رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎ درآﻣﺪ ۱۲۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری؛ ﺳﺎل ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۸
ﻫﻮاوی ﺳﺎل  2019را ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ در ﺳﺎل  2020ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

»ارﯾﮏ ژو« ) ،(Eric Xuرﺋﯿﺲ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  2019از رﻗﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  122ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ 18

درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.

آﻗﺎی »ژو« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی 240 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮوش  206ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .وی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

اﯾﻦ آﻣﺎر از ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﻗﻮی آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
»ژو« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی
را ﺑﺮای دوام آوردن و روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای  32ﺳﺎﻟﻪ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  2020ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻫﻮاوی را در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻗﺮار داد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی

را در ﻓﺮوش و ﻣﺮاوده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داده ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮاوی در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ

) (5Gﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.

»وﯾﻠﺒﺮ راس« ) ،(Wilbur Rossوزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻫﻨﺪ )دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ دﻧﯿﺎ( ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات  5Gﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ،ﺧﻮد را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻮاوی
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﯿﻒ  5Gاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

