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ﻫﻮاوی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻣﺮاوده ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮاﻧﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮه

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ
ﮐﻨﺪ.
وﯾﻨﺴﻨﺖ ﭘﻨﮓ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻮاوی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روﯾﺘﺮز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری دراز ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻮاوی ﯾﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gاز آن اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﻨﮓ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز

دارد .او ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ
ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردادﻫﺎی  5Gآﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻮاوی ﺑﻪ راه

اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻫﻮاوی ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  5Gﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﯾﮑﺴﻮن و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮔﺮان اﺳﺖ.

اﯾﺪه ﻓﺮوش ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ،ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻫﺎ و داﻧﺶ  5Gﻫﻮاوی ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی رن ژﻧﮕﻔﯽ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻫﻮاوی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ

ﺷﺮﮐﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ وزارت ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ژﻧﮕﻔﯽ اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ

ﮐﺮد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎگ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آن ﺑﺎگ ﻫﺎ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎگ ﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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