در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ً
ﺧﻮدرو ﺑﭙﺮدازد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻇﻬﻮر داﺋﻤﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ و اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار،

ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ  ،Korea Timesﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وارد »دوران ﭘﺴﺎ-ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ »در ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻟﯽ ]در ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن[ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و راه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ اﯾﻦ روﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وی در اداﻣﻪ ﻣﺪﻋﯽ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺠﺎرﺗﯽ« آن »ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻐﺮ ﻣﺪل ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ Magneti

 ،Marelliﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ
ﻗﺮار دارد ،اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ورود ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ )ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران اﺳﺖ( و اﭘﻞ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ و
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ» ،ﻟﯽ ﺟﯽ-ﯾﻮﻧﮓ« ) (Lee Jae-Yongﯾﮑﯽ از
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دارد .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎﺣﺐ  19.9درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم
 Renault Samsung Motorsاﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎک ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

