اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻫﻮاوی در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻫﻮاوی در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﺨﻨﮕﻮی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
» اﺳﮑﺎت ﺑﺮدﻟﯽ « ،ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻫﻮاوی در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻋﻠﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن اﺷﺎره ﻧﮑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وی در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ وی ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎت
رخ داده ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﮑﺎت ﺑﺮدﻟﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۱۱و ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Bell Mediaو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﻫﻮاوی ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮدﻟﯽ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ  5Gﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﺗﺠﺎری ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻌﺪی را ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد.

»ارﯾﮏ ﻟﯽ« ،رﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﻮاوی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻧﻘﺶ ﺑﺮدﻟﯽ در رﺷﺪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی وی اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻃﯽ ﺣﻀﻮرش در ﻫﻮاوی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر
ﻫﻮاوی اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در ﭘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ »ﻣﻨﮓ واﻧﮋو« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ارﺷﺪ ﻫﻮاوی در ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﭘﮑﻦ و اﺗﺎوا در ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و  ۱۳ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی
در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را از ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد اﺑﺮاز
ﮐﺮده و ﻫﻮاوی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

