ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آذر ۱۳۹۴
در دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ،ﺗﺒﻠﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﺗﺎﯾﺰن Bada ،و وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺗﺠﺎرت ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ

ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭼﯿﭗ-روی-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺎرغ از
اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻏﻮل
ِ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﻫﻨﻮز
ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ارﯾﮑﺴﻮن ،ﻫﻮآوی ،ﻧﻮﮐﯿﺎ و آﻟﮑﺎﺗﻞ را
ﻧﺪارد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دو اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ در آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی اﺳﭙﺮﯾﻨﺖ و وراﯾﺰن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ از
آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،ﻓﻌﻼ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻮج ﺗﺎزه ای از اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻟﮑﺎﺗﻞ ﻟﻮﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮐﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﺑﺎ ارﯾﮑﺴﻮن ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎ ﻫﻮآوی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ارﯾﮑﺴﻮن و ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﻪ ی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺪرﺧﺸﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو،
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ در دل اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺮو ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺎم اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺰرگ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه
را در ﺑﺎزی ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ  2018ﻣﯿﻼدی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.
در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺮاردادی را در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮآوی و  ZTEاز ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪاران
ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ارﯾﮑﺴﻮن و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،در ﻣﯿﺎن دو ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ارﯾﮑﺴﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﺧﺒﺎر اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وارد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه و ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در

ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪار اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ،ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

