ﻣﻮﺳﺲ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﺎداش  ۷۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی
اش را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻏﻮل ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺒﻠﻎ
 ۷۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ از داراﯾﯽ اش را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻟﯽ ﺟﻮن )رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ( ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎداش ﮐﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﮑﺎری دراز ﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺎداش  ۷۳۵.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﺎش ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻟﯽ ﺟﻮن  ۴۸ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ۹۸۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

آﻗﺎی ﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ آن را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺻﺮف اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻧﻪ آﻗﺎی ﻟﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺮف ﮐﺪام ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﻫﺪای اﯾﻦ ﭘﺎداش ﻫﻨﮕﻔﺖ را ﻟﯽ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد .وی در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻼش ﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﻟﯽ ﺟﻮن اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وی اﻫﺪا
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،آﻗﺎی ﻟﯽ ﺟﻮن ﻧﺰد ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﭼﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم از ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﯽ ﺟﻮن اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ
آﻣﺎزون ﻓﺮوﺧﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  Joyo.comرا ﻫﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻣﯿﻼدی آن را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ارزش  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺎزون ﻓﺮوﺧﺖ.
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار  IDCدر ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺰرگ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﻧﯿﺎ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺎدرات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۳۲.۲
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

