ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
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ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ،ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﺖ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻌﻔﺎی »ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ« از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺳﺎل 2000
ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮد.

در ﺳﺎل  ،2008ﮔﯿﺘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺟﺎی
آن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﮔﯿﺘﺲ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﯿﺘﺲ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ
داد .وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﻨﺎوری ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ» ،ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ« ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺎدﻻ در ﺳﺎل  2014ﮐﻪ ﮔﯿﺘﺲ از رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.

ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد:

»ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﻞ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از او در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ،ﯾﮏ اﻓﺘﺨﺎر و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﺑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ را
ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آن ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از رﻫﺒﺮی و دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﺷﺘﯿﺎق و ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .از دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ وی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺮه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻢ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻗﺪام
اﺧﯿﺮش ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم وی از ﺳﺎل  2000ﺑﺮای دور ﺷﺪن از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻞ آﻟﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮد ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

