ﮔﺰارش اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﮐﯿﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اش
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﻣﺮوز ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺮات ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  4Gاﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از آن ﻃﺮف ﺗﺎ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺒﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی

ارﯾﮑﺴﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮآوی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻮﮐﯿﺎ اﻣﺎ در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮش ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ :در ﮔﺰارش
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۵.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻓﺮوش ﻧﻮﮐﯿﺎ اﻓﺘﯽ
ﭼﻬﺎرده درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد.
 Rajeev Suriﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮ روﻧﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮﺑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو دارم.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل اﻣﺴﺎل ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۳۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
 ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای آن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ  Alcatel-Lucentرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و
ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮآن ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺰارا ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را اﺧﺮاج و ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﮑﺎﻫﺪ.
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