ﻫﻮاوی  ۶۰۰ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮاوی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو
ﻟﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻮاوی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ از  ۸۵۰ﭘﺮﺳﻨﻞ
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  Futurewei Technologiesﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
 Futureweiﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ،ﺳﯿﺎﺗﻞ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و داﻻس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از
دو ﺳﻮم ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮاوی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻏﻮل ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﻮاوی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Futureweiاز زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﺎم آن ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ را داده ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن  Futureweiﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻪ روﯾﺘﺮز ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻮاوی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻫﻮاوی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯽ اﻣﺴﺎل از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را در
ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻫﻮاوی آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .از آن زﻣﺎن  Futureweiﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ  ۶۰۰ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺪود  ۹۰۰ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻏﯿﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

