ال ﺟﯽ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ »ﺳﺒﮏ ﺑﺎرﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ« ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ال ﺟﯽ اﻣﺴﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎدری دارد؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ آن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺳﻮدده ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش دارد ،از ﺳﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮا واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

درآﻣﺪزا ﻧﺒﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده
ﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت زﯾﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع رﻗﯿﺐ ژاﭘﻨﯽ اش
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻫﺮﻃﻮر ﺷﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی  Korea Heralsاﻋﻼم ﮐﺮده ،ﭼﻮ ﺟﺎﻧﻮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ واﺣﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد اﯾﻤﯿﻠﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﺮده و در آن آورده اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ
دﻫﯿﻢ .دﯾﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی ال ﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ زﯾﺎن ده ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرس را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،زﯾﺎن اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  170ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه.
ﻧﺸﺮﯾﻪ  Korea Heralsدر ﮔﺰارش ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮده و از ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزار ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در اﻟﺠﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،2014ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رخ داد و در
اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  5آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﻣﻮرد ال ﺟﯽ اﻣﺎ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺟﯽ  5در ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻮدده ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

آﯾﺎ ﺟﯽ  5زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﯽ  5ﺗﺎزه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ  31ﻣﺎرس اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﯽ  5در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه آورﯾﻞ وارد
ﺑﺎزار ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ورج آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎن ﻫﺎی واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ال

ﺟﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
را ﺻﺮف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﺎن ﮔﺰارش ال ﺟﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻣﺴﺎل  3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه  G5را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ  3.6ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ون ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت

ﻧﯿﺰ ﺳﻮد آن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻟﺠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ درآﯾﻨﺪه از
ﺳﻮی آن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  V10ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﺴﺎل ﺳﺮی ﺗﺎزه ای از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﻟﺠﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺎژول ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺎژول ﻫﺎ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﯽ  5ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ال ﺟﯽ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

