ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ]ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ارزان ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت
زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ ﺣﺮف اول را

ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد و ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و درآﻣﺪی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ از اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﺑﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ای ﻧﺪارد و ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭼﯿﻦ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﮐﻨﻮن آرام آرام ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را در آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺧﺎرج
از ﻣﺮز ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺸﺐ در ﻫﺘﻞ اوﯾﻦ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،Ravi Mattew ،از ﺷﺮﮐﺖ  Task FZCOﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ .ﻣﺘﯿﻮ در ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ  Task FZCOﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺷﺮﮐﺖ آﺳﻮﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪه رﺳﻤﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه اول رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻄﻮﻓﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺮاه اول ،ﺑﺮ روی ﺳﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻋﻄﻮﻓﯽ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﭘﺮاﺗﻮر اول ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار

دﻫﺪ .ﻋﻄﻮﻓﯽ در اداﻣﻪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺪل ﻫﻤﺮاه اول ،ﺑﻪ دﺳﺖ  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎل اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻫﻤﺮاه اول ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .دﯾﺸﺐ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﺗﻀﺎد ﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮور آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺮاه اول را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﺪ ،ﻋﻄﻮﻓﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﺮاه اول در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ

ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ در اداﻣﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Ravi Mattewرﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ
اﻃﻼع اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ  TASK FZCOرا در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﺘﯿﻮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺧﺎرج
از ﻃﺮح ﺑﺎﻧﺪل ﻫﻤﺮاه اول ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﯿﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در اﯾﺮان
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮋن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻮﺷﯿﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺪت زﻣﺎن  ۲ﺳﺎل ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻮﯾﺾ
دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﮔﻨﺠﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮔﻨﺠﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه اول اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد آن در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮد،
اﻣﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل  Mi 4ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۳۵دﻻر ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

