آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۹
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻓﺰودن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  SMICو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ »ﻧﻔﺖ ﻓﻼت
ﻗﺎره ﭼﯿﻦ« ) (CNOOCﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه وزارت دﻓﺎع ﺧﺒﺮ داد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ  ۴ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ
» ،SMICﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﯿﻦ«» ،ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ« و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت
ﻗﺎره ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده

اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ۳۵ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه وزارت دﻓﺎع ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﭼﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻼشﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ» .ﻫﻮا
ﭼﻮﻧﻴﻨﮓ« ﮔﻔﺘﻪ:

»اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺧﻮد و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ«.

در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس SMIC ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و آن را
ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺰرگ از ﺳﻮی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ روی آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ارزش ﺳﻬﺎم آن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵.۴درﺻﺪی در ﯾﮏ روز ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه CNOOC ،اﻋﻼم ﮐﺮده از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ
ﺷﻮﮐﻪ و ﻣﺘﺎﺳﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در دو روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۴و  ۳.۹درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺎر را ﺑﺮای دوﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ دﺳﺘﻮرات
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ راه دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

