ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی :ﺑﺎ ارﺗﺶ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽروﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
اﺧﯿﺮا ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و او در آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﺤﻮه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی اﻋﺘﻘﺎد دارد راه ﺣﻞ ﺑﺮون رﻓﺖ از
ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی »رن ژﻧﮕﻔﯽ« در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رخ داده اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:

»ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
دﺷﻮار در ﺧﻮد ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺶ آﻫﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در  3اﻟﯽ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.

در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻮاوی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﻣﺮاوده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
»ﺑﺎ ﻫﻮاوی داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ«؛ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ زﺑﺎن آورد .او ﮔﻔﺖ ﻣﺮاوده ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ
آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در اداﻣﻪ از اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺗﺠﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ« ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای آن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺪروﯾﺪ را اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
»رﯾﭽﺎرد ﯾﻮ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻮاوی در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب اول آﻧﻬﺎﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ »ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺳﻮﭻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

