ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در ﺳﻦ  ۵۵ﺳﺎﻟﮕﯽ
درﮔﺬﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو Satoru Iwata ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ آن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﺬﺷﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ 55
ﺳﺎل داﺷﺖ و ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی  Satoruﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﭘﺎره ای اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺟﯽ
را ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
او ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را در ﺳﺎل  2002ﻣﯿﻼدی از ﻫﯿﺮوﺷﯽ ﯾﺎﻣﺎﺋﻮﭼﯽ ،ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی  Nintendo DSو  Wiiﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
وی ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺎم  HALﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده
ﺑﻮد و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  EarthBound، Balloon Fightو ﺳﺮی  Kirbyﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 Iwataﺟﺪای از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮرش در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی Nintendo
 Directو ﺳﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮرش ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »از Iwata
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ« ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮل  Wii Uﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ Iwata ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻣﻮز »ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮای آﻗﺎی  Iwataﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ  Genyo Takedaو  Shigeru Miyamotoﻓﻌﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺮگ وی ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ وارد ﺷﺪ.

او در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  E3ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺖ و در ﺗﻮﺿﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﺶ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ،آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

