ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ؛ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۸
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﺳﺎدهای
در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ از  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ،و روﻧﺪﻫﺎی
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﮐﻨﻮن ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽرﻗﯿﺐ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ۹۰ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﺮده

ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ آن ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی و ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف زﯾﺎد» ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ »ﻧﻮﮐﯿﺎ  ،«۱۰۶در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۹۸ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﻞ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮوش ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﻓﺮوش اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ »ﻫﻮاوی  «Y7 Prime 2019در ﺻﺪر اﯾﻦ ﺟﺪول ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادی ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ،
ﻫﻮآوی و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در واﻗﻊ ۳ ،ﻋﺪد از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﭘﺮﻓﺮوش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی
 ۱۰۵ ،۱۰۶و  ،۱۳۰در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ Y7 Prime 2019 ،از ﻫﻮاوی و ﮔﻠﮑﺴﯽ A10
ﮐﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدی.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎم دارﻧﺪ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺎ
ً

اﻣﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪی ،دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ در ﺑﺨﺶ رﯾﺎﻟﯽ را ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﻫﻮاوی و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻫﻮاوی ﺑﺎ  ۳ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 Y7 Prime 2019، Y9 Prime 2019و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻓﻌﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ P30 Lite
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دارد.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎنردهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻓﺮوش ﺧﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50و  A10را در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دارد.
در واﻗﻊ ،ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺎ ﻣﯿﺎنرده ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺪان اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

ﻧﺒﺮد ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺷﮑﯽ در ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﻮاوی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
آن دارد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ،ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﮐﻪ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل  ۹۸را ﺑﺎ ﺳﺎل ۹۷
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی در ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ،ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﯾﮏ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ و ﮐﺮهای در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻮاوی ﺑﺮ
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻫﻮاوی ﺑﺎ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ )و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﻧﺠﺎم
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ً
ﻣﯽدﻫﺪ( و وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان،
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ )ﮐﻪ در اداﻣﻪ آنﻫﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎزار اﯾﺮان را در
اﺧﺘﯿﺎر دارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ،وارد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﺷﺪه .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر

ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ارزان و ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ ﮐﻪ ﺣﻀﻮری رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان دارد ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۹۸رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻓﺮوش
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
آﻧﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮری رﺳﻤﯽ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮑﺸﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ۱۳ ،ﭘﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ »ﺗﺴﮏﻣﯿﺮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺟﺪیﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺪﯾﺎ ﭘﺮدازش« ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮش ﻗﯿﻤﺖ را وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ »ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار« ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر

ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺑﺎزار اﯾﺮان داﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪیﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را در اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ۳
ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻓﺮوش در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن دﻟﺒﺮی اﭘﻞ در اﯾﺮان

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﭘﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻓﺮوش دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﻘﻮﻃﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ و اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﺪون وﺟﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﮔﺰارش دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ ،از
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۹۷ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻻر ﻫﯿﭻ وﺿﻌﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ آﯾﻔﻮن ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ  ۴ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ:

ﻓﻘﻂ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﭘﻞ ﻧﺮماﻓﺰار و
ﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻞ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪارش را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ از  ۷۰۰دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻی  ۱۰۰۰دﻻر ﻣﯽرود.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﯿﻦ  ۱۲.۵ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
دﺳﺖ ﮐﻢ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی
ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻣﯿﺎنردهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ،دﯾﮕﺮ
ً
ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﭘﻞ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﮑﺮاری
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده در آﯾﻔﻮن اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر

ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺑﺮان
آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺣﺬف اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺣﺬف اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از اپاﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺟﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻫﻤﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮماﻓﺰاری اﭘﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوز اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  iOSﺧﻮد را در
ﻗﺎﻟﺐ داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدن ﻫﻤﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﻻ
آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد در اﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن در ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ اﺳﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ
 ۳ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﭼﻬﺎرم ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای آﯾﻔﻮن در اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۵۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ واردات اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ آﻣﺎر واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در  ۷ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ واردات ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ  ۴درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،از اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻬﺮ  ،۹۸ﻓﻘﻂ  ۳۴۳ﻫﺰار
آﯾﻔﻮن وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن اﻧﻮاع ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ۳۱۳ ،ﻫﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﭘﻞ در اﯾﺮان روﺷﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار آﯾﻔﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺑﺎزار وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﯾﻔﻮن را در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ  ۴ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﭘﻞ در اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ :ﺗﻼش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ اﯾﺮان
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در ﮐﻨﺎر آﻣﺎر رﺳﻤﯽ واردات ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻮاوی ،آﻧﺮ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﺳﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﺑﺎزار ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی از ﻏﻮل ﮐﺮهای را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻮاوی )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﮔﺰارش ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ( ﻣﺸﺨﺼﺎً در
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﯿﺎﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﻄﻌﺎً ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ  ۳ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻓﺮوش اﯾﺮان ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻢ اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻮآوری وﯾﮋه در آﯾﻔﻮن ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای روی ﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎده و ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دارد .ﻃﺮﺣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ ،ﺳﻬﻢ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎدهاش ،در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

