ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﻮک ﻗﻮل داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ
واردات ﺷﺎﻣﻞ آﯾﻔﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺣﻮزهی ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﮕﺬارد.
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪهی آﯾﻔﻮنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﺶ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۲۵درﺻﺪی
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰۰ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﺮ ﯾﺎﺑﺪ .اﮐﻨﻮن رﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات از ﭼﯿﻦ ،آﺗﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ و ﭘﮑﻦ را دوﺑﺎره ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ از

ﻃﺮف دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺪد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ  ZTEﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ
ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات  ،در واﻗﻊ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭼﯿﻦ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪی

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزهی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ،Daisyرﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﻫﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

