
مجلس سازوکار ارائه 
کمک های دولتی را تعیین می کند

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته، قرار اس��ت که در نشست 
هفته آینده مجلس راه کارهایی را برای ایجاد ساختار 
دقیق و ش��فاف جهت ارائه تس��هیالت و کمک های 
بالعوض به واحدهای تولیدی و اقتصادی تعیین کنیم 

تا اعتبارات به مصرف کننده واقعی برسد.
خانه مل�ت- محم��ود بهمنی عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اس��المی ، با اشاره به برنامه 
ریزی دولت برای ارائه تسهیالت و کمک های بالعوض 
به واحدهای اقتصادی متضرر ناشی از شیوع بیماری 
کرونا، گفت: قطع��ا دولت قبل از اج��رای این برنامه، 
باید سازوکار و برنامه ریزی دقیقی را صورت دهد تا از 
اقدامات سلیقه ای در واگذاری اعتبارات و تسهیالت 

جلوگیری شود.
نماین��ده مردم س��اوجبالغ، نظرآب��اد و طالقان در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قطعا اگر سازوکار و 
ساختار شفاف و درستی در ارائه تسهیالت ایجاد نشود، 
اقدامات سلیقه ای صورت گرفته و برخی مدیران این 
تسهیالت و حمایت های مالی را خارج از شبکه کنترل 
و نظارت به افرادی که دوست دارند، واگذار می کنند 
و بعد از آن مشخص می شود که این اعتبارات از بازار 

داللی سر درآورده است.
وی گفت: دول��ت در هفت��ه اخیر اع��الم کرده که 
اعتباری حدود 75 هزار میلیارد توم��ان را برای ارائه 
تس��هیالت به واحدهای تولی��دی و اقتصادی در نظر 
گرفته، این در حالی است که هنوز دولت اقدامی  برای 
جبران مابه التفاوت سود تس��هیالت در نظر نگرفته 
اس��ت، دولت باید یارانه ای را برای جبران این مسئله 
به بانک ها اختص��اص دهد، در غیر ای��ن صورت ارائه 

تسهیالت مذکور امکان پذیر نخواهد بود.

ایجاد سامانه های نوآوری برای 
حمایت از ایده های اقتصاد دیجتیال

س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیت��ال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ایجاد سامانه های نوآوری برای حمایت از ایده های خالقانه 

اقتصاد دیجتیال را در دستور کار قرار داد.
معاونت علمی- ایجاد این سامانه ها در سالی که گذشت 
اتفاقات خوبی در ح��وزه اقتصاد دیجیتال کش��ور رقم زد. 
همین موضوع هم ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را 
بر آن داشت تا در سال جاری ایجاد این سامانه ها را در اولویت 
کاری خود قرار دهد و با کمک بازیگران زیست بوم فناوری و 

نوآوری آن را توسعه دهد.

پنجره

3 بخش خصوصی

سرپرست وزارت صمت اعالم کرد:

سیاستهایصنعتیوتنظیمبازارباهماهنگیتشکلهایبخشخصوصیاجرامیشود
سرپرست وزارت صمت تحقق شعار جهش تولید را در گرو 
توجه به بنگاه ها و بخش خصوصی دانس��ت و گفت: جهش 
تولید، مدیریت واردات و توس��عه صادرات، سه برنامه اصلی 

این وزارتخانه است.
اتاق ایران- اعضای هیات رئیس��ه اتاق ایران، بعدازظهر 
یکش��نبه ٢٨میزبان حس��ین مدرس خیابانی، سرپرس��ت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت،حمید زادبوم، رئیس سازمان 
توس��عه تجارت، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع 
وزارت صنعت و محمدحسین صبوری مدیرکل دفتر وزارت 

صنعت بودند.
بهبود محیط کس��ب و کار، بهر ه گی��ری از نظرات بخش 
خصوصی و به ویژه ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره 
واحد تجاری و لغو تصمیمات یک  ش��به و مش��ورت با بخش 
خصوصی ازجمله مهم ترین مس��ائلی بود که در این نشست 
از سوی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران مطرح شد.
در ابتدای این نشس��ت، غالمحسین ش��افعی رئیس اتاق 
ایران با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا، تأکید کرد: در این 
ش��رایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با 
بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین 
امری، امیدواری برای حل مشکالت بسیار زیاد است؛ در غیر 
این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت ها و رویارویی با 
چالش ها باشیم. حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران 
نیز تحقق جهش تولید را در گروی بهبود محیط کسب وکار 
عنوان کرد و خواستار بهره مندی از ظرفیت های کمیته ماده 
1٢، هیات مقررات زدایی و شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست های این شورا شد.

مس��عود خوانس��اری نایب رئیس اتاق ایران نی��ز در این 
نشس��ت با تأکید بر محدودیت ها و کمبودهای ارزی اظهار 
داش��ت: فعاالن بخش خصوصی از وزیر صنعت جدید انتظار 
کار خارق العاده  ای ندارند؛ تنها خواسته در شرایط فعلی این 
اس��ت که اعتماد بخش خصوصی جلب ش��ود و در شرایطی 
که صادرات تنه��ا منبع درآمد دولت اس��ت، س��اختارهای 
موجود کمی  تغییر کند. خوانساری، افزایش تعرفه ها و اخذ 
تصمیمات یک ش��به را یکی از بزرگترین مش��کالت فعلی 
عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله 

تصمیم تا اجرا شد.
انتقاد از اخذ کارمزد بر مبن��ای ارزش کاال در هنگام ثبت 
سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب رئیس اتاق 
ایران مطرح ش��د. خوانس��اری خواس��تار تدبیری به منظور 
پرداخت هرگون��ه هزینه های تحمیلی ب��ه صادرکنندگان و 

تولیدکنندگان شد.
 لزوم فعال شدن پنجره واحد تجاری

 محمد امی��رزاده دیگر عضو هیات رئیس��ه ات��اق ایران، 
بر ض��رورت رف��ع محدودیت ه��ای تج��اری، بهره مندی از 
ظرفیت های ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی 
برای حل مشکالت موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری 
تأکید کرد. امی��رزاده همچنین با تأکید بر ض��رورت ایجاد 
اش��تغال در ش��رایط فعلی، خواهان تسهیل کس��ب و کار و 
مقررات برای نقش آفرینی شرکت های دولتی و شبه دولتی 

در امر اشتغال شد.
غالمحسین جمیلی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران در 
ادامه به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت پرداخت. او در ابت��دا ماده 4 قانون 
مدنی را مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون 
نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، موردتوجه قرارداد و خواستار 

رعایت این قانون در همه حوزه ها شد.
توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی 
به عنوان مهم ترین مطالبه بخش خصوصی و تأکید دولت بر 
تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در 

کشورهای همسایه ازجمله عراق، عمان، افغانستان شد.
ضرورت ش�کل گرفت�ن ادبیات مش�ترک بخش 

خصوصی و بانک مرکزی
دگرگونی در سیاس��ت های تجاری و نقش تعیین کننده 
بانک مرکزی در تجارت در مقایس��ه با گذشته، نکته ای بود 
که از سوی کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رئیسه اتاق ایران 
مطرح ش��د. کاش��فی در همین ارتباط گفت: سیاست های 
تجاری از سال های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی 
که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در 

این تغییر و تحوالت نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال های 
قبل، منحصر به فرد بوده است و همه فعاالن اقتصادی مجبور 

به تبعیت از سیاست های این بانک در تجارت هستند.
کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تأکید 
کرد: هیات رئیسه اتاق ایران طی دو سال گذشته تالش کرد تا 
با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک 
مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعاالن اقتصادی هم به 
این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل 
از صادرات واجب است. همانطور که رئیس کل بانک مرکزی 
هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعالم کردند حدود 
71 درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما متاسفانه 
با یک جهش کوچ��ک در نرخ ارز، یکباره ش��اهد صدور یک 
بخشنامه از س��وی بانک مرکزی و عمل بر خالف آن چیزی 

هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود.
کاشفی تأکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک 
مرکزی ماندگار نباشد، ش��اهد چالش هایی خواهیم بود که 
نمونه آن قبال در ظهور کارت های بازرگانی به اصطالح یکبار 

مصرف، اتفاق افتاده بود.
 اداره کشور نیازمند بخش خصوصی است

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این جلسه، با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط 
فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر 
نیس��ت، افزود: در س��الی که از س��وی مقام معظم رهبری 
به عنوان جهش تولید نام گذاری شده است، تحقق این شعار 
در گروی توجه به بنگاه ها و بخش خصوصی است. به خصوص 
اینکه ابزارهای تصدی دولت در مقایسه با قبل بسیار محدود 
است و این بخش خصوصی است که باید به کمک دولت برای 

جهش تولید و صادرات بیاید.

او در ادامه به تشریح سه برنامه کالن »توسعه صادرات«، 
»مدیریت واردات« و »جهش تولید« در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پرداخت و با تأکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف 
جهش تولید از صادرات می گ��ذرد، افزود: درحالی  که تولید 
بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی دهد؛ پس مسیر اصلی 
جهش تولید از صادرات می گذرد. از طرفی باید شرایط را برای 
واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ 
کند و منجر به تولید شود. مدرس خیابانی تأکید کرد: رویکرد 
وزارت صنعت در مدیریت واردات، مشخصاً ممنوعیت واردات 
کاالهایی است که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود 
و از طرف دیگر کاالهای غیرضروری. او در ادامه خاطرنشان 
کرد: دولت به همراهی بخش خصوصی و صادرکنندگان برای 
گذر از شرایط فعلی نیاز دارد و در همین جا قول خواهم داد 
که محدودیت ها در سال جاری کمتر خواهد شد. ارز حاصل از 
صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برمی گردد. اما نکته 
حایز اهمیت این اس��ت که در ش��رایط فعلی، اولویت بندی 

کاالها تغییر کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی برای 
حضور در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
خبر داد و در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص عوارض 
و محدودیت های صادراتی خاطرنشان کرد که هر دوی این 
ابزارها ب��رای تنظیم بازار صورت می گی��رد و وزارت صنعت 
موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با هم 
است. از سوی دیگر، مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای 
معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر ضرورت 
ارتباط مستمر و مستقیم بخش های مختلف این وزارتخانه 
با تش��کل های بخش خصوصی به عنوان حلقه واس��ط میان 
دولت و فعاالن اقتصادی، خاطرنش��ان کرد: اجرای بسیاری 
از سیاس��ت های تنظیم بازار، به جز همراه��ی و هماهنگی 
با اصناف و تش��کل های بخش خصوصی امکان پذیر نیس��ت 
و بر این اساس، باید ارتباط مس��تقیم با اتاق های بازرگانی، 
تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای 
سیاس��ت های کالن دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داشته باشد. وی گفت: امروز »جهش تولید« و »افزایش 
صادرات و مدیریت واردات«، »تنظیم بازار« و »توجه جدی 
به موضوع استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی«، راهبردهای 
کالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که در این رابطه 
باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکل های تخصصی 
بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف صورت 
گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن اس��ت که سیاستگذار اصلی 
دولت اس��ت ولی اج��رای سیاس��ت ها و تصمیم��ات باید با 
همراهی و نظرخواهی از بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 

صورت گیرد.
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فهرست گروه های جدید دریافت کننده 
تسهیالت کرونایی از صندوق نوآوری

رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری از 
اضافه شدن گروه های جدید به جمع دریافت کننده تسهیالت 

کرونایی صندوق خبرداد.
صندوق نوآوری و ش�کوفایی-علی وحدت با اشاره به 
اجرای دو مرحله از حمایت های صندوق نوآوری از کس��ب و 
کارهای آسیب دیده فعال در زیست بوم نوآوری کشور گفت:  
در مرحله اول حمایت و کمک به تداوم کسب وکار شرکت های 
دانش بنی��ان کوچ��ک، ش��تاب دهنده ها و تأمین کنندگان 
فضاهای کار اشتراکی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و در 
مرحله دوم حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت های 
خالق کوچک آسیب دیده بر اثر کرونا که دارای نیروی انسانی 
کمتر از 5۰ نفر یا فروش کمتر از ٢۰ میلیارد ریال در سال ۹٨ 

بوده اند اجرا شد.
به گفته وی، تاکنون نزدیک به هزار درخواست در سامانه 
غزال صندوق نوآوری ثبت ش��ده که در مرحله ارزیابی و عقد 

قرارداد هستند.
وی گفت: با مصوبه هیات دولت، شرکت های دانش بنیان و 
خالق فعال در حوزه های گردشگری، سالمت غیر دیجیتال، 
صنایع دستی، اسباب بازی و سرگرمی، حمل و نقل هوشمند، 
دیداری، شنیداری، معماری، هنری و رسانه ای نیز با مصوبه 
هیات عامل صندوق مشمول حمایت های صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای دریافت تس��هیالت کرونا می شوند. همچنین 
پس از دریافت بازخورد از ذی نفعان و متناسب با شرایط روز 
کش��ور کاهش حداقل ٢۰ درصدی رتبه الکسا، تعداد نصب، 
کاربر فعال یا ترافیک داده آنها در دوران شیوع ویروس کرونا 
تا تاریخ درخواست نس��بت به دوره زمانی مشابه قبل از آن و 
فعالیت شرکت به ش��رایط بهره مندی از تسهیالت صندوق 
اضافه شد.  وحدت درباره جزئیات این تسهیالت گفت: برای 
ش��رکت های دانش بنیان کوچ��ک، ش��تابدهنده ها و تامین 
کنندگان فضاهای کار اشتراکی تا سقف 5۰۰ میلیون تومان 
و برای شرکت های مورد تایید دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم 
شرکت های خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا 
س��قف 4۰۰ میلیون تومان اس��ت که با نرخ ۹ درصد در اختیار 
شرکت ها قرار می گیرد. این تسهیالت با پایش وضعیت فعالیت 
و اشتغال شرکت ها طی ۶ ماه پرداخت خواهد شد. بعد از آن ۶ 
ماه جهت بازیابی توان شرکت ها تنفس داده می شود و تسهیالت 

طی یک سال بعد به صورت اقساطی بازپرداخت خواهد شد.
وح��دت تاکی��د ک��رد: در مراحل بع��دی، تس��هیالت و 
حمایت های��ی ب��رای ش��رکت های دانش بنی��ان ب��زرگ و 
ش��رکت های فناور مس��تقر در پارک ه��ای عل��م و فناوری، 
ش��رکت های نوآفرین)اس��تارتاپ( نی��ز در نظ��ر گرفت��ه 
ش��ده اس��ت که ب��ه زودی از طری��ق وب��گاه و ش��بکه های 
 اجتماع��ی صن��دوق ن��وآوری وش��کوفایی اطالع رس��انی

 خواهد شد.

New Tab

دریچه
»غنیمی فرد« رییس کمیسیون 
سخت افزار نصر تهران شد 

فناوران- کمیسیون سخت افزار ضمن قدردانی از احمد علیپور رییس سابق این کمیسیون، س��یامک غنیمی فرد را به عنوان رییس جدید کمیسیون سخت افزار 
معرفی کرد.  هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهان، بنا به درخواست و مشغله کاری احمد علیپور با تغییر ریاست کمیسیون سخت افزار موافقت کرد و 

سیامک غنیمی فرد به عنوان منتخب کمیسیون به اتفاق آرا، این مسوولیت را پذیرفت.

هواوی از یک هندزفری اقتصادی 
رونمایی کرد

هواوی از هندزفری  بی سیم FreeBuds 3i رونمایی کرد. این 
محصول با استفاده از قابلیت حذف نویز، کیفیت صدای باالیی را 
ارائه می دهد. همچنین قیمت مناسب این محصول می تواند برگ 

برنده آن در بازار باشد.
آی تی من- در مراسم IFA س��ال گذشته میالدی، هواوی از 
هندزفری بی سیم FreeBuds 3 با قابلیت حذف صدای اضافه 
و پشتیبانی از بلوتوث 5.1 رونمایی کرد؛ این محصول با استفاده از 
چیپ ست HiSilicon Kirin A1 امکان پخش صدای استریو 
با تاخیر پایین 1۹۰ میلی ثانیه را فراهم می کند. پس از گذشت 
مدتی، حاال هواوی از نسخه به روزرس��انی شده این محصول به 
نام FreeBuds 3i رونمایی کرده است که قیمت مناسب تری 
نس��بت به نس��خه قبلی دارد. این هندزفری با ظاهری شبیه به  
FreeBuds Lite هم زمان با گوشی های هوشمند سری P  در 

ماه مارس سال گذشته میالدی رونمایی شد.
FreeBuds 3i از درایوره��ای داینامی��ک 1۰ میلی متری 
برای دس��ت یابی به خروجی صدای پرقدرت اس��تفاده می کند. 
عالوه بر آن استفاده از سه میکروفون نیز به بهبود کیفیت صدا در 
هنگام برقراری مکالمات کمک خواهد کرد. برای دریافت صدا در 
محیط های شلوغ و پر سروصدا دو میکروفون در قسمت بیرونی 
بدنه هندزفری تعبیه ش��ده که صدای دریافتی از آنها به وسیله 
یک میکروفون در قسمت داخلی دس��تگاه تقویت می شود. این 
میکروفون صدا را از مجرای گوش دریافت می کند تا صدایی که به 

گوش شنونده می رسد باالترین وضوح را داشته باشد.  
روی هر دو گوشی سنسورهای لمس��ی وجود دارند که امکان 
کنترل پخش موسیقی و تماس ها را به کاربر می دهد. با دو بار تماس 
انگشت با سنسورهای لمس��ی روی هندزفری می توان وضعیت 
پخش موسیقی را تغییر یا به تماس ها پاس��خ داد. با نگه داشتن 
طوالنی مدت انگشت روی این سنسورها نیز می توان قابلیت حذف 
نویز آن را فعال کرد. نکته قابل توجه اینکه با بیرون آوردن هندزفری 
از گوش، فرایند پخش آهنگ به صورت خودکار متوقف شده و پس 
از برگرداندن آن به درون گوش پخش موسیقی از سر گرفته خواهد 
شد. البته این قابلیت تنها برای آن دسته از محصوالت هواوی که 
از EMUI 10 یا نس��خه های جدیدتر آن استفاده می کنند در 

دسترس است.
از دیگر مش��خصات این محص��ول می توان به پش��تیبانی از 

استاندارد IPX4 و مقاومت در برابر نفوذ آب اشاره کرد.
بنابر اعالم ه��واوی FreeBuds 3i با یک بار ش��ارژ کامل، 
امکان پخش ۳.5 ساعت موسیقی را دارد که نسبت به محصوالت 
هم رده مدت زمان قابل قبولی است. استفاده از کیس مخصوص 
شارژ برای این محصول نیز می تواند تا  14.5 ساعت به زمان شارز 

هندزفری اضافه کند.
این محص��ول از تاری��خ ٢۰ م��ی٢۰٢۰ میالدی براب��ر با ۳1 
اردیبهشت س��ال 1۳۹۹ به رنگ سفید سرامیکی و با قیمت ۹۰ 
پوند )11٢ دالر(، از طریق فروشگاه هواوی وارد بازار خواهد شد. 
در مقایس��ه با FreeBuds 3، این محصول جدید هواوی5۰ 

درصد ارزان تر است.

New Tab

رابط

موبایل 3/5

هشدار چین به آمریکا
 درباره اقدامات علیه هواوی

وزارت بازرگان��ی چی��ن اق��دام آمری��کا مبنی ب��ر اعمال 
محدودیت های جدی��د علیه غول فناوری این کش��ور یعنی 
ش��رکت هواوی، را سوءاس��تفاده از قدرت و نقض اصول بازار 
خواند، و هشدار داد »همه اقدامات الزم« را برای پاسخ به این 

محدودیت ها انجام خواهد داد.
تسنیم- وزارت بازرگانی چین اقدام آمریکا مبنی بر اعمال 
محدودیت های جدی��د علیه غول فناوری این کش��ور یعنی 
ش��رکت هواوی، را سوءاس��تفاده از قدرت و نقض اصول بازار 
خواند، و هشدار داد »همه اقدامات الزم« را برای پاسخ به این 

محدودیت ها انجام خواهد داد.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای که در سایت 
این وزارتخانه منتشر شد، گفت: این قوانین )آمریکا( امنیت 

زنجیره تولید صنعتی و جهانی را نیز تهدید می کند.
در این بیانیه آمده است: آمریکا به بهانه به اصطالح »امنیت 
ملی« از قدرت دولتی خود و همچنین اقدامات کنترل صادرات 
برای ستم و فشار مداوم به ش��رکت های خاص سایر کشورها 

سوء استفاده می کند.
به گفته این س��خنگو، چین »تمام اقدام��ات الزم را برای 
محافظت قاطعانه از حقوق و منافع قانونی شرکت های چینی 

انجام خواهد داد.«
طبق قوانین جدید آمری��کا، ش��رکت های خارجی تولید 
کننده قطعات نیمه رس��انا که از فناوری آمریکایی اس��تفاده 
می کنند، باید مجوز این کشور را برای تحویل این قطعات به 

شرکت چینی هواوی دریافت کنند.

New Tab

پیامک کاهش۱۲درصدیعرضهجهانیگوشیپسازکرونا
گزارش ها نشان می دهد محموله های جهانی موبایل تحت تاثیر شیوع کرونا در سه ماهه 

ابتدایی سال 11/7 درصد کاهش یافته و به ٢75/٨ میلیون دستگاه رسیده است.
آی تی من - محموله های جهانی موبایل در سه ماهه ابتدایی سال ٢۰٢۰ حدود 11/7 
درصد کاهش یافته است و به این ترتیب، این صنعت بزرگ ترین افت ارسال کاال را به ثبت 

رسانده است.
در این بین کمپانی های تولیدکننده موبایل در مجموع ٢75/٨ میلیون دستگاه را طی 
این مدت ارسال کرده اند که این رقم سال گذشته ۳1٢/۳ میلیون دستگاه گزارش شده 

است. محدودیت ها و تعطیلی های ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین از مهم ترین دالیل 
این افت محسوب می شود.

با تعطیلی کارخانه ها در چین و ایجاد اختالل در زنجیره تامین جهانی، ارسال موبایل در 
اروپای غربی و ایاالت متحده نیز به ترتیب 1٨/٢ و 1۶/1 درصد کاهش یافته است.

به  گفته تحلیلگران، با توجه به شیوع کرونا، این مشکل ابتدا تنها در طرف عرضه و در 
کشور چین شروع شد. با گسترش ویروس به دیگر کشورها، انتظار می رود در سه ماهه دوم 

سال مشکالت مربوط به طرف تقاضا آشکار شود.

در میان کمپانی ها سامسونگ، 5٨/۳ میلیون دس��تگاه تلفن همراه را در سال ٢۰٢۰ 
ارسال کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71/۹ میلیون دستگاه کاهش 
یافته است. علی رغم این 1٨/۹ درصدی در فصل اول سال، سامسونگ در صدر فهرست 

باالترین میزان محموله های بارگیری شده قرار دارد.
این در حالی است که در سه ماهه چهارم سال ٢۰1۹، اپل موفق شده بود این جایگاه را 
به خود اختصاص دهد. در حال حاضر، اپل در جایگاه سوم قرار دارد و با وجود تعطیلی های 

ناشی از قرنطینه، هواوی چین رتبه سوم را از آن خود کرده است.

بزرگترین تراشه ساز دنیا، هواوی را پس زد 
رویداد

شرکت تایوانی TSMC تحت تاثیر دس��تور جدید کاخ سفید سفارش های جدید 
شرکت چینی هواوی را نخواهد پذیرفت.

ایسنا - به نظر می رسد که شرکت TSMC  که از بزرگترین تراشه سازان جهان به 
شمار می رود، تحت تاثیر دستور جدید کاخ سفید مبنی بر ممنوعیت فعالیت و همکاری 

با شرکت های چینی سفارش های جدید را از هواوی قبول نخواهد کرد.
بر اساس گزارشی که در رویترز آمده اس��ت، این اقدام شامل سفارش های پیشین 
و قراردادهای همکاری قبلی این دو ش��رکت نخواهد شد و این ش��رکت تنها از ثبت 

سفارش های جدید از سوی هواوی خودداری خواهد کرد.
این ش��رکت تایوانی روز پنجش��نبه اعالم کرده بود که قص��د دارد کارخانه جدید 
تراشه سازی خود را در آریزونای ایاالت متحده آمریکا احداث و راه اندازی کند. بنابراین 
به نظر می رسد که مجبور خواهد بود از قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت آمریکا 

این به دقت پیروی و دنباله روی کند.
هواوی در این خصوص از اظهار نظر رسمی  گزارشگر رویترز خودداری کرده است.

پنج شنبه گذشته بود که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا قانون 

ممنوعیت فعالیت فروش و همکاری شرکت های مخابراتی چینی نظیر هواوی و زد تی 
ای در این کشور را که در ماه مه سال ٢۰1۹ تصویب و اعالم شد، را برای یک سال دیگر 
نیز تمدید کرد.  وزارت بازرگانی ایاالت متحده نیز با اعالم دونالد ترامپ موظف خواهد بود 
الیسنس همکاری شرکت های چینی نظیر هواوی را که جمعه 15 مه ٢۰٢۰ منقضی 
می شود، تمدید کند تا بدین ترتیب شرکت های مختلف آمریکایی از هرگونه همکاری با 

شرکت های چینی که امنیت ملی ایاالت متحده را تهدید می کنند، منع شوند.
شرکت چینی هواوی که بدون ش��ک یکی از بزرگ ترین ش��رکت ها و اپراتورهای 
مخابراتی در  جهان به شمار می رود و در سال های اخیر تالش های متعددی برای توسعه 
و راه اندازی زیرساخت های مربوط به نسل پنجم شبکه اینترنت همراه موسوم به شبکه 
۵G  کرده است، در یکی دو سال گذشته به ش��دت از سوی دولت آمریکا تحت فشار 
قرار گرفته و با محدودیت های جدی در فعالیت فروش محصوالت و همکاری در جهت 
توسعه زیرساخت های شبکه ۵G مواجه شده است.در ماه مه سال گذشته میالدی وزارت 
بازرگانی آمریکا به دستور کاخ سفید، شرکت هواوی را در لیست سیاه قرار داد و تمام 
شرکت های آمریکایی را از ادامه همکاری با این شرکت بزرگ منع کرد. پس از اعالم این 

موضوع، شرکت گوگل همکاری خود با هواوی را قطع و ثبت الیسنس برای محصوالت 
جدید هواوی را متوقف کرد.  بدون شک مشکالت و کشمکش های دولت آمریکا با هواوی 
از جنجال برانگیزترین و خبرسازترین اتفاقات سال ٢۰1٨ میالدی بود که در سال های بعد 
نیز ادامه پیدا کرد. هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی 
و دومین سازنده و عرضه کننده موبایل در جهان محسوب می شود، پیش از این نیز در 
طول یکی دو سال اخیر از سوی دولت ترامپ تحت فشارهای سیاسی و تجاری زیادی 
قرار گرفته بود. آمریکا نگرانی های امنیتی خود را به سایر کشورهای هم پیمان آمریکا 
نظیر استرالیا، نیوزلند، کانادا، ژاپن و بریتانیا منتقل کرده بود تا آنها نیز به همکاری با این 
شرکت چینی خاتمه بخشند تا بدین ترتیب بتواند در ادامه جنگ تجاری با چین، ضربه 
مهلکی بر اقتصاد این کشور پهناور وارد کند و به عقیده بسیاری از تحلیلگران، جلوی رشد 
سرسام آور و شکوفایی سریع اقتصادی غول های فناوری چینی را بگیرد. با اینکه دولت 
چین و شرکت هواوی همه این اتهامات و نگرانی های امنیتی را بارها رد و تکذیب کردند، 
به نظر می رسد که نگرانی در مورد جاسوسی از اطالعات کاربران در کشورهای مختلف 

علیه این اپراتورهای مخابراتی همچنان وجود دارد.

PB


