ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺷﯿﺒﺎﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺳﻮﻧﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ CMOS
ﺗﻮﺷﯿﺒﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اش را در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺷﯿﺒﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ  Oitaواﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ

اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﻧﯽ در
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺮح ﻗﺮار داد ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرس  2016اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻻن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ارزش اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ) Sony Semiconductor Corporationﯾﺎ واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﺳﻮﻧﯽ( واﮔﺬار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻮﺷﯿﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻣﻮرد ﺗﻮﺷﯿﺒﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ را
ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در آن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺧﻮد ﺳﻮﻧﯽ،
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ در واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اش رخ داده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺗﻐﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻤﺪه ای را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺪای از ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺳﻮﻧﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﺶ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن و ﺳﻮددﻫﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﭘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ در آﯾﻔﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺧﯿﺮا ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﮔﻮﮔﻞ از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزار دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪول ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دارای ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﯿﮑﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ.
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