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معاون فنی گمرک ایران تشریح کرد:
دالیل رسوب کاال
 در گمرکات کشور

معاون فنی و امور گمرکی گفت : در ابتدا باید 
به تعریف مشخصی از رس���وب کاال در گمرکات 
دست یابیم. برخی اعتقاد دارند که هر کاالیی که 
در بنادر،  مناطق آزاد، ویژه و اماکن گمرکی وجود 
دارد رسوب کاال محسوب می شود، بدین ترتیب هر 
کاالیی که وارد گمرک می شود دراین بخش قرار 
می گیرد. درحالی که این بخش از کاالها، موجودی 

گمرکات است.
گمرک - مهرداد جمال ارونقی درباره رقم دقیق 
رسوب کاال در گمرکات افزود: از 87 هزار کانتینری 
که در گمرکات موجود است 64 هزار کانتینر تنها 
مربوط به گمرک شهید رجایی است. با محاسبه 
کاالهایی که دراین بخش به گمرک اظهار نشده به 
نظر می رسد حدود 25 تا 30 هزار تی ای یو کانتینر 

درگمرکات رسوب کاال داشته باشیم.
به گفته وی ماندگاری و دپوی کاال در گمرکات 
کشور دالیل متفاوتی دارد. یکی از این دالیل این 
است که واردکننده بدون توجه به مصوبات دولت 
اقدام به ورود کاالیی کرده که جزو کاالهای ممنوعه 

دولتی است.
برهمین اس���اس طبق مصوب���ات دولت نباید 
کاالهای مش���مول گروه 4 برای اظهار و ترخیص 
قطعی از گمرک، وارد بنادر و مناطق ویژه و آزاد 
کشور می شد اما براساس عرف تجاری ایجاد شده در 
این زمینه، این اتفاق افتاده است. البته این توضیح 
به این معنی نیست که تمامی اقالمی که وارد این 
اماکن شده اند مش���مول گروه 4 کاالئی و ممنوع 
الورود هس���تند؛ در این خصوص هم باید قائل به 

تفکیک شد.
وی ادام���ه داد: مابقی دالیل مان���دگاری کاال 
به عدم توانایی صاح���ب کاال در پرداخت حقوق 
ورودی و کامل نبودن اس���ناد و مدارک مربوط 
می ش���ود. این درحالی اس���ت که طبق قانون 
 برای ترخیص کاال تمام تش���ریفات گمرکی باید

 انجام شود.
وی گفت: از سوی دیگر تا زمانی که کاالیی به 
گمرک اظهار نشده باش���د، هیچ اقدامی  از سوی 
گمرک نمی تواند صورت گیرد و قانوناً، گمرک هیچ 
مسوولیتی درباره آن ندارد.  با این حال تاخیر در 
ورود به کشوِر این بخش از کاالهایی که هنوز به 
گمرکات کشور اظهار نشده به اسم گمرک تمام 
می شود. باید توجه داشت تأخیر بعد از اظهار کاال به 
گمرک قابل بررسی توسط این سازمان است که آن 
هم ممکن است علل متعدد برون سازمانی یا درون 

سازمانی داشته باشد.

تراشه سازها نیز هواوی را
 تحریم کردند!

پس از تحریم هواوی و لغو الیس���نس اس���تفاده از 
آندرویید توسط گوگل برخی از ش���رکت های بزرگ 
تولیدکننده تراشه نیز اعالم کردند که فروش تراشه به این 

شرکت چینی را تحریم و متوقف کرده اند.
 ایسنا - روز پنج شنبه بود که دولت ترامپ فهرست 
جدیدی از ش���رکت های ممنوعه برای تجارت با ایاالت 
متحده آمریکا را اعالم و منتشر کرد که در آن نام شرکت 
چینی هواوی به عنوان بزرگترین توسعه دهنده تجهیزات 
مخابراتی و دومین عرضه کننده گوشی های هوشمند 
در جهان نیز به چش���م می خورد. حاال به نظر می رسد 
که شرکت های آمریکایی یکی پس از دیگری تصمیم 
گرفته اند طبق قوانین و مقررات محدودکننده جدیدی که 
دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آنها تعیین کرده 
است، عمل کرده و به منظور جلوگیری از تحریم شدن 
و مشکالت مالی و حقوقی، روابط تجاری و همکاری های 
خود را با شرکت های چینی همچون هواوی که در فهرست 
سیاه و ممنوعه آمریکا قرار گرفته است، قطع کرده و یا به 
حالت تعلیق درآورند. روز گذشته شرکت آمریکایی آلفابت، 
شرکت مادر گوگل و توسعه دهنده سیستم عامل آندرویید 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که با توجه به اقدام جدید 
کاخ سفید به منظور قراردادن نام برخی شرکت های چینی 
از جمله هواوی در فهرست سیاه شرکت های ممنوعه برای 
تجارت با ایاالت متحده آمریکا، مجبور خواهد بود مطابق 
قوانین و محدودیت های جدید ایاالت متحده عمل کرده و 
الیسنس سیستم عامل آندرویید را برای هواوی لغو کند.

حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتش���ر شده در 
بلومبرگ نش���ان می دهد که بزرگترین ش���رکت های 
تولیدکننده تراشه همچون اینتل، کوالکام، زایلینکس و 
برودکام نیز خطاب به کارمندان خود اعالم کرده اند که 
از فروش هرگونه محصوالت تولیدشده خود اعم از تراشه 
به هواوی تا اطالع ثانوی خودداری کنند. این در حالیست 
که هواوی ادعا کرده اس���ت که برای تولید محصوالت 
خود بدون نیاز به تراشه و سایر قطعات ضروری آنها قادر 
است تا سه ماه آینده به تولید و فعالیت خود ادامه دهد 
و بحران تحریم های آمریکا را پشت سر بگذارد. به نظر 
می رسد که هواوی تحریم های ایاالت متحده را از قبل 
پیش بینی کرده و از پیش میزان قابل توجهی از قطعات 
ضروری و تراش���ه های مورد نیاز خود را از مدت ها قبل 
ذخیره و انبار کرده بوده است. بدون شک محدودیت های 
جدیدی که آمریکا برای هواوی وض���ع و اعمال کرده 
است، تأثیرات منفی و تبعات گسترده ای را درپی خواهد 
داشت و این بدان معناس���ت که دیگر قادر نخواهد بود 
هرگونه سرویس اختصاصی ارایه شده توسط گوگل را 
استفاده کند و استفاده از سیستم عامل آندرویید توسط 
 AOSP هواوی تنها محدود به الیسنس های متن باز و 

خواهد بود.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران:

رکود عمیق آسمان آینده بازار کامپیوتر را تیروتار کرده است

مهر - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان بازگشت ١٨.٧ میلیارد دالر ارز صادراتی گفت: بانک مرکزی با بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی، روند بازگشت ارز را ُکند نکند. 
محمد الهوتی گفت: طی ماه گذشته هجمه بسیاری علیه صادرکنندگان کشور در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای یک آمار غیرواقعی وارد شد و کار به جایی رسید 

که در شبکه های سراسری نیز به آن پرداخته شد و این در شرایطی است که روز به روز درآمدهای نفتی کاهش می یابد و باید بر صادرات تمرکز بیشتری کرد.

بازگشت ١٨ میلیارد دالر
 ارز صادراتی

نایب رییس اتحادی����ه صنف فناوران رایان����ه تهران با بیان 
وضعیت کنونی بازار کامپیوتر گفت: از حدود یکس����ال پیش 
تاکنون که نرخ دالر در بازار آزاد جهشی چند برابری به خود 
گرفت، قیمت کاالهای کامپیوتری همانند سایر کاالها در صنوف 
مختلف افزایش یافت و کماکان به دلیل نوسان  نرخ ارز به ثبات 
نرسیده است. این امر موجب شده تا کاربران به دلیل کاهش 
بنیه مالی و در اولویت قراردادن رفع نیازهای اساسی از خرید 
کاالهای کامپیوتری منصرف شوند و به این ترتیب بازار در رکود 

عمیقی فرو رود.
فناوران - منوچهر زن����د افزود: هرچن����د در حال حاضر 
تمامی صنوف با مسایل و مشکالت اقتصادی بسیار زیادی مواجه 
هستند، اما این مش����کالت در صنف کامپیوتر به دلیل کاهش 
توان خریداران با رکود و رخوت بیش����تری گره خورده است، 
به گونه ای که فروش����ندگان کاال در یاس و ناامیدی کامل به 
سر می برند و متاسفانه دورنمای تیره و تاری از وضعیت بازار 

کامپیوتر ترسیم شده است.
زند تصریح کرد: به گفته کارشناسان، قدرت خرید مردم 80 
درصد کاهش پیدا کرده است، به گونه ای که اکنون در تامین 
مایحتاج عمومی خود مانده اند. به همین دلیل خرید ملزومات 
کامپیوتری خود را به بعد موکول کرده یا کال منصرف شده اند. 
وی اف����زود: از طرف دیگ����ر فروش����ندگان کاال و خدمات 
کامپیوتری به دلیل رکود یا مجبور به تعدیل نیرو  شده اند و 
یا کاسبی را رها کرده و سرمایه خود را به بخش های دیگری 

سوق داده اند. 
زند در مورد دیگر تبعات رکود بازار کامپیوتر گفت: آن سوی 
دیگر مشکل اینجاست که اس����تفاده از تکنولوژی روز اکنون 
تمام اقش����ار جامعه را درگیر کرده است و با قاطعیت می توان 
گفت محدودیت و عدم توان کاربران در تهیه و خرید تجهیزات 
کامپیوتری، بس����یاری از فعالیت های روزمره آنها را با مشکل 
مواجه خواهد کرد و مردم از اس����تفاده تکنولوژی های جدید 

محروم خواهند شد.
وی گفت: در سال های اخیر بدلیل پیشرفت سریع تکنولوژی، 
نفوذ بسیار باالی اینترنت و وجود اپلیکیشن های کاربردی در 
تمامی سطوح جامعه، به اجبار نوع و شیوه زندگی مردم تغییر 
کرده است که این امر باید موجب رونق بازار کامپیوتر می شد، 
در صورتی که اکنون به دلیل شرایط بد اقتصادی و تورم شدید 
ناشی از افزایش قیمت ها رکود ش����دیدی در  بازار حاکم شده 

است.
وی همچنین در خصوص وضعی����ت واردات کاال در صنف 
کامپیوتر گفت: بیش  از 95 درص����د از اقالم و قطعات اصلی 
و جانبی کامپیوتر و لپ تاپ ها، وارداتی اس����ت. به همین دلیل  
فعاالن آن نسبت به سایر صنوف مختلف با مشکالت و مسایل 
حادتری دس����ت و پنجه نرم می کنند که ضروری است دولت 

تدبیر درستی برای رفع این مشکالت اتخاذ کند.
نایب رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اضافه کرد: در عین 
حال کاالی کامپیوتری عمر بسیار کوتاهی دارند و خیلی سریع 
از دور خارج می ش����وند، بنابراین مشکالت وارداتی اعم از ثبت 
سفارش و به خصوص زمانبر بودن ترخیص کاال از گمرک به 

واردکنندگان آسیبی جدی می زند. 
وی با تاکید بر اینکه تاکن����ون هیچ حمایتی از فعاالن صنف 
کامپیوتر در طرح ها و لوایح دولتی صورت نگرفته است، گفت: 
با توجه به ارتباط فرهنگی و ضریب نفوذ گسترده تجهیزات و 
کاالهای این صنف در اقشار مختلف جامعه و وابستگی مردم 
به این کاالها، الزم اس����ت ترتیبی اتخاذ شود که هزینه های 
سرس����ام آور فعاالن این صنف کاهش پیدا کند تا شاید بتوان 

از  آسیب خطرناکی که صنف را تهدید می کند، نجات یافت.
وی توضیح داد: یکی از موارد بسیار مهم در شرایط نابسامان 
اقتصادی، تحمیل مالیات های س����نگین به واحدهای صنفی 
که باعث به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدها و عدم تمایل 

سرمایه گذران به سرمایه گذاری در این صنف شده است.
وی گفت: مش����وق های مالیاتی و بیمه ای می تواند راهکاری 
مناس����بی در جهت حمایت از صنوف و ایجاد اشتغال باشد به 
این صورت که هر واحد صنفی، تولیدی در ازای استخدام هر 
کارمند جدید از درصد تخفیف مالیات����ی و بیمه ای خاص و 
معینی برخوردار شود. این روش یک قرارداد برد برد بین اصناف 
و سازمان های مربوطه است. زیرا هم صنوف از آن بهره می برند 
و هم دولت بدون پرداخت هزینه های س����نگین باعث ایجاد 
اشتغال تعداد زیادی از بیکاران جویای کار خواهد شد. مشروط 

بر اینکه روش فوق درست و در کمال صداقت اجرا شود.
به گفت����ه وی، در حال حاضر عدم همکاری س����ازمان های 
مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، صنعت، معدن و 

تجارت، استاندارد و ... با فعاالن صنف کامپیوتر باعث عدم رغبت 
سرمایه گذاری در صنف و گرایش به سوی فعالیت هایی با سود 
بیشتر شده است. لذا نقش سازمان ها و نهادهای باالدستی در 
اتخاذ تصمیم های مناسب و عدم تایید و تصویب بخشنامه های 
خلق الس����اعه در حمایت از صنف کامپیوتر بس����یار حیاتی و 

ضروری است. 
زند افزود: هرچند بس����یاری از مش����کالت موجود به دلیل 
تحریم های خارجی است اما نمی توان نقش خودتحریمی  داخلی 
را نادیده گرفت. متاسفانه بسیاری از مواقع خودتحریمی های 
داخلی بیشتر از تحریم های خارجی باعث نابسامانی در سطح 

بازار شده است.
وی افزود: آنچه مس����لم اس����ت، عدم امکان ثبت سفارش 
درس����ت و به موقع و ایجاد رانت های گوناگون در این فرایند 
نه تنها مش����کل را حل نکرده، بلکه س����بب رشد حباب گونه 
قیمت ها شده اس����ت. تصمیم ها و بخش����نامه های سلیقه ای 
و غیرکارشناس����ی باعث تش����دید راه های خ����الف از جمله 
قاچاق کاال شده اس����ت. در واقع این نوع از تصمیمات ضربه 
 مهلکی بر پیکره اقتصاد و ریش����ه کن ش����دن تولید داخلی 

وارد می کند.
نایب رییس اتحادیه صنف فن����اوران رایانه تهران در توضیح 
گفت: زمانی که بخشنامه ها و آیین نامه های قانونی سدی برای 
سرمایه گذاران و واردکنندگان رس����می  ایجاد می کند و باعث 
تحمیل هزینه ها و ضررهای جبران ناپذی����ری به این گروه از 
فعاالن اقتصادی می ش����ود، به اجبار و به جهت تامین کاال در 
بازار برخی از سودجویان از این فرصت پیش آمده سواستفاده 
کرده و مبادرت ب����ه قاچاق کاال می کنن����د. کاالی قاچاق به 
دلیل ارزان تر بودن قدرت رقابت و ادام����ه حیات را از فعاالن 
 صنفی خوشنام و قانونمند می گیرد و باعث حذف این گروه از 

بازار می شود.
زند گفت: کشورمان دارای نیروی انس����انی جوان و خالقی 
است که با حمایت درس����ت می توانند کارهای  بسیار بزرگی 
انجام دهند. با توجه به نامگذاری سال 98 به سال رونق تولید 
و عجین بودن تولید با اشتغال و نرخ باالی بیکاری در کشور 
که حدود 3 میلیون نفر را شامل می شود که اغلب آنها جوانان 
کمتر از 30 سال هس����تند؛ با در نظر گرفتن میانگین هزینه 
ایجاد هر شغل که طبق اعالم مراجع رسمی  در سال گذشته 
60 میلیون تومان بوده است، حمایت و مشوق های دولتی در 
غالب مشوق های مالیاتی و بیمه ای می تواند بسیار کارساز باشد 
و منجر به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود. کامال بدیهی 
است؛ اگر این حمایت ها در غالب ضوابط و قوانین خاص انجام 
گیرد، می توانیم در تولید تجهیزات کامپیوتری به موفقیت دست 
پیدا کنیم مشروط بر اینکه ضوابط بجای روابط و رانت مالک 

قرار گیرد.

موبایل های جدید گوگل 
خاموش می شود

کاربران موبایل های جدید و میان رده گوگل 
گزارش کرده اند این دستگاه ها به طور ناگهانی 
خاموش می شوند و کاربر باید موبایل را ریست 

کند.
ز عرض���ه  مه��ر- هن���وز دو هفت���ه ا
عموم���ی موبایل ه���ای می���ان رده 3a  و 
3aXL  گوگل نمی گذرد، ام���ا از هم اکنون 
 برخی کارب���ران از وجود باگ های���ی در آن

 خبر می دهند.
برخی کاربران این موبایل ه���ا در فروم های 
اینترنتی مانند »ردیت« و ش���بکه پشتیبانی 
گوگل این اخت���الالت را گ���زارش کرده اند. 
اختالل در موبایل های جدید س���بب می شود 
 دس���تگاه ط���ی روز و ب���ه ط���ور تصادفی 

خاموش شود.
کاربران باید دستگاه را ریست کنند تا موبایل 
دوباره فعال شود. اما در برخی موارد حتی این 

روش کارساز نیست و مشکل ادامه می یابد.
هنوز مشخص نیست چه اختاللی به خاموش 
شدن دستگاه منجر می شود. همین طور بررسی 
گزارش های کاربران نشان می دهد این مشکل 
مربوط به کاربران یک شرکت مخابراتی نیست. به 
همین دلیل برخی معتقدند این مشکل مربوط به 

نرم افزار گوگل است.
البته این نخس���تین باری نیس���ت که یکی 
از موبایل های گوگل دچار مش���کل می شود. 
موبایل های پیکسل این شرکت دارای اختالالتی 
در بخش میکروفون بودند. همین امر سبب شد 

صاحبان دستگاه از گوگل شکایت کنند.
همچنین سال گذشته و مدت کوتاهی پس از 
عرضه موبایل پیکسل3 کاربران برخی کاربران 
گزارش کردند این دس���تگاه عکس ها را ذخیره 

نمی کند.

واگذاری اطالعات بانکی مؤدیان 
به سازمان امور مالیاتی

ارایه اطالعات بانکی مؤدیان مالیاتی به سازمان 
امور مالیاتی تصمیمی است که اخیراً بانک مرکزی 
دس���تور آن را به بانک ها ارسال کرده است. اقدام 
خوبی که مشابه آن را می توان در سایر حوزه های 
مربوط به افزایش عدالت اجتماعی مانند حذف یارانه 

پردرآمدها نیز اجرا کرد.
ایس��نا - در عصر جدی���د »اطالعات« رکن 
تصمیم گیری ه���ای کالن در حوزه های اقتصادی 
اس���ت. تصور کنید به عنوان یک سیاست گذار 
می خواهید برنامه هایی را ب���رای افزایش عدالت 
در جامعه پیاده کنید. در اولین قدم و قبل از هر 
تصمیم گیری باید اطالع���ات اقتصادی صحیح و 
کاملی از میزان درآمد افراد جامعه خود داش���ته 

باشید.
از سوی دیگر به دلیل وجود فضاهای الکترونیک 
در عصر جدید، دیگر نیازی ب���ه کاغذبازی های 
طوالنی نیس���ت و می توان از طریق شبکه های 
الکترونیک و اتصال آنها ب���ه یکدیگر یک بانک 
اطالعاتی عظیم به وجود آورد ت���ا از این طریق 
تصمیم گیران بتوانند تصمیمات خود را با اطمینان 

بیشتری اتخاذ کنند.
در این بین سازمان امور مالیاتی به دلیل سروکار 
داشتن با مساله مالیات گیری و نقش آن در تعدیل 
ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی نیاز فوق العاده ای به 
اطالعات دقیق و به روز از درآمدهای مالیاتی دارد 
و در این راستا چه نهادی بهتر از بانک ها می توانند 

به آن کمک کنند.
در همین زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به بانک ها اب���الغ کرد که طبق قان���ون بودجه 
سال ۱398 فهرست حس���اب ها و اطالعات کلیه 
تراکنش های بانکی مؤدی���ان به صورت ماهانه در 

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
امثال این تصمی���م عالوه بر اینک���ه می تواند به 
برنامه ریزی درست کمک کند، همچنین می توانند باعث 
افزایش شفافیت در فضای اقتصادی هم بشوند. در این 
مورد خاص، از اطالعات بانک ها به عنوان اصلی ترین 
مراجع پولی و مالی در کش���ور می توان در حوزه های 
دیگری مانند تخصیص یارانه ه���ا و حذف یارانه افراد 
پردرآمد هم استفاده کرد. یارانه بگیرانی که با وجود الزام 
قانون برای غربال گری اما در ماه حدود 78 میلیون نفر 
را شامل می شود. به هر حال تصمیم اخیر بانک مرکزی 
در دادن اطالعات بانکی مؤدیان مالیاتی به سازمان امور 
مالیاتی، عالوه بر اینکه می تواند در پیشبرد طرح هایی 
مانند طرح مالیات بر عائدی سرمایه مؤثر باشد، می تواند 
مقدمه ای برای تهیه یک بانک بزرگ اطالعات مالی در 

کشور برای مصارف گوناگون شود.
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به موجب تصمیم مشترک وزارت کشور و وزارت صمت

رجیستری گوشی مسافری باز هم به تعویق افتاد
در حالی که قرار بود رجیستری گوشی 
مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو 
می ش����ود، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف 
ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن 
همراه مسافری تا اطالع ثانوی و طبق روال 

گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.
فناوران - ابراهیم درستی رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، 
تلفن همراه و ل����وازم جانبی اعالم کرد: در 
جلسه ای که روز دوشنبه 30 اردیبهشت 98 
به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور و با 
حضور قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صمت تشکیل شد پس از تبادل نظر و رفع 
ابهامات موجود، مقرر شد سایت ثبت گوشی 
مسافری همچون گذشته فعال و امکان ثبت 
و رجیستری تلفن همراه مسافری تا اطالع 

ثانوی کما فی السابق  فراهم شد.
بنا به اعالم نماینده وزیر صمت و عضو 

هیات رییس����ه اتاق اصناف ایران و تهران، 
مسافران همچون گذشته می توانند با کد ملی 
خود نسبت به ثبت یک گوشی تلفن همراه 

اقدام کنند.
درس����تی با تقدیر ویژه از وزیر کشور و 
معاون بازرگانی داخل وزارت صمت ادامه 
داد: با همکاری و ن����گاه مثبت این عزیزان 
توانستیم این موضوع را مرتفع سازیم و از 
هرگونه التهاب احتمالی در بازار جلوگیری به 

عمل آوریم.
پیش از ای����ن آخرین مهل����ت ثبت و 
رجیستری گوشی مسافری 3۱ اردیبهشت 
98 اعالم ش����ده بود. حمیدرضا دهقانی نیا 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز تاکید کرده بود: این زمان، آخرین مهلت 
برای راه اندازی اتصال سامانه گمرک به نیروی 
انتظامی است و با توجه به اطالع رسانی های 
انجام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

مهلت سه ماهه آمریکا به هواوی
رویکرد

با توجه به اینکه در هفته های گذشته محدودیت ها علیه هوواوی بیشتر شد، 
هم اکنون وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده است که مهلتی 90 روزه به 

مشتریان آمریکایی برای خرید از یک تامین کننده دیگر خواهد داد.
آی  تی من- دولت آمریکا اعالم کرده است که محدودیت های اعمال شده 
علیه هوواوی را با هدف فشار کمتر به مشتریان آمریکایی این شرکت کاهش 
خواهد داد. این اقدام دولت آمریکا توسط شرکت هوواوی رد شده و اعالم کرده 

است که آماده مقابله با اقدامات آمریکا است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده است که به شرکت هوواوی اجازه داده 
خواهد شد تا از کاالهای آمریکایی خرید کند تا گوشی های هوواوی موجود در 

این کشور با اختالل روبه رو نشوند.
دولت آمریکا اعالم کرده است که محدودیت های بر شرکت هوواوی را به 
دلیل نقض قوانین تحریمی آمریکا و همینطور امکان جاسوسی برای سایر 

دولت ها اعمال کرده است.
ویلبور راس، وزیر تجارت آمریکا در روز دوش����نبه گفت: دولت قصد دارد 
به ش����رکت های آمریکایی که پیش از این از تجهیزات این شرکت استفاده 

می کرده اند فرصتی دهد تا شرکت دیگری را جایگزین قطعات خود کنند.
راس ادامه داد: این فرصت به اپراتور های روستایی و کاربران تلفن همراه این 
شرکت که از هوواوی استفاده می کرده اند، امکان خواهد داد تا شرکت دیگری 

را جایگزین قطعات خود کنند.
وی ادامه داد: هدف کلی از این مهلت عدم خسارت به تلفن های همراه و 
اینترنت است. این مهلت تسلیم نامه نیست. بلکه محافظت از اهالی خانه است.

رن ژنگ فی، بنیانگذار این شرکت در مصاحبه ای با شبکه »سی سی تی 
وی« که زیر نویس آن توسط این شبکه منتشر شد، گفت: اقدامات آمریکا نشان 
می دهد که دولت آمریکا توانایی ما را دست کم گرفته است و این مهلت نیز 

دردی را دوا نمی کند چرا که این تحریم از بنیان غلط است.
وزارت خزانه داری آمریکا گفته است این مهلت تا 90 روز باقی خواهد ماند و 

ممکن است قابل تمدید باشد.
هوواوی به دلیل انجام اقدامات بانکی با ایران و خروج ارز و دور زدن قوانین 

تحریم مواجه است که شرکت هوواوی همیشه این ادعاها را رد کرده است.
در سال 20۱8 هوواوی بالغ بر 70 میلیارد دالر خرید انجام داده است که 
۱۱ میلیارد دالر آن به آمریکا توسط شرکت های اینتل، کوآلکووم و میکرون 

سرازیر شده است.
جان نوفر، رئیس هیئت صنفی تولید کنندگان قطعات نیمه هادی آمریکا 

معتقد است که آمریکا باید اقدام های تنبیهی را علیه هوواوی کمتر کند.
وی گفت: ما امیدواریم که دولت آمریکا این معافیت را تمدید کند در غیر 

اینصورت شرکت های مخابراتی متضرر خواهند شد.
زد تی ای دیگر شرکت چینی تولید کننده قطعات الکترونیکی که در سال 
گذشته در برابر محدودیت ها و تحریم های آمریکا قرار گرفت، نهایتا با پرداخت 

یک میلیارد دالر جریمه و 400 میلیون دالر وثیقه در قالب ضمانت برای تغییر 
مدیران این شرکت، به بازار مخابراتی بازگشت و این تحریم  ها در تاریخ ۱3 

جوالی برداشته شد.
واکنش هوواوی به تحریم آمریکا

در پی این تحریم  ها، بنیانکذار شرکت هوواوی اعالم کرد که اقدامات آمریکا 
تاثیر منفی بر بازارش نخواهد داشت و در چند سال آینده این شرکت بسیار 

پیشرفت خواهد کرد.
رن ژنگ فی با انتقاد از تحریم های آمریکا علیه این شرکت گفت که ما 
به خاطر اتهام های آمریکا عقب نشینی نمی کنیم و فکر می کنیم که آمریکا 

توانایی های ما را دست کم گرفته است.
وی ادامه داد قطعا فناوری اینترنت نسل پنجم را به دلیل محدودیت ها به 
آمریکا صادر نخواهیم کرد و همینطور اطمینان داریم که در دو تا سه سال 

آینده هیچ شرکت مخابراتی قابل رقابت با هوواوی نخواهد بود.
رن افزود: فرصت 90 روزه آمریکا تا حضور در لیست سیاه برای ما هیچ 

تفاوتی نمی کند چرا که اقدام آمریکا از اساس غلط است.
مدیر هوواوی به خبرنگاران این قول را داد که این مسایل در بازار هوواوی 
آمریکا و کاربرانی که این گوشی را دارند، هیچ تاثیری نخواهد داشت. وی 
همچنین گفت که در حال مذاکره با گوگل برای رفع این محدودیت ها هستیم.

رن ادامه داد: ما نمی خواهیم به دور خومان دیوار بکشیم. زمانی که رابطه 
هوواوی با آمریکا خوب بود دوران اوجی برای دو طرف بود ولی حاال ظاهرا 
همه چیز برعکس شده است. دونالد ترامپ در نطق خود به صورت مستقیم به 
چین و شرکت هوواوی اشاره نکرد ولی وزارت تجارت آمریکا پس از سخنان 
رئیس جمهوری این کشور، شرکت هوواوی و 68 شرکت وابسته را در لیست 

سیاه تجارت با دولت آمریکا قرار داد.
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