ﺷﺮﮐﺖ  Meizuﺑﻪ زودی  ۵درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Meizuاز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در
ﺳﺎل  2015ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺧﻮد را در ﻋﺮض  12ﻣﺎه ﺑﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دارﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ،اﻣﺮوز ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری »ﻣﯿﺰو« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ  5درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﮔﺮدآوری ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻬﺘﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﻼم ﮔﺸﺘﻪ.
»ﯾﺎﻧﮕﮋﯾﺎﻧﮓ« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
از  5درﺻﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ Bai
 Yongxiangﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪاده و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام  Meizuواﻗﻌﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات ،ﻓﺮوش ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ 25
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ  2016ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از داﯾﺮه رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

