ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮاوی
از اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت  Strategy Analytics، Countrtpoint Researchو Canalys
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن اﭘﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
دﻧﯿﺎ را ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪدی اﭘﻞ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم و
ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪول ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮده و در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه

ﮔﻮﺷﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اوﭘﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ
اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﺑﺮای ﻫﻮاوی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻮاوی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺟﺎزه
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای او در
ﺧﺎرج از ﺧﺎک ﭼﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ  Counterpointﭼﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﻫﻮاوی ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺻﺎدرات ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه آن ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻃﯽ ﺑﺎزه  ۲۰۱۸ﺗﺎ  ۲۰۱۹در
ﺣﺪود  ۱۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ روی ﻓﺮوش ﻫﻮاوی ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ Canalys .در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻮاوی ]در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
آﻣﺮﯾﮑﺎ[ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ
ﺟﺪول ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮد ﻫﻮاوی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد

در ﻣﻮرد رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻮاوی و اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه
آﯾﻔﻮن دردﺳﺮ ﺳﺎز ﺷﺪه .در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دو ﻣﺎه )ژوﺋﻦ و ﺟﻮﻻی(
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﭘﻞ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  IDCﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ۲۰۱۸
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﭘﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻃﻮل ﮐﻞ ﺳﺎل ﻓﺮوش
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﺼﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺮی  11رﻗﻢ زد .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻋﻼم ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ )ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ( ﻓﺮوش اﭘﻞ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮد اﭘﻞ اﯾﻦ ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﺎﻧﻮاده
آﯾﻔﻮن  11ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ در
ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۱۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۹از ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ

دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻮﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
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