ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCاز ادﻏﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺒﺮ داد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCاﻣﺮوز از ادﻏﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺒﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺑﺎزار ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  2ﻫﺰار ﻣﻬﻨﺪس  HTCﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ادﻏﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و
ﮔﺴﺘﺮش

اﯾﻦ

ﺑﺎزار

ﺑﺎﺷﺪ.

در

روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن  HTCدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ارﺳﺎل ﺷﺪه از ادﻏﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮ داد:

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  VRرا زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 HTCﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺮﺳﻨﻞ  HTC Globalﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ  HTCﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ روی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  HTC U12ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

