ﭼﺮا ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﻤﺎن را دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺎﻻ روﻧﺪی
ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﭼﯿﻦ و
ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  4Gﺧﻮد را در ﻧﯿﻢ
دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دوﺑﺎره ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ آن ﻓﺮﺻﺖ
ﻃﻼﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﻻﯾﻞ
دﯾﮕﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر در اﯾﻦ رﮐﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۹۹۹دﻻر
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮان ﺷﺪن روزاﻓﺰون ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۹۹۹دﻻر
ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ۱۸ ،ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
آن ﻫﻢ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ﻣﻘﺎوم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد از ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻣﯿﺎن رده اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار در
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  GfKﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﯾﮏ
ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻨﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۹۰۰دﻻر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪاران در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ
ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﺣﺎل
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و
ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای روی ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ دارد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﻦ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻧﺘﺮ از  ۹۹۹دﻻر روی آورده اﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ اوﭘﻮ،

وﯾﻮو و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﻣﻘﻮﻟﻪ ارزش ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ

ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ،ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮار ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺪه .ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﮐﯿﻔﯿﺖ
دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رخ ﻣﯽ دادﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪﺷﺎن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮان را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪﯾﻤﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن واﻗﻌﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻫﻮاداران ﺑﻨﭽﻤﺎرک و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ

ﻣﺸﮑﻞ اﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی روﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﺮ
ﻋﺎدات ﻣﺮدم از ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲ﺳﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای و ﻓﻠﺰی زﯾﺒﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻣﺮوزی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی

ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رخ داده )اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد اﯾﻦ
دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اپ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ و اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ روی
داده آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﻮآوری در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺑﻠﻮغ و ﭘﺨﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺪروﯾﺪ
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از دوﺳﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ
آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮا ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی 4G LTE

ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه رواج ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  4G LTEو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در

اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه  +3G/HSPAﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از  4G LTEﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ازای ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪارد.
اﯾﻨﮑﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮق ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ راه اﻧﺪازی
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ای زﻣﺎن ﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

