ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﻧﻪ ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ و واﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ
روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  26ﻓﻮرﯾﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻏﻮل ﻓﻦآوری ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺮاج
ﻧﻪ ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد در ﭘﮑﻦ و ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه واﻗﻊ در ﭼﯿﻦ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮐﯿﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﭘﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در وﯾﺘﻨﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ روی ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﮑﺲﺑﺎﮐﺲ  Chinese Xbox R&Dرا ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن  80ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺧﻮد در آﺳﯿﺎ را در
ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺰن در ﺳﺎل  2005ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ Xbox R&D ،Surface
 R&Dو  Surfaceﺑﻮد .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ،اﻓﺸﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ وﯾﺘﻨﺎم را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﻪاﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در وﯾﺘﻨﺎم ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﮐﺎﻫﺶ  18ﻫﺰار
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻪ ارزش  7.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2014از ﻃﺮف
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در  17ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  18ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﯽﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺮاج ﮐﺎرﻣﻨﺪان
در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﺑﺮای
ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ  25ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ 12500 ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را در ﻣﺎه
آورﯾﻞ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎدﻻ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ»:ﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﺮدن  13ﻫﺰار ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را

آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ آنﻫﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻗﻮاﻋﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ روی ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وﯾﮋه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ و
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ،
ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«...
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