
مقابله با تحریم ماموریت امسال 
شرکت های دانش بنیان است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: 
اصلی ترین اولویت س���ال جاری ساکنان زیست 
بوم کارآفرینی و نوآوری، رفع نیازهای فناورانه 

تحریمی است.
معاونت علمی  - س���ورنا س���تاری معاون 
علمی  و فناوری رییس جمهوری با بیان این که 
شرکت های دانش بنیان امس���ال رفع نیازهای 
فناورانه تحریمی را در دس���تور کار دارند، گفت: 
حمایت مالی ش���رکت های دانش بنیان باهدف 
مقابله با تحریم ها در دستور کار است و به کمک 
ایجاد یک زیست بوم مساعد، تولید دانش بنیان 

این شرکت های رونق می گیرد.
رییس بنیاد ملی نخبگان با یادآوری این که 
زیرس���اخت، مهم ترین پیش نیاز فعالیت و رونق 
کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی است، 
افزود: دولت می کوش���د نقش تسهیل گر خود 
را به خوبی  ایف���ا کند ت���ا واردات بی رویه و 
موانع بروکراتیک که فراروی ساکنان زیست بوم 
دانش بنیان قرار دارد، از میان برود. این موانع، 
بر اساس فرهنگ نادرست نفتی استوار شده و 
درآمدهای کم زحمت حاص���ل از فروش منابع 

زیرزمینی آن را مستحکم کرده است.
وی افزود: در این راه دولت با پیمودن گام هایی 
چون اجرایی کردن قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، نقش خود را در تسهیل حرکت این 

شرکت ها ایفا می کند.
به اعتق���اد مع���اون علم���ی  و فن���اوری 
رییس جمهوری، اگرچه در چندس���ال گذشته و 
به واسطه سایه گستردن فرهنگ نفتی، راه تولید 
و کارآفرینی ایران با پیشینه هزاران ساله، سد 
شد و جای خود را  به فرهنگ واردات بی رویه 
و خام فروش���ی داد، اما امروز با همه فهم شدن 
فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و توس���عه زیست 
بوم کارآفرینی، نگاه ها به س���وی تسهیل گری و 
حمایت ها از کارآفری���ن و جوان خالق، برای به 
اهتزاز درآوردن پرچم اقتصاد دانش بنیان، حرکت 
دانشگاه، پژوهش و بازار در مسیر صحیح جلب 

شده است.
س���تاری با بیان این که می خواهیم  کسب و 
کارهای دانش بنیان و فعاالن نخبه این کسب و 
کارها، آسوده خاطر و بی دغدغه در یک محیط 
مس���اعد بال های نوآوری را به پرواز در بیاورند، 
اظهار کرد: جوان دانشگاهی و تحصیل کرده، باید 
بی پروا و آزادانه پای به مسیر کارآفرینی بگذارد. 
الزمه چنین اتفاق مهمی، این است که فعاالن 

استانی از جان و دل بخواهند این اتفاق بیفتد.

اصالح مقررات تجدید ارزیابی دارایی 
شرکت ها کلید خورد

با دفاعیه رییس اتاق بازرگانی تهران در کمیسیون 
فرعی هیات دولت از پیشنهاد تمدید مهلت ارایه تاییده 
آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان 

تولید داخل، کمیسیون فرعی دولت با آن موافقت کرد.
اتاق ته��ران - معاونت کس���ب و کار اتاق تهران 
از موافقت هیات دولت با تمدی���د مهلت ارایه گزارش 
حسابدار رسمی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی هیات 
وزیران خبر داد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی 
تهران، با حضور در جلسه کمیسیون فرعی هیات دولت 
از پیش���نهاد خود مبنی بر تمدید مهلت ارائه گزارش 
حسابدار رسمی  موضوع مواد ۲ و 1۰ آیین نامه اجرایی 
ماده 17 قانون حداکثر اس���تفاده از ت���وان تولیدی و 
خدماتی در تامین نیازهای داخلی کشور و تقویت آنها در 

امر صادرات تا پایان سال 1۳۹7 دفاع کرد.
کمیس���یون فرعی هیات دولت، پس از اس���تماع 
توضیحات رییس اتاق تهران، ضمن موافقت با پیشنهاد 
اتاق تهران اعالم کرد پیشنهاد یاد شده را جهت طی 

مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارجاع خواهد داد.

گزینه های مختلف، پیش  روی 
صادرکنندگان ارز 

بانک مرکزی بر بازگش���ت ارز حاص���ل از صادرات 
به کش���ور تاکید داش���ت و این در حالی است که 
صادرکنندگان نسبت به سیاست ابتدایی بانک مرکزی 
انتقاد داشتند، اما یک کارشناس اقتصادی می گوید که 
بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور، انتخاب های مختلفی را پیش 

روی صادرکنندگان قرار می دهد.
ایسنا -  هادی حق شناس بس���ته سیاستی نحوه 
برگشت ارز حاصل از صادرات در س���ال 1۳۹۸ را به 
واقعیت اقتصاد ایران نزدیک تر دانست و گفت: این بسته 
سیاستی، موجبات انعطاف پذیری در تصمیم گیری را 
برای صادرکننده فراهم می کند و انتخاب های مختلفی 
را پیش روی آن ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
قرار می دهد، همچنین صادرکنندگان به واس���طه این 
بخش نامه می توانند در کسب و کار خود شاهد سوددهی 
نیز باش���ند. وی با بیان برخی ویژگی های این بسته 
سیاستی، گفت: این بسته از سه قسمت تشکیل می شود 
و برای گروه صادراتی پتروشیمی ها، حداقل ۶۰ درصد 
ارز حاصل از صادرات در س���امانه نیما عرضه می شود، 
حداکثر 1۰ درصد به صورت نق���د و مابقی واردات در 
مقابل صادرات به چرخه اقتصاد بازمی گردد. همچنین 
سایر گروه های صادرکنندگان نیز حداقل ۵۰ درصد از ارز 
خود را در سامانه نیما عرضه می کنند، اسکناس حداکثر 
۲۰ درصد و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات 

ارز خود را به چرخه اقتصاد بازمی گردانند.
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پنجره دریچه

دولت حامی اصلی استارت آپ ها در کشور

رفع دو چالش سرمایه و بیمه مسیر توسعه استارت آپ ها را هموار کرد

وزارت صنعت- معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خسارت دیده 
از سیل خبر داد. اصغر مصاحب گفت: در پی وقوع حادثه سیل در برخی از استان های کشور و ایجاد خسارت به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، این سازمان با 
هدف احیا مجدد واحدها و تأمین مالی آن ها در سال »رونق تولید« نسبت به احصاء میزان خسارات وارده و ارسال فهرست واحدهای خسارت دیده به بانک های طرف قرارداد اقدام کرد.

اعطای تسهیالت به واحدهای 
تولیدی خسارت دیده از سیل

تا پیش از تصویب نوآفرین از نظر قانونی این فضاها 
رسمیت نداشتند و به همین دلیل، اختصاص کد بیمه 
به آن ها غیرممکن بود. حاال هر فضای اشتراکی به عنوان 
یک کارگاه در شرکت بیمه شناخته می شود؛ مؤسس 
و هم مؤسس استارتاپ می توانند در این کارگاه بیمه 

شوند.
مهر - اگر چه شرکت های استارت آپی در سال های 
گذشته با فراز و فرود بس���یاری در کشورمان به رشد 
و توس���عه خود ادامه دادند اما به نظر می رسد که هر 
چه پیش می رویم عالوه بر اینکه نقش آنها در اقتصاد 
و جامعه پررنگ تر می شود، مسیر برای پیشرفت آنها 
نیز هموارتر می شود و در این مسیر دولت یازدهم و 
دوازدهم نشان داده است که همیشه حامی  استارت آپ ها 
بوده و تالش می کند برای حل مشکالت اساسی خود 
مانند اشتغال جوانان تحصیل کرده روی استارت آپ ها 
حسابی ویژه باز کند. هفته گذشته دولت در مصوبه ای 
ویژه طرحی تحت عنوان نوآفرین را به تصویب رساند 
که در اصل مسیر را برای افزایش شرکت های استارت 
آپی هموار می کند و بخش مهمی  از چالش های این 
ش���رکت ها در حوزه بیمه، مالیات و جذب سرمایه را 
برطرف خواهد کرد و به وضعیت اکوسیستم استارت 
آپی در کشور سروسامان می دهد.  محمد جواد آذری 
جهرمی  وزیر ارتباطات درباره تصویب طرح نوآفرین در 
توییتی نوشت: باز هم یک خبر خوب؛ طرح  نوآفرین 
امشب در دولت تصویب ش���د. یادتونه تو هر جلسه 
از مش���کالت بیمه و مالیات و جذب سرمایه گذاري 
براي استارت آپ هایي که در مراحل اول رشد هستند، 

مي گفتید و پاسخ مي دادم: پیگیرم. دیگه حل شد.

اما آن چیزی که وزیر گفت حل شد، چه بود؟ هیات 
وزیران در جلسه ای، سند توسعه اقتصاد دیجیتالي را با 
هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهاي نوپا در حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات به تصویب رساند. براساس 
این آیین نامه، کسب و کارهاي نوپا در اقتصاد دیجیتال 
از مقررات حاکم بر نظام اداري که براي شرکت هاي 
بزرگ مقیاس طراحي شده است، مستثني و با مقرراتي 
ساده تر و متناسب با دوره گذار مواجه مي شوند. به ویژه 
در صورت شکست احتمالي، مخاطره تعهدات مالیاتي، 
تامین اجتماعي و ... براي این کس���ب و کارهاي نوپا 
کاهش یافته و انگیزه این شرکت ها براي آغاز و رسمیت 
بخشیدن به فعالیت هایشان تقویت خواهد شد. در اصل 
طبق این مصوبه با ساماندهي شرکت هاي نوپا در اقتصاد 
دیجیتال، امکان ارزیابي و نظارت دولت بر این کسب و 

کارها آسان تر مي شود.
مصوبه دولت بندهای حقوق���ی مختلفی دارد که 

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رییس س���ازمان 
فناوری اطالعات درباره جزییات آن گفته است: اصل 
این مصوبه با عنوان فواید استارت آپ  تعیین می شود 
تا این اس���تارت آپ ها بتوانند فارغ از مسایل مربوط 
به بیمه و مالیات در زمان مش���خص و تا سقف مالی 
محدودی فعالیت کنند. این مصوبه کمک می کند تا 
استارت آپ ها بتوانند از حقوق مالکیت فکری هم استفاده 
کنند. همچنین در رابطه ب���ا صندوق های خطرپذیر 
مربوط به اس���تارت آپ ها، ما مطابق با تجربه جهانی 
صندوق های دولتی را با صندوق های خصوصی و آن ها 
را با کسب وکارهای نوپا متصل خواهیم کرد، چرا که در 
غیر این صورت پتانسیل فساد و اشتباه  پذیری در این 
سیستم صندوق ها بیشتر می شود. 1۵ مشکل اساسی 
را بر سر راه توسعه استارت آپ ها شناسایی کرده ایم که 
مهم ترین آن ها مسایل مربوط به بیمه و مالیات است. 
در همین راستا طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت 

می توانسته است کسب وکارها را از دادن مالیات معاف 
کند.او گفت: شرکت هایی مشمول این معافیت ها خواهند 
شد که در سه سال اول س���قف درآمد آن ها بیش از 
۵۰۰ میلیارد تومان نباشد و بعد از سه سال قاعدتا از زیر 
عنوان استارت آپ  خارج می شود. همچنین برخی دیگر از 
معافیت هایی که برای استارت آپ ها در نظر گرفته شده 
است، در پارک های علم و فناوری قابل دسترسی خواهد 
بود. ما حدود 11۰ مشوق برای این شرکت ها در نظر 
گرفته ایم که مشوق های مالی کمترین آن هاست، چرا که 
هرچقدر دولت ها وابستگی کمتری به مشوق های مالی 

داشته باشند کارایی بهتری خواهند داشت.
یکی از چالش های شرکت های استارت آپی به خصوص 
در زمانی که کوچک بودند، بیمه افراد بود که در مصوبه 
دولت این چالش حل شد. تا پیش از تصویب نوآفرین 
از نظر قانونی این فضاها رسمیت نداشتند و به همین 
دلیل، اختصاص کد بیمه به آن ها غیرممکن بود. حاال 
هر فضای اش���تراکی به عنوان یک کارگاه در شرکت 
بیمه شناخته می شود؛ موسس و هم موسس استارتاپ 
می توانند در این کارگاه بیمه شوند، سهم بیمه شان را 
دولت پرداخت می کن���د و برای بقیه کارهای حقوقی 
نیز همین نشانی شان رسمیت دارد. عالوه براین جذب 
سرمایه چالش مهم دیگری بود که به نظر می رسد حاال 
با مصوبه دولت این مشکل هم تاحدودی برطرف شده 
است. طبق مصوبه صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت 
ارتباطات به شرکت های سرمایه گذارهای خطر پذیر )صرفا 
به شرط سرمایه گذاری در استارتاپ ها( وام خواهد داد 
و آنها به حمایت از استارت آپ ها و ارایه تسهیالت و 

سرمایه گذازی خواهند پرداخت.
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در صندوق نوآوری و شکوفایی محقق می شود

آغاز حمایت از شرکت های دانش بنیان برای انواع خدمات مالکیت فکری

مصوبه

صندوق نوآوری ش���کوفایی از دریافت خدمات مالکیت فکری به 
شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی دستاورهای فناورانه،حفاظت 
و توس���عه بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان در داخل و خارج        

حمایت می کند.
صندوق نوآوری - س���یاوش ملکی فر معاون توس���عه صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: خدمات مالکیت فکری که صندوق نوآوری 
و شکوفایی در س���ال جاری برای اولین بار از دریافت آن ها حمایت 
می کند »ثبت اختراع«، »طرح و نش���ان تجاری در داخل و خارج 
کشور«، »خدمات ممیزی« و »مدیریت دارایی های فکری« هستند.

به گفته وی در بخش »ممیزی و مدیریت و ارزش گذاری دارایی های 
فکری« به عنوان یکی از مهمترین خدمات این حوزه، ش���رکت ها 
 Novelty (می توانند از ۳ خدمت »جس���تجوی دانش پیش���ین
Check(«،»نقض پتنت )Infringement(« و »تحلیل پتنت« 

استفاده کنند.
ملکی ف���ر در توضیح خدمات »نقض پتنت« گفت: ش���رکت های 
دانش بنیان صادراتی یا شرکت هایی که در آستانه صادرات محصوالت 
و خدمات خود قرار دارند، می توانند با اس���تفاده از خدمات »نقض 
پتنت« اطمینان یابند که فروش محصول، خدمت یا دانش فنی آن ها 

در کشور مقصد، موجب نقض حقوق مالکیت فکری سایر شرکت ها 
نمی شود. همچنین این شرکت ها می توانند با ثبت دارایی های فکری 
خود در مقاص���د صادراتی، از بازارهای صادراتی خود پیش���گیرانه 

حفاظت کنند.
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی درباره »تحلیل پتنت« نیز افزود: 
شرکت های دانش بنیانی که قصد توسعه محصوالت فناورانه جدید 
دارند نیز می توانند با استفاده از خدمات »تحلیل پتنت«، شناخت 
عمیقی از آخرین وضعیت دانش و فناوری در حوزه های مرتبط به 

دست آورده و مسیر توسعه و اکتساب محصول را شتاب بخشند.

New Tab

پیامک

عرضه شیشه های ضدضربه موبایل
 تا ۱۰ سال آینده

محققان دانشگاه ملی استرالیا مشغول تحقیق 
روی صفحه نمایش ضد ضرب���ه و در حال کار 

روی شیشه  گوشی های هوشمند هستند.
خبرآنالین - چارلز لوسک، پژوهشگر ارشد، 
می گوید که او و تیمش عناصری مانند سدیم 
و پتاسیم به آلومینو س���یلیکات برای ساختن 
شیشه های تلفن هوشمند قوی تر اضافه کرده اند.

دکتر لوس���ک می گوید این کار می تواند منجر 
به کاهش صفحه نمایش های شکس���ته شود، اما 
ممکن است ۵ تا 1۰ سال دیگر در بازار شاهد آن 
نباشیم. لوسک قصد دارد برای خراش ها، تعادل 
بین شیشه های بسیار سخت )برای مقاومت در برابر 
خراش ها( و شیشه های بسیار شکننده که می تواند 
حساس به ترک باش���ند هم تحقیقات بیشتری 
انجام دهد. لوسک این تحقیق را در سال ۲۰1۰ با 
یک تیم شامل 7 محقق از ۶ دانشگاه از استرالیا، 

فرانسه، چین و انگلستان آغاز کرده است.

69 درصد ایرانی ها 
گوشی هوشمند دارند

نتایج نظرس���نجی ملی اخیر ایس���پا نشان 
می دهد، ۶۹ درصد کسانی که موبایل دارند، از 

گوشی هوشمند استفاده می کنند.
ایس��نا - بر اس���اس نظرس���نجی مرکز 
افکارسنجی دانش���جویان ایران )ایسپا( که در 
روزهای ۳1 اردیبهش���ت و 1 خرداد ۹۸ انجام 
شده است ،۶۹ درصد مردم اعالم کرده اند گوشی 
هوش���مند دارند. ۳۰.۸ درصد پاسخگویان نیز 
اعالم کرده اند گوشی هوشمند ندارند و همچنین 

۰.۲ درصد مردم به این سوال پاسخ ندادند.
این نظرس���نجی به صورت تلفنی و با جامعه 
آماری شهروندان کل کش���ور )اعم از شهر و 

روستا( انجام شده است.

شیائومی ۱۰ میلیون ردمی نوت 7 
فروخت 

فروش گوشی های هوشمند سری ردمی نوت 
7 شیائومی پس از 1۲۹ روز، از مرز 1۰ میلیون 

دستگاه گذشت. 
آی تی من- ردمی به عنوان زیرمجموعه های 
شیائومی، توانسته در طول 1۲۹ روز از گوشی 
نوت 7 حدود 1۰ میلیون دس���تگاه به فروش 
برساند. بر این اساس کمپانی شیائومی دستیابی 

به این موفقیت را جشن گرفته است.
لین جون، یکی از بنیانگذاران شیائومی اعالم 
کرد که این کمپانی توانسته از گوشی های سری 
ردمی که شامل ردمی نوت 7، ردمی نوت 7  اس 
و ردمی نوت 7 پرو است، به رقم قابل توجهی 

دست یابد.
دو گوشی ردمی نوت 7 و ردمی نوت 7 اس 
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند؛ ولی در بازارهای 
مختلفی عرضه شده اند و ظرفیت حافظه داخلی 
متفاوتی دارند. با ای���ن  حال، ردمی نوت 7 پرو 
از تراشه قدرتمند و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با 

حسگر سونی IMX586 بهره می برد.
نس���خه پرو این گوش���ی، ب���ا دوربین ۴۸ 
مگاپیکسلی، پردازنده اسنپدراگون ۶7۵ و 1۲۸ 
گیگابایت حافظه داخلی عرضه ش���ده و نسخه 
پایه ای  Redmi Note 7، مجهز به دوربین 

1۲ مگاپیکسلی است.
پردازنده گوشی شیائومی ردمی نوت 7 پرو از 
نوع هشت هسته ای با فرکانس ۲ گیگاهرتز است 
که پردازنده گرافیکی Adreno 612 درکنار 
آن قرار دارد. حسگر ۴۸ مگاپیکسلی آن گوشی 
مدل سونی IMX586 است که در ردمی نوت 
7 و بسیاری از گوشی های میان رده دیگر استفاده 
می شود. ردمی نوت 7 پرو در دو نسخه با حافظه 
رم ۴ یا ۶ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ یا 1۲۸ 
گیگابایتی عرضه شده که البته، از کارت حافظه 

جانبی هم پشتیبانی می کند.

New Tab

رابط

موبایل 3/5

با وجود افت ۲۶ درصدی:

هواوی همچنان دومین تولیدکننده گوشی جهان است
پس از تحریم های آمریکا علیه شرکت هواوی، 
این کمپانی با مش���کالتی روبه رو شده است. با 
این حال همچنان جای���گاه دوم در بزرگ ترین 

فروشنده گوشی در دنیا را دارد.
آی تی من - به دلیل اعمال تحریم های آمریکا 
علیه هواوی، آمارها نشان می  دهد که تقاضا برای 
گوشی های این برند در برخی از کشورها کاهش 

یافته است.
هواوی ک���ه تحت تحریم ه���ای انتقام جویانه 
آمریکا ق���رار دارد ش���اهد ۲۵ درصد کاهش 
صادرات در س���ال جاری خواهد بود و احتماالً 
میزان فروش گوشی های هوش���مند این برند 

کاهش خواهد یافت.
محققان پیش بین���ی کرده اند که ارس���ال 
محموله های گوشی برند هواوی، دومین سازنده 
بزرگ گوشی های هوشمند جهان از نظر تعداد، 
در صورت ادامه تحریم ها در طول سال جاری 

میالدی بین ۴ تا ۲۴ درصد افت می کند.
متخصصان انتظار دارند صادرات هواوی طی 
۶ ماه آین���ده کاهش یابد ولی ب���ه خاطر عدم 
اطمینانی که نسبت به این تحریم ها وجود دارد، 

عددی برای این کاهش تخمین نزده اند.
وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته هواوی را 
از خرید کاالهای آمریکایی منع کرد و درگیری 

تجاری خود را با چین افزایش داد.
این ممنوعیت شامل کاالها و خدمات دارای 
فناوری آمریکایی یا مواد اولیه از ش���رکت های 
س���اکن ایاالت متحده تا ۲۵ درصد یا بیشتر 
می ش���ود، بنابراین ممکن اس���ت شرکت های 

غیرآمریکایی را هم تحت تاثیر قرار دهند.
شرکت هایی مثل گوگل و س���افت بانک که 
 ARM تحت مالکی���ت طراح ریزتراش���ه های
هستند، اعالم کردند معامله با هواوی را متوقف 

می کنند.
لیندا سو، مدیر استراتژی های گوشی هوشمند 
در موسسه اس���تراتژی آنالیتیکس، گفت: اگر 
هواوی دسترس���ی خود را به گوگل از دست 
بدهد، از بازار گوشی های هوشمند اروپای غربی 

در سال آینده حذف می شود.
او پیش بینی می کند ارس���ال محموله های 
هواوی ۲۳ درصد در سال آینده کاهش یابد ولی 
عقیده دارد این شرکت می تواند با توجه به بازار 

بزرگ چین سرپا بماند.
فوبون ریس���رچ  که قبال پیش بینی کرده بود 
هواوی ۲۵۸ میلیون گوشی هوشمند در ۲۰1۹ 
صادر می کند، حاال انتظار دارد این شرکت تنها 

۲۰۰ میلیون در بدترین حالت صادرات داشته 
باشد.

هواوی حدود ۳۰ درصد بازار اروپا را در دست 
دارد و ۲۰۸ میلیون گوش���ی در سال گذشته 
صادر کرده اس���ت که نیمی از آن به بازارهای 
خارج از چین بوده اس���ت. اروپا مهمترین بازار 

چین است.
هواوی اعالم کرد در حال توسعه فناوری های 
مورد نیاز خود اس���ت تا بتواند سال ها خودکفا 
باشد. ولی متخصصان این ادعا را باور نمی کنند. 
آنها می گویند اج���زای کلیدی و مالکیت فکری 
الزم برای گوش���ی های هواوی خارج از آمریکا 

قابل دسترس نیستند.
گزارش ها حاکی است که طی ۴ روز گذشته 
گوش���ی های هواوی محبوبیت خود را از دست 
داده اند و تقاضای آنها در انگلیس نصف شده و 

در سطح جهانی ۲۶ درصد کاهش یافته است.
در همی���ن خصوص آمار مرب���وط به فروش 
موبایل در سه ماهه نخس���ت ۲۰1۹ میالدی 
منتشر شده اس���ت که نش���ان می دهد تمام 
شرکت های دس���ت اندر کار این بازار با رکود 
مواجه هس���تند. البته در این میان فقط یک 

استثنا وجود دارد و آن شرکت هواوی است.
 آمار IDC از رشد هوآوی

طبق آمار ش���رکت IDC فروش موبایل برای 
ششمین سه ماهه متوالی کاهش یافت و در سه 
ماهه نخست ۲۰1۹ میالدی تعداد موبایل های 
بارگیری شده به ۳1۰.۸ میلیون دستگاه رسید. 

این رقم نشان دهنده کاهشی ۶.۶ درصدی نسبت 
 IDC .به همین بازه زمانی در سال گذشته است
یک شرکت چینی اس���ت که اطالعات بازار و 
خدمات مشاوره ای را در حوزه فناوری، مخابرات 
و بازارهای مصرفی محص���والت فناوری فراهم 

می کند.
طبق آمار موجود، در حالی که بیش���تر تولید 
کنندگان موبایل در س���ه ماهه نخست ۲۰1۹ 
میالدی با کاهش فروش روب���رو بودند، میزان 
محموله های هواوی ۵۰ درص���د افزایش یافته 

است.
این ش���رکت 1۹ درصد از کل بازار موبایل 
جهان را در اختیار دارد. پورتفولیو وس���یع و 
متنوع موبایل های ه���واوی در این روند نقش 
مهمی داشته است. بیش���ترین میزان فروش 
هواوی نیز به دستگاه های ارزان و میان رده تعلق 
دارد. با این وجود هنوز هم هواوی در رده دوم 
جدول تولید کنندگان موبایل و بعد از سامسونگ 

قرار دارد.
سامس���ونگ با وجود کاه���ش ۸.1 درصدی 
موبایل هایش در س���ه ماهه نخس���ت ۲۰1۹ 
میالدی، 71.۹ میلیون دس���تگاه بارگیری کرد 
و با در اختیار داشتن ۲۳.1 درصد از سهم بازار 

همچنان پیشتار است.
از سوی دیگر اپل با بار گیری ۳۶.۴ میلیون 
دستگاه در سه ماهه نخس���ت ۲۰1۹ میالدی، 
11.7 درصد از سهم کل بازار موبایل جهان را به 
خود اختصاص داده است. این درحالی است که 

در سه ماهه نخست ۲۰1۸ میالدی ۳۰.۲ درصد 
از سهم بازار موبایل جهان در اختیار اپل بود. با 
وجود کاهش قیمت آیفون در چین و مذاکرات، 
روند نزولی کاهش فروش آیفون همچنان ادامه 

دارد.
 واکنش هواوی به تحریم های آمریکا

رن ژنگ فی بنیانگذار هواوی در گفت وگو با 
بلومبرگ گفت که به رغم تالش های واشنگتن 
برای فشار به شرکت هواوی برای عدم تجارت 
با ش���رکت های آمریکایی، باید بگویم ما منابع 
جایگزین برای تامین قطع���ات مورد نیازمان را 

فراهم کرده ایم.
وی در پاس���خ به این پرسش که چقدر طول 
می کشد تا هواوی بتواند خود را به حالت سابق 
برگرداند، گفت: بستگی به این دارد که مردان 
ما تا چه میزان در به راه انداختن این هواپیما 

سریع هستند!
رن ادامه داد: مهم این نیست که قطعات ما از 
چه چیزی ساخته می شوند. از کاغذ، پارچه یا 
فلز. مهم این است که این هواپیما را در آسمان 
نگه داریم. وی در واکنش به گفته دونالد ترامپ 
مبنی ب���ر اینکه هواوی اگ���ر بخواهد می تواند 
بخش���ی از تفاهم نامه اقتصادی آمریکا و چین 

باشد، گفت: من سیاستمدار نیستم.
دور اخیر مذاکرات چین و آمریکا روز جمعه 
برگزار ش���د و با تصمیم بر عزم دو طرف برای 

رسیدن به یک توافق مشترک به پایان رسید.
رن اف���زود: اگر دونالد ترام���پ با من تماس 
بگیرد، جواب او را نخواه���م داد. پس او با چه 
کسانی می خواهد مذاکره کند.؟ البته می دانم او 

شماره تلفن من را ندارد.
وی همینطور افزود: مخالف اقدام متقابل در 
تحریم اپل در بازار چین هس���تم. امیدوارم این 
اقدام صورت نگیرد و اگر هم صورت بگیرد، اولین 
نفری هستم که اعتراض خواهم کرد. اپل معلم 
من است. مثل یک دانش آموز شاگرد اول است. 

چرا باید علیه معلمم عمل کنم؟ هرگز! 
اقدام آمریکا در تحریم هواوی و نزدیک به 7۰ 
شرکت وابسته به آن باعث شد شرکت هایی چون 
مایکروس���افت، اینتل، برودکام و کوآلکام با این 

شرکت قطع ارتباط کنند.
غول مخابراتی چینی بارها و بارها این اقدام 
آمریکا را رد و بر بی گناه���ی خود اصرار کرده 
اس���ت. آمریکا هواوی را متهم به جاسوسی در 
سیستم های امنیتی و انتشار اطالعات شخصی 

افراد کرده است.
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