اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﮐﺎرﺑﺮان
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۷را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای درﺧﺸﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ» .ﺟﻦ-ﺳﻮن ﻫﻮاﻧﮓ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭗﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪی  ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در درآﻣﺪ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺜﻞ
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﻢ در آﻣﺎر اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 ۱۰درﺻﺪ از درآﻣﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺗﻼش ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رﻣﺰﮔﺬاری
ﺷﺪه ﯾﺎ »ارز رﻣﺰﭘﺎﯾﻪ« ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮد اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺪود ۱۰
درﺻﺪ از درآﻣﺪ  ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اش ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را از ﻓﺮوش ﺳﺨﺖ اﻓﺰار در
ﻫﻤﯿﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﻫﻮاﻧﮓ در زﻣﺎن اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎدش در ﻣﻮرد ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ارز رﻣﺰﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮔﺬر زﻣﺎن ،از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﺨﺖ

اﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪهای را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
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