ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ۴۵ ،درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،دی ۱۳۹۴
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ،دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ و دﯾﮕﺮ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ

ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺷﺪه و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎن را
روﺷﻦ ﻧﻤﺎﺪ.
در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ،ﺣﺪودا  12درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ

اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ  303ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  45درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و

ﺳﻬﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻗﻢ  632ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ

و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی ،ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  55ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺻﺮف
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﺷﺎن از ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  16درﺻﺪ اﻋﻼم
ﮔﺮدﯾﺪه.
ﻃﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻓﺮوش ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 15 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  2درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ،اﻏﻠﺐ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺧﺮﯾﺪار از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻗﻼم
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﻗﻼم
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺧﺮﯾﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺎن از ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻪ

ﺗﻐﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

