ﻫﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی را از ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی را
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﻧﮕﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا
دوﻟﺖ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاوی را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری
ﭼﯿﻨﯽ را از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  ،Financial Timesﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺘﯽ

اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ » «Reliance Jioدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
» «Bharti Airtelﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ارﯾﮑﺴﻮن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ » «BSNLﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﻄﻊ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وداﻓﻮن در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻮاوی ﺷﺒﮑﻪ
 5Gرا ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

ﻫﻮاوی و  ZTEرا از ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﺣﺬف ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭼﯿﻨﯽ را
در ﻫﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﻮد.
در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻮاوی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﻫﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری
ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی را در ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺮد ،آنﻫﺎ را از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ژاﭘﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

