
 

 (Russia)درصد تجهیزات مخابراتی روسیه 33،که (Huawei)شرکت چینی هواوی

ساخت این شرکت هستن، دریافت سفارشات جدید از روسیه رو به خاطر ترس از تحریم 

 متوقف کرده است. (America)های بیشتر امریکا

 قیپس از تعل یهوآو ینیچ یگزارش داد، غول مخابرات (Forbes Russia)هیفوربس روس

 رایماه از کار مرخص کرده است ز کیخود را حداقل  یکارکنان روس د،یسفارشات جد

 تجارت با مسکو مواجه است. یبرا یاحتمال هیثانو یها میبا تحر (Beijing)پکن

ها کمک نکند  میدور زدن تحر یبرا هیهشدار داده است که به روس نیمتحده به چ االتیا

خود را گسترش خواهد داد که  هیثانو یکرده است که جعبه ابزار مجازات ها دیو تهد

را انتخاب  یکیغرب  ای هیتجارت با روس نیکند ب یگذاران را مجبور م هیشرکت ها و سرما

 کنند.

وجود ندارد، پس چرا مردم  یدستور چیه" گفت. یبه هواو کیمنبع ناشناس نزد کی

  "به دفتر بروند؟ دیبا



 یقراردادها قیبر تعل یمبن (Izvestia)ایزوستیبه دنبال گزارش روزنامه ا یاجبار یمرخص

در اواخر ماه مارس است. از کارکنان مسکو  یبرخدورکاری و دستور کار  دیجد نیتام

 قیرا تعل یابیکه کارکنان بازار یدر حال ینیفوربس روز جمعه گزارش داد که کارمندان چ

 ادامه دادند. دفترکرده بودند، به گزارش خود به 

تعداد کارمندان  زیدو داستان اظهار نظر نکرده و فوربس ن نیاز ا کی چیدر مورد ه یهوآو

 Huaweiاستخدام  یهایخود را که مرخص شده اند، نشان نداده است. آگه

Technologies سابق  یشورو ریو اتحاد جماه هینفر در روس 1200که  دهدینشان م

 هستند. یآنها کارکنان محل درصد 80که  کنندیاستخدام م

است  دواریگفت ام هیگزارش داد که وزارت ارتباطات روس لیآور لیدر اوا ایزوستیا

 یحفظ منابع وارد عمل شود. شرکت سوئد یبتواند برا یهوآو یاصل بیرق کسونیار

 قیرا به حالت تعل هیروز دوشنبه اعالم کرد که تجارت در روس یمخابرات زاتیسازنده تجه

 گذارد. یم یاستحقاق یخصدرآورده و کارمندان خود را به مر

درصد  33ها طبق گزارش کند،یرا فاش نم هیدر روس یاتیو عمل یکه عملکرد مال ،یهواو

 دارد. اریرا در اخت هینصب شده در روس ه،یپا یهاستگاهیشبکه، از جمله ا زاتیاز تجه

 نیتربزرگاز  یکی نیهمچن یهوآو ،(Financial Times)مزیتا ننشالیطبق گزارش فا

 ن،یپوت ریمیاست که از زمان دستور والد نیهوشمند در چ یهایگوش دکنندگانیتول

 هیهوشمند به روس یهایصادرات گوش ه،یفور 24در  نیحمله به اوکرا یبرا جمهورسیرئ

 را حداقل به نصف کاهش داده است.

 ریانتظار دارند پس از اتمام ذخا هیروس یمخابرات یاپراتورها ا،یزوستیبر اساس گزارش ا

 یقابل توجه زانیتا آگوست، اختالالت و حوادث شبکه به م هیژوئ یدر ماه ها یفعل

 .ابدی شیافزا



در طول  هیادامه عرضه به روس یبرا یراه یانتظار دارند هواو ندیگو یاما کارشناسان م

با کمک  -ثالث باشد  یها در کشورهاشامل استفاده از واسطه تواندیم نهای. اابدیماه ب نیا

محصوالتش به  یانتقال حقوق معنو ای - یواردات مواز یبرا هیروس ریاخ یقانون

 .یروس یهاشرکت

در محدوده محصوالت خود است  یاحتماالً در حال بازنگر یفوربس گزارش داد که هوآو

ها را که بدون استفاده از داده یسازهریذخ یهاستمیو س یمهم مخابرات زاتیتا تجه

 عرضه کند. هیاند، به روسمتحده ساخته شده االتیا یفناور

که روز  کایآمر یداروزارت خزانه یهاتیانتظار دارند معاف نیکارشناسان همچن ریسا

 هیروس یهامیاز تحر ینترنتیافزار و خدمات ارتباط اافزار، نرمجمعه در مورد فروش سخت

 کند.« جسارت»را  یاعالم شد، هواو

 


