهم 
آنان در رش����د اقتصادی و تولید 

ناخالص داخلی ملموس است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران 
ادامه داد: به دلی����ل ضعف در 
رتبه بندی تولید و صنایع، تر و 
خش����ک در فرآیند سختگیری 
و نظ����ارت بیش از ح����د با هم 
می سوزند، در حالی که اگر نظام 
رتبه بندی وجود داشت و افراد و 
بنگاه های معتبر شناسایی شده 
بودند، با مشکالت کمتری رو به 
رو بودیم و کارخانه های کمتری 
تعطیل می شدند و تولید رونق 

می گرفت.
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وعده تکراری کاهش 
قیمت گوشی در روزهای آینده

عضو کمیس���یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی معتقد است با ثبت سفارش 
3 میلیون گوش���ی همراه قیمت این کاال در 
روزهای آینده بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا 

می کند.
آی تی م��ن - رامین نورقلی پ���ور عضو 
کمیس���یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی درباره تاثیر ثبت سفارش 3 میلیون 
گوش���ی همراه بر قیمت این محصول، گفت: 
با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوش���ی 
همراه و ورود وزارت ارتباط���ات به موضوع 
قیمت گوشی های همراه پیش بینی می شود 
قیمت موبایل در روزهای آینده بیش از ۲۰ 

درصد کاهش پیدا کند.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و 
گمیشان در مجلس با بیان اینکه حدود سه 
میلیون گوشی همراه ثبت سفارش شده است 
که پس از ورود به بازار زمینه کاهش قیمت 
موبایل را فراهم می کند، افزود: کاهش نرخ ارز 
در روزهای اخیر و پیش بینی گسترش روابط 
اقتصادی اُفت قیمت موبای���ل در هفته های 

آینده را رقم می زند.
وی با بیان اینکه بای���د مکانیزمی در نظر 
گرفته شود تا موبایل های ثبت سفارش شده 
به دس���ت مصرف کننده واقعی برسد، اظهار 
کرد: باید تدابیر ویژه ای اندیش���یده شود تا 
موبایل های که با ارز نیمایی تهیه می ش���ود 
به دس���ت مصرف کننده واقعی برسد اگرچه 
برای تحقق این امر وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و دولت به موضوع ورود کرده است 
اما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد باید 

نظارت و توجه ویژه ای صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
درباره تاثیر رجیس���تری گوش���ی همراه در 
آرامش بازار موبایل، گفت: رجیستری گوشی 
همراه مس���افرتی تاثیر به سزایی در کاهش 
التهابات بازار و در نتیجه اُفت نرخ موبایل دارد 

چراکه با این امر تقاضا کاهش پیدا می کند.
عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس���المی درباره دالیل گرانی قیمت موبایل در 
یک سال گذش���ته، گفت: یکی از دالیل گرانی 
موبایل عالوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال 
گذشته کمبود تعداد گوشی همراه در بازار است 
که اکنون امکان واردات گوش���ی های همراه به 

صورت تجاری فراهم شده است.

فاکسکان: آیفون را
 از چین خارج می کنیم!

فاکسکان، تولیدکننده گوشی های آیفون در چین 
به تازگی اعالم کرده است که می تواند برای کاهش 
تبعات منفی جنگ تجاری چین و آمریکا، خط تولید 
و مونتاژ این محصوالت را به خارج از خاک چین 

منتقل کند.
ایسنا - جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش های 
سیاسی که میان این دو کشور وجود دارد، در چند 
ماه اخیر بیش از پیش شعله ور شده و قربانی های 
متعددی نیز از خود بر جای گذاشته است و در این 
میان شرکت های تکنولوژی و تولیدکننده موبایل و 
محصوالت فناوری در کنار خودروسازان بیشترین 

ضرر و زیان را متحمل شده اند.
خط تولید گوش���ی های آیفون نیز که توسط 
شرکت تایوانی فاکسکان در چین فعالیت می کند 
و اکثر گوشی های هوشمند و محصوالت اپل را در 
خاک این کشور پهناور تولید و مونتاژ می کند، قرار 
است در صورت تداوم جنگ تجاری و تنش های 
سیاس���ی میان آمریکا و چین به خارج از خاک 
این کشور منتقل شود تا روی آن تعرفه های ۲5 

درصدی اعمال نشود.
فاکس���کان یکی از بزرگترین شرکای اپل است 
که آمادگی خود را برای ادامه همکاری با این غول 
تکنولوژی آمریکایی برای ادامه تولید آیفون های مورد 
نیاز ایاالت متحده و سایر بازارهای بزرگ جهان را 
اعالم کرده است در صورت تشدید وخامت اوضاع، 

نیازهای اپل و کاربرانش را تأمین کند.
یانگ لو، یکی از مدیران فاکس���کان در جلسه 
سهامداران این ش���رکت گفته که ۲5 درصد از 
ظرفیت تولید ما خارج از چین قرار دارد و ما قادر 
خواهیم بود تا اپل را در این مسیر همراهی و کمک 
 ،engadget کنیم. بر اساس گزارش س���ایت
وی تاکید کرد که اپل هنوز هیچ درخواس���تی به 
منظور انتقال خط تولید فاکسکان به ما ارائه نداده 
است اما این شرکت می تواند با بهره گیری از توان 
و ظرفیت های موجود خود، نی���از اپل را تأمین و 

نگرانی های آن را برطرف کند.
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تاثیر تحریم  هواوی بر بازار ایران و جهان
رگرفتن  موضوع قرا
هواوی در لیست سیاه 
تحریم های آمریکا از 
جایی پررنگ تر شد که گوگل هم اعالم کرد 
همکاری تجاری خود با هواوی را قطع می کند. 
آی تی من - اگرچه بارها آمریکا هواوی را 
به جاسوسی متهم کرده بود اما این بار قضیه 
جدی تر شد چرا که بازار گوشی های هوشمند 
را تحت تاثیر این تحریم ها قرار می داد و حاال 
نه تنها چین، بلکه بازار موبایل دنیا نیز تحت 

الشعاع قرار می گرفت. 
حاال هواوی به عنوان دومین تولید کننده 
گوشی هوش����مند در دنیا شناخته می شود و 
سیس����تم عامل گوگل نقش حیاتی برای این 

دستگاه ها دارد.
پس از اعالم قط����ع همکاری گوگل، اگرچه 
هواوی بیانیه ای صادر و تالش کرد تا از نگرانی 
کاربران بکاهد و این وعده را داد که نه فقط 
گوشی های فعال، بلکه دس����تگاه هایی که در 
انبارها وجود دارد، از پشتیبانی و به روزرسانی 
سیس����تم عامل آندرویید برخوردار خواهند 
شد، اما گزارش هایی مبنی بر کاهش میزان 
فروش گوشی های این برند در برخی از بازارها 

منتشر شد.
حتی خبرگزاری های چین از تعطیل شدن 
خط تولید برخی از گوش����ی های هواوی به 

خاطر کاهش سفارش ها خبر دادند. 
این در حالی اس����ت که هواوی برنامه ریزی 
کرده که س����ال ۲۰۲۰ با پشت سر گذاشتن 
سامسونگ جایگاه نخست را در بازار موبایل 

دنیا به خود اختصاص دهد.
در این میان شرکت های دیگر نیز همچون 
کوال����کام، اینتل و چند ش����رکت آمریکایی، 
در تحریم هواوی به گوگل پیوس����تند. این 
تأمین کنندگان قطعات آمریکایی اعالم کردند 
که از قانون دولت آمریکا برای عدم همکاری 

با هواوی پیروی خواهند کرد. 
از س����وی دیگر هواوی، یکی از شرکت های 
عض����و انجمن SD اس����ت. ای����ن انجمن، 
اس����تانداردهای SD و کارت ه����ای حافظه  
microSD را تعیی����ن می کند. براس����اس 
گزارش ها، انجمن SD اعالم کرده که باتوجه 
به تصمیم دولت آمریکا، این انجمن نیز تصمیم 
گرفته تا روابط خود را ب����ا هواوی قطع کند. 
در نتیجه، کارت های MicroSD و SD روی 
دستگاه های فعلی هواوی کار خواهند کرد ولی 
با قطع همکاری انجمن SD، دس����تگاه های 
بعدی هواوی نمی توانند از استانداردهای این 

انجمن در محصوالت بعدی خود استفاده کنند.
البته موضوع به همینجا ختم نش����د؛ چند 
روز پیش فیس بوک هم اعالم کرد که اجازه 
نمی دهد هواوی اینستاگرام و واتس اپ را به 
صورت پیش فرض روی گوش����ی هایش نصب 

کند.
 واکنش هواوی 

در همین راس����تا هواوی بیانیه ای منتشر و 
اعالم کرد که این شرکت همکاری های زیادی 
در سراسر جهان برای رشد و توسعه  آندرویید 
انجام داده و به عنوان یکی از شرکای کلیدی، 
همکاری تنگاتنگی با این پلتفرم متن باز داشته 
تا به اکوسیستمی دس����ت پیدا کند که هم 
کاربران و هم دنیای صنعت از آن بهره ببرند.

این کمپانی وع����ده داده که به انتش����ار 
به روزرسانی های امنیتی و ارائه  خدمات پس از 
فروش برای کلیه  گوشی ها و تبلت هایش ادامه 

خواهد داد.
در پی ای����ن اتفاقات مدیرعام����ل هواوی 
اعالم کرد که درص����ورت افزایش تنش ها و 
محدودیت ها از سوی آمریکا در دسترسی به 
سیستم عامل آندرویید، سیستم عامل جایگزین 

ارائه خواهد کرد. 
گزارش ها حاکی اس����ت که سیستم عامل 
ه����واوی احتماال به ص����ورت یکپارچه عرضه 
خواهد شد و قابلیت نصب روی انواع دستگاه ها 
را دارد. به این ترتیب سیس����تم عامل هواوی 
روی گوشی های هوش����مند، کامپیوتر، تبلت، 

تلویزی����ون، خودروی هوش����مند، گجت های 
پوشیدنی و بس����یاری دس����تگاه های دیگر 
نصب می شود و اپلیکیش����ن های آندروییدی 
بهینه سازی شده برای اجرا در سیستم عامل 
هواوی، ۶۰ درصد عملکرد سریع تری خواهند 

داشت. 
 چه کس��انی از تحریم هواوی سود 

می برند
از آنجا که در حال حاض����ر هواوی عنوان 
دومین تولیدکننده بزرگ گوش����ی در دنیا را 
پس از سامسونگ و با کنار زدن اپل به خود 
اختصاص داده و بزرگ ترین تهدید برای این 
دو کمپانی کره ای و آمریکایی به شمار می رود، 
ش����اید تحریم های دولت ترامپ به نفع این 
دو کمپانی تمام ش����ود. البته چین به عنوان 
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین کش����ور دنیا هم 
اعالم کرد که اپل را تحریم می کند و به این 
ترتیب اپل بازار بزرگ����ی همچون چین را از 
دست می دهد و قطعا از دست دادن مشتریان 

چینی به نفع اپل نیست.
 تاثیر تحریم های آمریکا علیه هواوی 

بر بازار ایران
بر اساس گزارش های رسیده از بازار موبایل، 
این روزها انتشار اخبار در زمینه تحریم آمریکا 
علیه هواوی و پشتیبانی نکردن از گوشی های 
هواوی، باعث نگرانی بسیاری از کاربران ایرانی 
شده و هنگام خرید مردد هستند که در آینده 
مشکلی برای گوشی هایشان پیش نیاید و تصور 

می کنند که قادر به اس����تفاده از گوشی های 
آندروییدی خود نخواهد بود. 

به گفته فعاالن ب����ازار، خریداران حاال برای 
خرید گوش����ی های هواوی از فروشندگان در 
رابطه با قطع شدن سرویس های گوشی هایشان 
بیشتر سوال می پرسند، اما ظاهرا میزان فروش 
این گوشی در بازار ایران کاهش نیافته است. 

 راهکار چیست؟
آندرویید یک سیستم عامل متن باز است 
که هیچ محدودیتی برای اس����تفاده توسط 
تولیدکنندگان ندارد و همه شرکت های سازنده 
حتی هواوی قادر به اس����تفاده از این پلتفرم 
خواهند بود و این محدودیت گوش����ی های 
آینده هواوی را ش����امل می شود و در صورت 
عملی شدن تحریم های شرکت های آمریکایی 
 Google علیه هواوی، برنامه های����ی مثل
Play Store  و یوتیوب و س����رویس های 
گوگل همچون جی میل برای گوش����ی های 
هواوی عرضه نخواهد ش����د. از س����وی دیگر 
بر اس����اس اعالم فیس بوک، اپلیکیشن های 
اینس����تاگرام، فیس بوک و وات����س اپ هم به 
شکل پیش فرض روی گوش����ی های هواوی 
نصب نخواهد ب����ود. اما امکان اس����تفاده از 
سرویس های مشابه روی گوشی های این برند 
وجود دارد، حتی روش هایی برای نصب چنین 
 برنامه هایی روی این دس����تگاه ها ارایه خواهد 

شد.
 در آخر ...

در پی به وجود آمدن این مش����کالت برای 
هواوی، این غول چینی اعالم کرده که تالش 
می کند تا مش����کالت به  وجود آمده با گوگل 

را حل کند. 
گزارش ها حاکی است که رییس هیت مدیره 
هواوی با نشریات آمریکایی مصاحبه و اعالم 
کرده که هواوی تمای����ل به امضای توافق نامه 
با آمریکا را دارد. با این حال وی متذکر شده 
که هنوز پیشنهاد توافق از سوی آمریکا مطرح 

نشده است.
ب����ه گفته وی دول����ت آمری����کا از هواوی 
تجهیزاتی خریداری نکرده اس����ت، بنابراین 
ش����انس امضای چنین توافق نامه ای با آمریکا 

خیلی زیاد نیست.
حاال بای����د منتظ����ر ماند و دی����د که آیا 
دولت آمریکا هم حاضر اس����ت تا با هواوی 
مصالحه ک����رده و محدودیت هایش را بردارد 
یا ه����واوی در تنگنا قرار می گی����رد و میزان 
 فروش و تع����داد کاربرانش در سراس����ر دنیا 

کاهش می یابد.

ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری، نخستین 
رویداد استارتاپی ریلی کشور را همزمان با هفتمین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و با حضور 

بیش از ۱5۲ شرکت داخلی و خارجی برگزارکرد.
معاونت علمی - صنعت ریلی در ایران قدمتی 
طوالنی دارد و یکی از صنایع قدیمی و نام آشنا برای 
ایرانیان محسوب می شود. صنعتی که همپای تغییر 
نسل ها، رشد کرده ؛ اما هنوز به جایگاه واقعی خود 

نرسیده است.
توسعه شرکت های استارتاپی و شتاب دهنده ها 
یکی از راه هایی است که می تواند به صنعت ریلی 
کشور کمک کند و روحی تازه به این صنعت ریشه 
دار اما نیازمند به فناوری بدمد. بر همین اساس، ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری، نخستین رویداد استارتاپی 
ریلی کشور را همزمان با هفتمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل ریلی  برگزار کرد. این رویداد استارتاپی 
با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام 
خمینی)ره،( شهرری و همچنین حمایت شرکت راه 

آهن برگزار شد.
در این مراسم، جالل موس���وی معاون اجرایی 

ستاد توس���عه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
گفت: معاونت علمی و فناوری با حمایت از تمامی 
استارتاپ ها به عنوان یک شتاب دهنده در خدمت 8 

تیم حاضر در این رویداد خواهد بود.
وی افزود: ستاد تالش می کند حمایت های الزم 
برای توسعه فعالیت استارتاپ ها و شتاب دهنده های 

این حوزه صورت گیرد.
علی شهابی رییس دبیرخانه شبکه های ارتباطی 
حمل و نقل  دانشگاه آزاد اسالمی نیز درباره نخستین 
استارت آپ ویکند ریلی ش���و، گفت: فعالیت ها و 
استقبال بسیار خوبی که از استارتاپ ها و تیم های 
استارتاپی صنعت ریلی در این نمایشگاه انجام شد 
نشان داد که در سال ۹8 دستاوردهای بسیار خوبی 
در این بخش خواهیم داش���ت و شاهد برگزاری 

رویدادهای استارتاپی آتی خواهیم بود.
نخستین اس���تارتاپ ویکند ریلی شو با حضور 
وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت معدن و تجارت، 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی، نمایندگانی از 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، سازمان 
برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار شد. 

برگزاری رویداد استارتاپی
 در حوزه ریلی

ساحره چمنی
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