اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻫﻮاوی در ﺗﻼﻓﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺎل و روز ﻫﻮاوی در ﭼﯿﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Canalysﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎک ﭼﯿﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۶درﺻﺪی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزه ،ﻫﻮاوی  ۴۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۴۲درﺻﺪی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻼﻓﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ.

ﻫﻮاوی ﺣﺎﻻ  ۴۲درﺻﺪ از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﭼﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ  Canalysﻫﻮاوی در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ را در ﺧﺎک
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و  ۲۵درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ارﻗﺎم ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻮاوی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۴.۴درﺻﺪی درآﻣﺪﻫﺎﯾﺶ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن را در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۶درﺻﺪی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاوی اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﻓﺖ ﻓﺮوش اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﺒﺎی آن ﯾﻌﻨﯽ اوﭘﻮ ،وﯾﻮو ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و
اﭘﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه .ﺑﺎزار اﭘﻞ در ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ دو درﺻﺪ اﻓﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ﺻﺮﻓﺎ  ۵.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش آن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯿﺸﻮد.

از  ۵.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ۴۰ ،درﺻﺪ آن آﯾﻔﻮن  ۱۱ﺑﻮده اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻓﺮوش اﭘﻞ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد.
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