ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﻧﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش اﺣﺪاث ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺑﺎ وﺟﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک از ﺑﺎزار ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮ ﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮوری ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ رخ

داده اﺳﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۳۰ژوﺋﻦ ،واﺣﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ۱۶.۴
درﺻﺪی درآﻣﺪ و زﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ  ۱۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن

ﺟﺪی از ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﺑﻮد.

در آن زﻣﺎن ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از  VAIOدﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از

اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ،ﻫﯿﺮوﮐﯽ ﺗﻮﺗﺎﮐﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاداران را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻮﻧﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮان راﻫﺶ را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای
ً
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺒﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ را ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در ﭘﺎﺗﻮم ﺗﺎﻧﯽ
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ و از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮار ﮐﺮدن ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرﺗﺶ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۵و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ  ۵۱درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد،
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺸﻮر آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ً
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﯽ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﻌﻨﯽ  HTCﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﺶ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۰۹و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای  ۳۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴۷ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ .ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻻ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﺣﺪاث ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﺮوج
از ﺑﺤﺮان و زﯾﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺒﻮب آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن واﮐﻤﻦ و ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن رو ﺑﻪ زوال رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ی آﻧﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ دارای ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ
ﻧﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺎزاری ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  T Mobileﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اش در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺧﺒﺮی از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﯾﮋه و ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻮب در ژاﭘﻦ و ﺣﻀﻮری ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺪل ﮐﺮدن اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺑﻪ

ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز راﻫﯽ دراز در ﭘﯿﺶ دارد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻼ
دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ
ً

ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

