ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاداراﻧﺶ دارد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖ  2015ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﮕﺬارد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﮐﻪ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اش در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﭼﻮن  Redmi 2، Mi Noteو  Mi Note Proو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮔﺠﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺎل دوﻧﻮان ﺳﺎﻧﮓ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از  Mi TVﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻت اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﺖ  Mi Padﻗﺮار دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  Redmi Note 2ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Leadcoreﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز رادﯾﻮﯾﯽ در ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ وﯾﮋه ﺑﺎزارﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  GSM، TDSCDMAو  TD-LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺗﺒﺎﻃﯽ دو ﺑﺎﻧﺪه وای ﻓﺎی )ﻧﻮع 2.4
و  5.0ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی( ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮز رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎل  2015ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در آﺳﯿﺎ
)ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم روﺳﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

