ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ :ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺳﺎل  ۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﺣﺪود  61ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ

ﺣﺪودا  5ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و اﮐﻨﻮن
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ دارد.
در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﺮوش ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ

واﺳﻄﻪ آن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی رﻗﻤﯽ ﻣﯿﺎن  80ﺗﺎ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﮔﻮﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ

راﺳﺘﺎ ،ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻌﻮدی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  2015ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  73ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﮐﻪ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم 20
ﻣﯿﻠﯿﻮن و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  18.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ

ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  20ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ
ﻓﺮوش ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮده
زﯾﺮا ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ »ﻟﯽ ﺟﻮن« در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم داده اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد
را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﺮ

ﺑﺎﻻروﻧﺪه داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﻧﺮخ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮآوی ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
ﮐﻠﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ذﮐﺮ ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺮون از ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻫﻮآوی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﻮم ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻓﺮوش از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮده.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

