
کارخانه های نوآوری بر اساس 
مزیت های بومی  فعالیت می کنند

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمی  و فناوری، گفت: کارخانه های نوآوری که با 
هدف توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور 
توسعه یافته است، بر اساس مزیت های منطقه ای و 

بومی  فعالیت خواهند کرد.
معاونت علمی- اسماعیل قادری فر رییس مرکز 
توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی  درباره 
توسعه کارخانه های نوآوری در کشور، تصریح کرد: 
معاونت علمی  و فناوری به دنبال توسعه زیست بوم 
نوآوری است. یکی از روش های توسعه این زیست 
بوم، راه اندازی کارخانه های نوآوری است که توسعه 
این کارخانه ها در دستور کار معاونت علمی  و فناوری 

قرار گرفته است.
وی افزود: در راه اندازی کارخانه های نوآوری به 
مزیت های منطقه ای و بومی  استان نگاه می کنیم 
و ت���اس می کنیم که ای���ن کارخانه ها با کمک 
توانمندی های بومی، اقتصاد استان ها را رونق دهد.

به گفت���ه قادری ف���ر، ای���ن کارخانه ها در 
اس���تان های مختلف ایجاد خواهد شد. به زودی 
ش���اهد آغاز عملیات عمران���ی کارخانه نوآوری 
 در ش���یراز به مس���احت 14 هزار مت���ر مربع 

خواهیم بود.
وی همچنین تصریح کرد: استارتاپ ها به عنوان 
یکی از عناصر مهم زیست بوم نوآوری و کارآفرینی 
همواره به دنبال محیطی پویا، خاق و یکپارچه برای 
دسترسی به سرمایه های دانشی، نمادین، اجتماعی 
و اقتصادی برای توسعه و رشد سریع و رسیدن به 

اهداف خود هستند.

 شرکت های دانش بنیان
 ۲۵۰ میلیون دالر ارزآوری کردند

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
شرکت های دانش بنیان طی سال گذشته بیش از 

۲۵۰ میلیون دالر ارزآوری برای کشور کردند.
ایرنا- عبدالرضا باقری گردش مالی شرکت های 
دانش بنیان کشور در س���ال گذشته را 1۰۰ هزار 
میلیارد ریال اعام و اضافه ک���رد: ارزآوری این 
شرکت ها که بیشتر آنها توس���ط جوانان هدایت 

می شود، بسیار امید بخش است.
وی اظهار داشت: براس���اس سیاست و رویکرد 
جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور 
جلوگیری از افزایش دانش آموختگان فاقد شغل 
در س���طح جامعه مجوز ایجاد مراکز دانشگاهی و 
همچنین دانشکده های جدید غیر ضروری صادر 

نخواهد شد.

رییس مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وزارت صنعت:

سامانه جامع تجارت همچنان 
منتظر همکاری گمرک است

رییس مرکز توس����عه تجارت الکترونیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه 
جامع تجارت، منتظر اتصال به کمرگ است 
تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت 

تکمیل شود.
وزارت صنعت - عل����ی رهبری گفت: 
س����امانه جامع تجارت به عن����وان درگاه 
یکپارچه ارتباط بازرگانان با دس����تگاه های 
ذیربط در امر تجارت کش����ور، از سال ۹۵ 
آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان 
می توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود 
کاال، تامین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار 
منشا ارز و پرداخت های خود را به صورت 

الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.
وی گفت: ۲۳ دستگاه کان مجوز دهنده 
در صدور مج����وز ورود کاال نقش آفرینی 
می کنند و س����امانه جامع تجارت با هدف 
شفاف سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند 
تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز 
و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه 
فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف 

کرده است.
رهبری اف����زود: س����امانه جامع تجارت 
یک درگاه واحد اس����ت که به سامانه های 
بیش از ۳۰ دس����تگاه متصل شده است و 
منتظر اتصال به س����امانه گمرک است تا 
 تحق����ق 1۰۰ درصدی اه����داف آن اتفاق

 بیافتد.
رییس مرکز توس����عه تجارت الکترونیکی 
ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا 
پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق 
ارتباط با سامانه هایی همچون اتاق بازرگانی، 
اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری، ثبتارش، 
جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه 
کاال و رهگیری، جام����ع ارزی و… انجام 
می شود و در آخرین گام منتظر اتصال به 
گمرک اس����ت، به عنوان نمونه در ارتباط 
با س����امانه جامع ارزی، فرآیندهای تامین 
ارز مورد نیاز برای کااله����ای وارداتی در 
تعامل با بانک مرک����زی، بانک های عامل و 
صرافی ها به صورت سیستمی و در چندین 
رفت و برگش����ت تراکنش های اطاعاتی 
 و بدون نیاز به مراجع����ه حضوری صورت 

می پذیرد
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پنجره دریچه

در صندوق نوآوری محقق می شود

تسهیل همکاری های فناورانه با اختصاص خط اعتباری ویژه

معاونت علمی  - معاون علمی  و فناوری با تاکید برلزوم همراهی و همدلی همه بخش های جامعه در حمایت از جوانان خاق و نوآورو تاثیر آن براقتصاد دانش بنیان از رشد روز افزون ارزآوری 
شرکت های دانش بنیان خبر داد. سورنا ستاری اظهار کرد: روسای دانشگاه ها، مسووالن استانی، سرمایه گذاران  و مسووالنی که آگاه شده اند با همدلی خود و با اتکا بر ظرفیت های خارق العاده ای 

که در این استان وجود دارد، می توانند آینده ای درخشان بسازند.

با تجاری سازی ایده های نوآور
حوزه سالمت را متحول کنید

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: آمادگی داریم و 
می توانیم برای تسهیل همکاری های فناورانه میان ایران و سایر کشورها خط اعتباری 

ویژه در صندوق نوآوری در نظر بگیریم.
صندوق نوآوری و شکوفایی - س���یاوش ملکی فر گفت: برای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان سه دسته حمایت اصلی تحت عنوان تسهیات، توانمندسازی 
و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است؛ در حوزه تسهیات ما خدمات بسیار 
متنوعی مانند تسهیات نمونه سازی، تسهیاتی که برای صنعتی شدن به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت می شود، تسهیات اشتغال زایی، سرمایه در گردش، تامین 
فضای استقرار و برخی خدمات دیگر داریم؛ به گونه ای که صندوق را بیشتر به 

واسطه تسهیاتی که دارد، می شناسند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری، 
صندوق هنوز جوان است. ما در سال گذشته به صورت جدی وارد این حوزه شدیم. 
سیاست ما در این حوزه پرهیز از ورود مستقیم به مقوله تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان است، لذا تاش کرده ایم تا با کمک صندوق های پژوهش و فناوری به این 
شرکت ها کمک کنیم، چرا که بسیاری از آنها در مراحل خاصی از رشد خود نیازمند 
سرمایه های خطرپذیر هستند. از همین رو در سال جاری بودجه های بسیار خوبی 
برای استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. ما می توانیم تا 

۸۰ درصد از منابع مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را فراهم کنیم.
وی در ادامه با بیان خدمات توانمندس���ازی صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شرکت های دانش بنیان و فناور، گفت: این نوع خدمت الزمه ادامه حیات شرکت های 
دانش بنیان است. خدمات توانمندسازی جنبه باعوض دارد و در هیات عامل سوم 
صندوق نوآوری و شکوفایی بودجه این تسهیات در سال جاری نسبت به سه سال 
گذشته بیش از 1۰ برابر شده است. این خدمات قابلیت نقد شدن ندارد و در قالب 

خدمت به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود.
ملکی فر، کمک به شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی و عرضه محصوالت فناورانه خود در این نمایشگاه ها، کمک به دریافت 
خدمات مالکیت فکری، کمک به اخذ استانداردهای جهانی، ارائه مشاوره های الزم 
و نیز آموزش را از جمله خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه توانمندسازی 
برشمرد و تاکید کرد: خدمات این صندوق تاثیر خوبی بر حوزه دانش بنیان داشته 
است. ما امروز در حدود چهار هزار و 4۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که در سال 
گذشته دو هزار شرکت از این تعداد شرکت ها از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی 
بهره برده اند و تاکنون چیزی در حدود هزار و ۲۰۰ محصول دانش بنیان به کمک 

خدمات صندوق به مرحله تولید صنعتی رسیده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: چند پیشنهاد به کشورهای 

مهمان برای همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی داریم. اول اینکه ما می توانیم 
با تبادل فهرس���تی از نیازهای فناورانه در نهادهای مشابه کشورهای مختلف، 
همکاری های فناورانه میان ایران و سایر کشورها را برقرار کنیم، به این صورت که 
نیازهای فناورانه آنان را در قالب فهرستی دریافت کرده و شرکت های دانش بنیان 
توانمند ایرانی در این زمینه را به آنان معرفی کنیم تا محصول مورد نیاز خود را با 

قیمت و کیفیتی قابل رقابت از آنها تهیه کنند.
وی افزود: عاوه بر این ما برای ایجاد صندوق های مشترک تخصصی در حوزه های 
مختلف از جمله فناوری پیشرفته، مواد پیشرفته و… آمادگی داریم و می توانیم 
برای تسهیل همکاری های فناورانه میان ایران و سایر کشورها خط اعتباری در 

نظر بگیریم.
ملکی فر در پایان با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
آمادگی میزبانی از نشست های تبادل تجربه در خصوص سیاست گذاری، ترویج 
علم و… را دارد، گفت: همچنین از ایجاد و راه اندازی نمایشگاه های دایمی محصوالت 
دانش بنیان ایرانی در سایر کش���ورها نیز استقبال می کنیم. البته تاکنون نیز در 
سه کشور چین، ترکیه و آذربایجان، نمایش���گاه های دایمی با حمایت صندوق 
 فعالیت خ���ود را آغاز کرده و محص���والت فناورانه ایران���ی در آنها به نمایش 

گذاشته شده است.
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مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک:

بانک توسعه صادرات از پیشگامان استفاده از بانکداری باز است

رویداد

سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک 
در مراسم بهره برداری از بس����تر بانکداری باز در بانک توسعه 
صادرات ایران، گفت: بانک توسعه صادرات، یکی از پیشتازان 

توسعه و بهره برداری از بستر بانکداری باز کشور است.
فناوران -مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک، گفت: بانک ها 
از یک سو تحت فشار  مشتریان هستند.  نسل جدید مشتریانی 
که در رده مشتریان حقیقی و یا حقوقی، در دنیای دیجیتال 
متولد می شوند و انتظاراتشان از صنعت بانکی و موسسات مالی 
متفاوت از گذشته است و بانک ملزم است خدمات مورد نیاز 

آنها را ارائه دهد.
نجفی افزود: امروزه بازیگران جدی����دی از جمله گوگل و 
eBay در حالی وارد صنعت بانکداری می شوند که بانک های ما 
درگیر برخی مقررات هستند، این بازیگران بدون محدودیت های 

یادشده فعالیت کرده و سهم خود را از بازار مطالبه می کنند.
وی با تش����ریح مقررات جهان ش����مول در حوزه بانکداری، 
افزود: در ادامه ای����ن تغییرات، مق����ررات جدید بر صنعت 
بانکداری حاکم می ش����ود که یکی از آنها PSD2 است که 
مبدا آن از اروپاس����ت و در حال حاض����ر در ایران نیز تحت 
لوای مقررات جدید اجرا می شود؛ مقررات مبارزه با پولشویی 
و برگزیت از جمله لوایحی اس����ت که ب����ا محوریت مدیریت 

نظام بانکی در دنیا مورد پذیرش کشورهاس����ت و کش����ور 
 ما نیز برای رعایت ای����ن مقررات بین المللی تحت فش����ار 

است.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: از طرفی از بعد 
فناوری نیز تحت فشار هس����تیم، انواع ساز و کار مالی مانند 
باکچین، بانکداری باز، نظام پرداخت در شبکه های اجتماعی، 
هوش مصنوعی و... صنعت بانک����داری را محاصره کرده و اگر 
بانک ها نتوانند چالش های یادشده را مدیریت کنند، قطعا کسب 
و کار خود را از دست خواهند داد و سهم بازار مالی را به رقبا 

واگذار خواهند کرد.

 نجفی گفت: گرچه بانکداری باز هنوز جایگاه خود را در نظام 
بانکی کشور پیدا نکرده اما روند رو به رشد را آغاز کرده که 

تاثیر مهمی  بر صنعت بانکداری خواهد گذاشت.
به گفته سید  ابوطالب نجفی مهمترین چالش نظام بانکی 
در بانکداری باز، حضور هکرهاست و صنعت بانکداری در دنیا 
با چالش هایی روبروست که حرکت روان آنها را در نظام مالی 

مختل می کند.
وی افزود: موضوع احراز هویت در این فرایند بس����یار مهم 
بوده و الزم است مشتریان و بازیگران در این فرایند به دقت 
رصد شوند؛ در غیر اینصورت بانک در معرض خطری بزرگ 

قرار می گیرد.
نجفی اظهار داش����ت: ما در ش����رکت خدمات انفورماتیک، 
روند فناوری را مانیت����ور کرده و برای آش����نایی بانک ها با 
این س����ازوکار س����رمایه گذاری می کنیم؛ در ادامه با طراحی 
س����رویس های مربوطه با کمک مدیریت ارشد بانک، سرویس 
مربوطه را به مش����تریان ارائه می دهیم؛ یکی از سازو کارهای 
یاد شده، پلتفرم شاهین )پلتفرم بانکداری باز شرکت خدمات 
انفورماتیک( است که بانک توس����عه صادرات به عنوان یکی 
 از پیش����تازان این فرایند، در توس����عه و بهره برداری از آن

 همکاری دارد.
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رویداد »ایران موبایل سامیت« 
برگزار شد

به منظور تمرکز بر محتوا و مش���کات حوزه 
موبایل طراحی و برنامه ری���زی رویداد »موبایل 

ایران سامیت« برگزار شد.
آی تی من - در برگزاری های اکوسیس���تم 
اس���تارتاپی ایران معدود همایش یا کنفرانسی 
با رویکرد و ن���گاه اختصاص���ی موبایل برگزار 
می ش���ود. به همین دلیل این روی���داد، هم  
 ردی���ف رویدادهای ح���وزه موبای���ل برگزار

 شد. 
رویداد ایران موبایل سامیت عاوه بر پنل های 
تخصصی و س���خنرانی ها، کارگاه ها و نمایشگاه 
جانبی در حوزه های مختلف موبایل نیز دارد که 
عاقه مندان و فعاالن هر حوزه می توانند از آن 

بهره مند شدند.
هماهنگ کننده ای���ن رویداد، “ ایران موبایل 
س���امیت” درباره چگونگی برگزاری این رویداد 
و اهداف آن، گفت: اولی���ن دوره رویداد ایران 
موبایل سامیت با هدف گردهم آوردن بازیگران 
 اصلی و ب���زرگ صنای���ع مبتی ب���ر موبایل

 بود.
وی ادامه داد: در این رویداد از بازی سازها، 
شرکت های فعال در حوزه مارکتینگ، تبلیغات، 
مارکت ه���ا، تامین کنندگان زیرس���اخت پیام 
رسان ها، مس���یریاب ها و ... دعوت شده تا به 

انتقال تجربه بپردازند.
نوری با بیان اینکه بسیاری از حاضران در این 
رویداد در ابتدای راه کسب و کارهای دیجیتالی 
یا اواسط آن هستند، افزود: این افراد می توانند از 
تجربه های فعاالن این حضور برای توسعه کسب 

و کار خود و رشد استفاده کنند.
وی تاکید کرد: ما در روی���داد ایران موبایل 
صفر تا ص���د یک کس���ب و کار موبایلی را در 
نظر گرفته و تم���ام چالش ه���ای پیش روی 
 توس���عه، برندینگ و فروش آن را شناس���ایی 

کردیم.
وی برگزاری کارگاه های آموزش���ی در این 
رویداد برای صاحبان کسب و کارهای موبایلی 
قدمی برای رفع چالش ه���ای پیش روی آن ها 

دانست.
وی در پایان گفت: رویداد ایران موبایل سامیت 
استمرار خواهد داشت و برگزاری سالی یکبار آن 

از برنامه های ما است.
ای���ن رویداد ب���رای دور اول ب���ه مدت دو 
روز از تاری���خ ۳۰ و ۳1 خردادم���اه ج���اری 
 در س���الن کتابخانه ملی در ه���ر روز  برگزار 

شد.

خروج ۳۰ درصدی
 توان تولید اپل از چین 

اپل از شرکت های تامین کننده تجهیزات خود 
خواس���ته هزینه های انتقال 1۵ تا ۳۰ درصد از 
ظرفیت تولید خود از چین به کشورهای دیگر 

آسیایی را بررسی کنند.
آی تی من - اپل از شرکت های تامین کننده 
بزرگ تجهیزات خود خواس���ته تا هزینه های 
انتقال 1۵ تا ۳۰ درص���د از ظرفیت تولید خود 
از چین به کشورهای دیگر حوزه آسیای جنوب 
ش���رقی را ارزیابی کنند. این شرکت در حال 
آماده سازی برای تغییر ساختار زنجیره تامین 

تجهیزات خود است.
به نظر می رس���د ادامه دار شدن تنش های 
تجاری میان آمریکا و پک���ن، عامل اصلی این 
درخواست اپل باش���د. اما منابع متعددی اعام 
کرده اند حتی در صورت حل شدن اختافات 
تجاری میان دو کش���ور، اپل از تصمیم خود 

منصرف نمی شود.
اپل اکنون به این نتیجه رسیده که برای تولید 
محصوالت خود به شدت به چین وابسته است. 
از س���وی دیگر این وابستگی نیز هر روز بیشتر 

می شود.
یکی از مدیران ارشد اجرایی آگاه از این امر 
می گوید: کاهش نرخ تولد، افزایش هزینه های 
نیروی کار و خط���ر متمرکز کردن فعالیت های 
تولیدی در یک کشور از عوامل منفی هستند که 
در بازار چین به چشم می خورند. بنابراین بدون 
در نظرگرفتن جنگ تجاری میان دو کش���ور، 
اپل سعی دارد از روند فعلی بازار پیروی کند و 

انعطاف پذیری خود را افزایش دهد.
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چالشی به نام بازیافت در دنیا

گوشی های هوشمند صندوقی از مواد قیمتی هستند
بیش از ۵ میلیارد نفر از مردم دنیا بی آنکه بدانند، هر 

روز در حال تعامل با انبار قیمتی از مواد خام هستند.
آی تی من - فلزات کمیاب به م����واد خامی اطاق 
می شوند که بسیاری از کارکردهای تلفن همراه را میسر 
می سازند. مواد خام هر روز کمیاب تر و گران تر می شوند. 

آرمین رلر استاد استراتژی منابع در دانشگاه آوگسبورگ 
می گوید: بشر مدت ها در این خیال بود که این کره خاکی 
هر آنچه را که نیاز دارد به او ارزانی می بخشد. اما االن ما 

مرزها و محدودیت ها را می بینیم.
مرزهای دسترسی، مرزهای رشد هستند، زیرا که امروزه 

همه شاخه های صنعتی به مواد خام نیاز دارند.
به گزارش دویچه وله، بدون لیتیوم هیچ خودرو برقی، 
بدون ایندیوم هیچ سلول خورشیدی و بدون خاک های 
کمیاب که در کنترل چین هستند، هیچ توربین بادی کار 
نمی کند. برای تولید این فلزات باید راه های تازه ای یافت 
در غیر این صورت جوامع مصرف گرای مدرن امروزی با 

مشکات جدی مواجه خواهند شد.
یکی از راه های تامین مواد خام، “بازیافت” است. برای 
مثال در یک تن تلفن همراه به میزان ۳۰۰ گرم طا نهفته 
است. شرکت های استخراج معدن یک تن سنگ را برای 
یافتن یک گرم فلز کمیاب زیر و رو می کنند. اما بیشتر 
تلفن های همراه کهنه یا به بازارهای آفریقا و آمریکای  التین 
راه می یابند یا به سطل های زباله ریخته می شوند یا در 

کشوهای خانه ها جای می گیرند.
حتی آلمان هم که خ����ود را قهرمان جهانی باز یافت 
می خواند در ایجاد یک سیس����تم جداسازی موثربرای 

دستگاه های سیار مشکاتی دارد.
سیاس����ت مداران ایده ای را مطرح کرده اند که در آن 
مشتریان باید با یک گرویی اجباری هنگام خرید، مجبور 

شوند که بعد دوباره دستگاه ها را پس دهند. اما پس از 
آن چه؟

بازیافت همه فلزات موجود در تلفن  همراه کماکان برای 
علم و صنعت امری بسیار دشوار است.   از ۳۵ فلزی که 
در تلفن همراه وجود دارند، تنها تعداد اندکی از آن ها را 
می توان با بازدهی مناسب بازیافت کرد. این قضیه نه تنها 
برای تلفن های همراه، بلکه برای لپ تاپ ها، تلویزیون و 

دستگاه های الکترونیکی دیگر نیز مصداق دارد.
گسترش استخراج در سطح جهان صد در صد چاره کار 
نیست. ابعاد اخاقی این قضیه نیز مهم است. زیرا استخراج 

مواد خام تقریبا همیشه هزینه های سنگینی را برای انسان 
و محیط زیست در بر دارد.

معدن کاران اغلب تحت شرایط اسفناکی کار می کنند. 
در حالی که در کنگو کودکان سنگ معدن تانتال را که 
برای میکروخازن ها بسیار اهمیت دارد، از دل کوه بیرون 
می کشند، نیروهای ش����به نظامی از سود های حاصل از 
تجارت تانتال برای تامین مالی جنگ هایشان بهره می برند. 
محیط زیست چین از پس مانده های شیمیایی که هنگام 
استخراج خاک های کمیاب به وجود می آیند رنج می برد.

به همین دلیل نهادهای پژوهشی در تاش اند تا شرایط 

را برای “انقاب بازیافت” محقق س����ازند. برای مثال در 
دانش����گاه صنعتی هامبورگ، کرستین کوختا و تیم اش 
مش����غول پژوهش درباره بازیافت فلز کمیاب “نئودیم” 

هستند.
او می گوید: رویای ما جامعه ای است که بتواند با مواد 
خام خودش تا مدت ها حیات خ����ود را حفظ کند. ما 
نمی توانیم همچنان به مصرف گرایی خود ادامه داده و هر 

چه را که باقی می ماند دور بریزیم.
بر این اساس شاید بتوان ۸۰ درصد مواد به کار رفته در 

تلفن همراه را باز یافت کرد.

هواوی تضمین کرد
اگر اپلیکیشن ها کار نکرد پولتان را پس بگیرید

اطالعیه

هواوی ب���رای حفظ میزان فروش گوش���ی های خود ضمانتنامه 
صددرصد داد که اگر اپلیکیشن های گوگل و فیسبوک تا ۲ سال پس 
از خرید، روی دستگاه باز نشود، کل مبلغ خرید دستگاه را به مشتری 

بر می گرداند.
فناوران - چند روز قبل »رن ژنگفی« مدیر ارشد اجرایی شرکت 
هواوی اعام کرد فروش موبایل های این شرکت 4۰ درصد کاهش 

یافته و احتماالً درآمد شرکت حدود ۳۰ میلیون دالر کاهش یابد.
درهمین راستا هواوی برای مقابله با کاهش فروش موبایل یک طرح 
ضمانتنامه جدید ارایه کرده است. طبق این طرح به مشتریان تضمین 
داده می شود در صورتی که اپلیکیشن هایی مانند فیس بوک، واتس 
اپ، یوتیوب، جی میل، اینستاگرام و غیره تا ۲ سال پس از خرید، روی 

گوشی های این شرکت باز نشود، فرد می تواند کل مبلغی که برای 
خرید دستگاه هزینه کرده را بازپس بگیرد.

سایت Huawei Central این گزارش را منتشر کرده و ادعا 
می کند این شرکت در صورت بازنشدن اپلیکیشن های فیس بوک و 
گوگل کل مبلغ خرید دستگاه را به مشتری باز گردانده می شود. 
البته این ضمانت نامه مخصوص فعاً فقط در فیلیپین ارایه شده است.

چنین ضمانت نامه ای با هدف حفظ میزان فروش موبایل و اعتماد 
مشتریان ارایه شده است.

با توجه به کاهش فروش گوشی های این شرکت و تقاضای مشتریان 
برای دریافت هزینه خرید موبایل های فعلی هواوی، این شرکت می تواند 

ضمانت نامه های مشابهی را در بازارهای دیگر نیز عرضه کند.
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