زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻣﻨﮓ واﻧﮋو؛ ﺷﺎﻫﺰاده در
ﺑﻨﺪ ﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آذر ۱۳۹۷
»ﻣﻨﮓ واﻧﮋو« آﻧﻘﺪر ﭼﻬﺮه ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪر  ۷۴ﺳﺎﻟﻪ و
وارث اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻫﻮاوی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮش را ﭘﺸﺖ
ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺳﺮد زﻧﺪان ﺳﺮ ﮐﻨﺪ.
وی در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻘﻠﺐ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دور زدن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر راﻫﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺷﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی

ﻫﻮاوی در ﺑﺤﺒﻮﻫﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت »ﻣﻨﮓ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
دری
ﻫﺮ
ﺑﻪ
ﻏﺮب
ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭼﻨﮕﺎل
از
واﻧﮋو«

ﻫﻮاوی
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ را دارد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻮل ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم آزادی ﻣﻨﮓ واﻧﮋو ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮ از ﺷﻬﺮی
دوراﻓﺘﺎده ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ اژدﻫﺎ
ﺧﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻮاوی داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را »از ﻓﺮش ﺑﻪ ﻋﺮش« ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺛﺮوت  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری رﺳﯿﺪه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
»رن ژﻧﮕﻔﯽ« ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اژدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ در  ۲۵اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۴۴در ﺧﺎﻧﻮاده ای روﺳﺘﺎﯾﯽ و در
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﺷﻬﺮی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و دوراﻓﺘﺎده

ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﮏ در ﺧﺎﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

رن ژﻧﮕﻔﯽ در ﮐﻨﺎر رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ
رن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ و در  ۱۹ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﻣﺪﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در  ۱۹۷۴ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  Liao Yangرا راه اﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ .وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ »ﻣﻨﮓ ﺟﻮن« ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻨﮓ واﻧﮋو« و
ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »رن ﭘﯿﻨﮓ« ﺑﻮد.
او ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﻗﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻃﯽ ﮐﺮد و از ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در
ارﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وی ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﻣﻠﯽ در
ﺳﺎل  ۱۹۷۸و دوازدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۸۲دﻋﻮت ﺷﻮد.
رن ژﻧﮕﻔﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳و ﭘﺲ از ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪن واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ارﺗﺶ ﺟﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ در
ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ »ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ درﯾﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻨﮋن« ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﻐﻞ

ﻫﻢ روﺣﯿﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺟﺴﻮر ژﻧﮕﻔﯽ را راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدش
را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۳ﻫﺰار دﻻری و ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در  ۱۹۸۷ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﻫﻮاوی از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪی ﺷﻨﮋن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺎ

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ دﻧﯿﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻣﻨﮓ واﻧﮋو« ،دﺧﺘﺮ ارﺗﺸﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﺗﺎ دوران ﺷﮑﻮه و
ﻋﻈﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﯽ ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎم

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وی ﺑﺎ ﭘﺪرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎدرش را ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻨﮓ در  ۱۹۷۲ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاژوﻧﮓ
اﺳﺖ .او ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت و در ﺳﺎل  ۱۹۹۲در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ اﻣﺎ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﺮد.
او در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش و اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از
آن ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  21st Centuryدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم و در ﻓﺮوش و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ .ﻣﺸﺎﻏﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﻦ در ﻫﻮاوی ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم.

وﻗﺘﯽ روﯾﺎﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رن ژﻧﮕﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاوی را

ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﮓ واﻧﮋو ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر وی در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ

ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺗﺎزه دوران ﺣﺮﻓﻪ ای او آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ« و
»ﮐﺘﯽ ﻣﻨﮓ« ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاوی را ﭘﺎﯾﻪ

رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻣﻨﮓ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﺮاﮐﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ
اﺻﻠﯽ را در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﮋن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ روی ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮاوی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وی اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ داﺳﺘﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش ﻧﺒﻮده و او ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دو
ﺑﭽﻪ از ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﺟﺪا ﺷﺪ .او ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﯿﻮ ﺷﯿﺎﺋﻮزوﻧﮓ« ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﺎﯾﻊ

ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻮاوی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﮓ آﻧﺮا رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ازدواج دو ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺎﻧﻪ ای  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در »وﻧﮑﻮور« ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﮓ واﻧﮋو از ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻫﻮاوی و  IBMﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ) (IFSرا ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻮاوی
اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اژدﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی داده و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد

ﺑﺨﺸﯿﺪ.
وی در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﻮاوی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و در ﭘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ

ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ اﺳﺖ .وی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺛﺒﺎت
ﻣﺜﺎل ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﭘﺴﺮش را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:

زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮم اﺻﻼ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روی زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ او را رد ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺪرﺳﻪاش در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻫﻮاوی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﮓ واﻧﮋو را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎون رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ  ۱۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و درآﻣﺪ  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
 ۲۰۱۸را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۳.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪش را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص داد؛ رﻗﻤﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻼص ﮐﺮده اﺳﺖ.
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی ﭘﮑﻦ ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺋﻤﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﺪاده
اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی واﻧﮋو ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﮓ واﻧﮋو ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱وی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﮐﻼی او ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و وﻗﻔﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺧﻮاب ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﮏ و ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻨﮓ ﺑﺮ ارﯾﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر  ۷۴ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ رن ژﻧﮕﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﮐﺎﺧﯽ ﻣﺠﻠﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و در ﭘﯽ ازدواج ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺳﺎﺑﻘﺶ »ﺳﻮ

وی« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ ،ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﺑﻄﻪ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻮاوی از روز اول ﺑﺮ اﻋﻄﺎی

ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده واﻧﮋو ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺮه اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎواﺿﺢ ﺷﺪه
اﺳﺖ
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ژﻧﮕﻔﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﺣﺎﻻ ﺑﺎزداﺷﺖ واﻧﮋو در ﮐﺎﻧﺎدا روﯾﺎی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﮓ واﻧﮋو ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮاوی در دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﻮﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس واﻧﮋو ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۸و
 ۲۰۰۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﮏ ﮐﻨﮕﯽ  Skycomﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  HPرا ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ  Skycomدر واﻗﻊ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ از ﻫﻮاوی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را داد و ﺳﺘﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻮاوی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش در اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﺮون دادﮔﺎه در ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﻧﮋو
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ واﻧﮋو از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده

اﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭼﯿﻨﯽ و  ۳ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ اﯾﻦ
ادﻋﺎ را رد ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ وی ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۴ﺗﺎ  ۲۰۱۷ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۳۳ﺑﺎر ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ

وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری  Skycomﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی آن و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 BDOﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ.
ﭼﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای آزادی ﻣﻨﮓ واﻧﮋو ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻧﺎدا
ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت

ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﻋﺰم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻧﮋو ﺑﺎ  ۳۰ﺳﺎل زﻧﺪان روﺑﻪرو ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه دادﮔﺎﻫﯽ در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل
ﻫﺎی آﯾﻔﻮن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮاوی ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

