ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳و ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮ  ۳۶۰در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻮد ،ﭘﺲ از  ۱۵ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮروﻻ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﺟﯿﻢ
وﯾﮑﺲ« ) (Jim Wicksدر ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از آن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﻮﻧﯽ و  Sapientرا در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی وﯾﮑﺲ ﺟﺰ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از

ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﭙﺲ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻟﻨﻮو ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد.
اﻣﺴﺎل وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اش» ،رﯾﮏ ُاﺳﺘﺮوﻟﻪ«
ﻫﻢ ﻗﯿﺪ آن را زد و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی وﯾﮑﺲ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ راه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﮕﺎل )Segal Design
 (Instituteاداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺟﺰ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﭙﺲ ﻟﻨﻮو ادﻏﺎم ﺷﺪه و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺟﺎزه دارد ﺗﺎ از ﻧﺎم
ً
اﺧﯿﺮا ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Moto Zرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده
 Motoﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و
ﮐﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺳﻮم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺼﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ از ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮﺗﻮروﻻ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﺎم ﺧﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪش
اﺳﺖ.Moto :
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

