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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صح��ت و س��قم این گزارش بر عه��ده  گروه 
تحقیق��ات بین الملل��ی بیزریپورت نیس��ت و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مس��ئولیتی را ب��رای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنی��ن سیاس��ت های اتخاذ ش��ده و مفروض��ات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام شده لزوماً مورد تأیید 

گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »تحلیل و پایش بازار« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل بازار محصوالت الکترونیکی ایران« بیزینس مانیتور است که 

برای فصل دوم سال 2013 تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.

واحد تحلیل و پایش بازار کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 مقدمه

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل بازار محصوالت الکترونیکی ایران« است، که برای فصل دوم سال 2013 

تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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 دیدگاه
اعتقاد بر این است که بازار مصرف محصوالت الکترونیکی 
ایران، پتانس��یل باالیی دارد. با این وجود بعید به نظر می رسد 
که این بازار در دوره زمانی میان مدت قابل دسترس باشد. در 
حالی که تحریم های تجاری امریکا عالوه بر تجهیزات ش��امل 
قطع��ات ش��رکت های امریکایی نیز می ش��ود، مقامات ایرانی 
نیز امکان دسترس��ی به این محص��والت را محدود می کنند. 
با داش��تن جمعیتی بالغ بر 74 میلیون نفر، زمینه مناس��بی 
برای یک تولیدکننده داخلی جهت پر کردن ش��کاف موجود 
در بازار مصرف محصوالت الکترونیکی وجود دارد. با این وجود 
ای��ن باور وجود دارد که این بازار از فقدان نیروهای متخصص 
برای تولید محصوالت قابل رقابت با برندهای بزرگ بین المللي 
رنج می برد. در حالي که بس��یاری از ش��رکت ها نمی توانند به 
طور مس��تقیم اقدام به فروش در این ب��ازار کنند، کانال های 
واسطه، به خصوص توزیع کنندگان در دوبی، تجهیزات جدید 

الکترونیکی را برای مصرف کننده ایرانی تأمین می کنند.

 پیش بینی مصارف
فروش کامپیوتر: از 4/7 میلیارد دالر در سال 2013 به 6/3 
میلیارد دالر در س��ال 2017. افزای��ش 32 درصدی در مدت 
زمان پیش بیني شده. کم ارزش شدن ارز و تحریم های امریکا 
ممکن است باعث کاهش فروش نسبت به پیش بیني ها شود.

ف��روش محصوالت صوتی تصویری: از 2/2 میلیارد دالر در 
س��ال 2013 به 2/8 میلیارد دالر در سال 2017. افزایش 26 
درصدی در مدت زمان پیش بیني شده. آغاز پخش برنامه های 
دیجیتال فرصت های جدیدی را فراهم می کند، اما با این وجود 

به نظر می رسد تقاضا در این بخش کمترین مقدار باشد.
ف��روش گوش��ی: از 1/8 میلی��ارد در س��ال 2013 به 2/5 
میلیارد دالر در س��ال 2017. افزای��ش 40 درصدی در مدت 

زمان پیش بیني شده.

 نرخ ریسک/ بازده
امتیاز ایران 45 از 100 می باشد. با کسب کمترین امتیاز در 
منطقه، امتیاز ایران در ریسک های صنعت باعث پایین آمدن بازده 
بالقوه باالی آن می شود. ایران در جدول نرخ ریسک/ بازده رتبه 
نهم را دارد، ولی در صورت بهبود شرایط سیاسی و برداشته شدن 

تحریم ها می تواند در طول زمان جایگاه خود را ارتقاء دهد.

 پیشرفت ها و روندهای کلیدی
 رش��د پوش��ش ش��بکه تلفن همراه باعث توس��عه بازار 
گوشی ها خواهد شد، با این حال دسترسی محدود به آخرین 
دس��تگاه ها باعث پایین ماندن بهای هر دس��تگاه می ش��ود. 
انحصار خدمات ارتباطات نس��ل س��وم )3G( به یک اپراتور 
باع��ث تقاضای محدود برای گوش��ی های هوش��مند خواهد 
ش��د. با این وجود انتظار می رود آن دسته از مشتریان ایرانی 
که توانایی خرید گوشی های هوش��مند را دارند بدون توجه 
 ب��ه توانایی ارتباط از طریق ارتباطات نس��ل س��وم، آن ها را 

خریداری کنند.
 تعوی��ض تلویزیون توس��ط پخش تلویزی��ون دیجیتال 
هدایت خواهد ش��د. ایران اولین کان��ال تلویزیون دیجیتال 
خ��ود را در ژانوی��ه 2012 پ��س از پیش��رفت های ص��ورت 
گرفته در س��ال 2011 راه اندازی کرد. اندازه صفحه نمایش 
بزرگتر و افزای��ش امکانات، مصرف کنن��دگان را برای ارتقاء 
مجموعه های موجود خود تشویق می کند. تغییر تلویزیون ها 
 به تلویزی��ون دیجیتال، انگیزه کوتاه  مدتی را به رش��د بازار 

ارائه می کند.
 رشد اقتصادی ضعیف پیش بیني شده برای سال 2013 
- فقط 0/5 درصد- ت��وان مصرف کنندگان را برای خریدهای 
غیرضروری تح��ت تأثیر قرار خواه��د داد. ارزش ریال نیز در 
کوتاه م��دت نزولی خواهد ب��ود. ارزش پایین پول ملی، قیمت 
اقالم وارداتی را بیش��تر تحت تأثیر ق��رار می دهد. ضعف پول 
ملی همچنین باعث به وجود آمدن تورم شده و فشار مضاعفی 
را ب��ر پیش بیني میزان مصرف در بازار محصوالت الکترونیکی 

وارد می کند.
 انتظار می رود که بازار مصرف محصوالت الکترونیکی در 
پایان س��ال 2012 به 3/8 میلیارد دالر برسد. این پیش بیني 
ب��ا توجه به تأثیر تحریم های امریکا، کاهش ارزش پول ملی و 

رشد اقتصادی پایین، انجام شده است.
 مصرف کننده ایرانی فشارهای مختلفی را تحمل می کند، 
بنابرای��ن تقاضا برای محصوالت دیجیتال��ی وارداتی محدود 
خواه��د ماند. در فوریه 2012 ریال بیش از هش��ت درصد از 
ارزش خود را از دست داد. فشارهای امریکا در جهت تشدید 
تحریم ها علیه ایران، منجر به واکنش مقامات ایرانی از طریق 
توقف واردات کاالهای غیرضروری گردید. گوش��ی های تلفن 

همراه خارجی نیز در میان این کاالها قرار دارند.

 خالصه مدیریتی
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 تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 نقاط قوت
 بزرگتری��ن بازار موج��ود در خاورمیان��ه. تولید ناخالص 
داخل��ی ایران با جمعیتی بالغ ب��ر 74 میلیون نفر بیش از دو 

برابر عربستان سعودی است.
 جمعیت جوان آش��نا با تکنولوژی که به طور گس��ترده 

درباره آخرین فناوری ها و برندها اطالعات دارند.
 شهرنش��ینی: وجود دو س��وم جمعیت در ش��هرها باعث 

افزایش خرده فروشی می شود.
 س��الیانه س��ه درصد به جمعیت فعال اقتص��ادی اضافه 

می شود.
 ایران بزرگترین مقصد ص��ادرات محصوالت الکترونیکی 

از دوبی است.

 نقاط ضعف
 تحریم های تجاری امریکا باعث می ش��ود ایران از لیست 
مصرف کنندگان محصوالت شرکت های امریکایی و آن دسته 
از محصوالت الکترونیکی س��اخته ش��ده از قطعات امریکایی 

حذف شود.
 تعرف��ه گمرکی ب��رای بعض��ی محص��والت الکترونیکی 
 وارداتی باالس��ت. )به عنوان مثال 60 درصد برای گوش��ی های 

تلفن همراه(
 بخش توزیع محلی کوچک و نامنس��جم اس��ت. این امر 
باعث می ش��ود ت��ا ایجاد کانال ب��ه بازار برای فروش��ندگان و 

توزیع کنندگان مشکل گردد.
 بخش خرده فروشی محلی تحت سلطه بازارهای فروش 
کوچک اس��ت که این امر توانایی فروشندگان را برای کنترل 

سطح خدمات تحت تأثیر قرار می دهد.
 بازار خاکس��تری گس��ترده ای از اجناس قاچاق از طریق 

پاکستان، افغانستان و عراق وارد ایران می شود.

 فضای سیاس��ی، شرایط پرریس��کی را برای فروشندگان 
ایجاد می کند.

 فرصت ها
 پیش بینی می شود نفوذ گوشی های تلفن همراه از 115 

درصد در سال 2013 به 130 درصد در سال 2017 برسد.
 مق��ررات ارتباطات با اپراتور چه��ارم تلفن همراه کاهش 

یافته است.
 استفاده از تلفن های هوشمند در حال افزایش است. این 

امر با افزایش تقاضا برای آیفون همراه است.
 اهدای مجوز نس��ل سوم ارتباطات به اپراتور جدید تلفن 

همراه، »تأمین تلکام«، گسترش بازار را سریع تر خواهد کرد.
 تقاضا برای ارتقاء دستگاه های تلویزیون به تلویزیون های 

ال سی دی و پالسما و مدل های پیشرفته تر افزایش می یابد.
  بنگاه ه��ای اقتص��ادی خصوصی و دولت��ی و بخش های 
آموزشی، محرک های مهم تقاضا برای کامپیوترهای شخصی و 

به روز کردن بخش هایی مانند ارتباطات هستند.

 تهدیدها
 تأثیرات ناشی از رکود اقتصاد جهانی و سقوط بهای نفت 
می تواند منجر به ضعیف تر ش��دن مصرف کننده، تمایل بازار و 

خرج پول شود. 
 ع��دم موفقیت در کنترل واردات موازی و جریان ورودی 

اجزاء رایانه ای و ادوات درجه دو رایانه ای.
 محرک های دولتی به منظور تشویق تولیدات داخلی، به خصوص 

گوشی های تلفن همراه، می تواند به تأمین کنندگان کمک کند. 
 تنش های سیاس��ی بین ایران و غرب می تواند فرصت ها 
را برای ش��رکت های چند ملیتی مح��دود کرده و باعث ایجاد 

شرایط غیرقابل پیش بیني گردد.
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تحلیل وضعیت سیاسی

 نقاط قوت
 از زمان س��رنگونی خاندان پهلوی در سال 1979، سطح فساد سیاسی در ایران کاهش 

یافته است و وضعیت توزیع ثروت بهبود یافته است.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی بسیج کاماًل به حاکمیت وفادار هستند که این 

موضوع به حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری می کند.

 نقاط ضعف
 از نظر کشورهای غربی، ایران وضعیت چالش برانگیزی در حوزه حقوق بشر در منطقه 
دارد و به زعم آن ها حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران متهم به محدود کردن برخی از 
آزادی ها است. به دلیل حوادث انتخابات سال 2009 تعدادی از روزنامه نگاران و معترضان 

علیه دولت در حال حاضر در وضعیت نامناسب هستند. 
 در حالی که تصمیم گیری نهایی بر عهده مقامات عالیه ایران است، کشور به شدت دچار 

تکثر شده است و اجماع بین سیاست مداران به سختی حاصل می شود. 
 اعتراضات در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال 2009، یکپارچگی قبلی 

کشور را خدشه دار کرده است.

 فرصت ها
 قدرت مجلس ش��ورای اس��المی ایران )پارلمان ایران( بیش��تر از آن چیزی  اس��ت که 
تصور می ش��د؛  اقدام 150 عضو مجلس )از بین 290 نفر( برای مس��ئول دانستن رئیس 
جمهور ایران در کنترل وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2012 نشان از وجود بازرسی 

و نظارت در این کشور است.

 تهدیدها
 ادامه مناقشات هسته ای منجر به افزایش تحریم های آتی امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران 

خواهد شد و همچنین احتمال حمله نظامی به کشور را در پی دارد. 
 ریسک مناقشات قومی در ایران همیشه وجود داشته است.

 سطح بیکاری جوانان بسیار باال است.
 افزایش دخالت نیروهای نظامی در حوز ه های سیاسی و اقتصادی، باعث ایجاد چالش در 

وضعیت موجود در بلند مدت خواهد شد.
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تحلیل وضعیت اقتصادی

 نقاط قوت
 ایران، بعد از عربس��تان سعودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی و بعد از روسیه 

دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است.
 ایران صرف نظر از گاز و نفت، از نظر س��ایر منابع نیز کش��وری غنی اس��ت و در بخش 

کشاورزی نیز قدرتمند است.

 نقاط ضعف
 مصرف داخلی انرژی های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر 
تکنولوژی در این بخش در حال فرسوده شدن است و تأثیر منفی بر روی ظرفیت استخراج 

نفت و گاز کشور ایران خواهد گذاشت. 
 تحریم ه��ای بین الملل��ی باعث کاه��ش عالقه ش��رکت های نفتی خارجی ب��ه انتقال 

تکنولوژی ها و تجهیزات مورد نیاز ایران برای حفظ سطوح تولیدی خواهد شد.

 فرصت ها
 بخ��ش گاز ای��ران هنوز یک بخش توس��عه نیافته اس��ت و فضای قاب��ل توجهی برای 

بیشینه سازی درآمدهای گازی وجود دارد.
 جمعی��ت در حال رش��د ب��ه همراه کمبود مس��کن مورد نی��از، فرصت های��ی را برای 

سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی ایجاد می کند.

 تهدیدها
 کاهش روابط ایران با انجمن های بین المللی به دلیل برنامه هسته ای، منجر به تحمیل 

تحریم های اقتصادی بیشتر توسط سازمان ملل متحد و امریکا علیه ایران خواهد شد.
 کاهش قیمت های جهانی نفت اثر چش��مگیری بر اقتصاد ای��ران دارد. اگرچه صندوق 
ذخی��ره ارزی با هدف حمایت از اقتصاد در ش��رایط کاهش قیمت های نفت ایجاد ش��ده 
اس��ت، اما ذخایر آن به میزان بسیار زیادی صرف مخارج افراطی دولت شده و موجودی 

آن در شرف اتمام است. 
 به دلیل تورم باال و سقوط ریال، فرار سرمایه به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
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تحلیل فضای کسب و کار

 نقاط قوت
 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند 

و فرصت های خوبی برای بازگشت سود به مبدأ اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
 اگرچه از زمان انقالب اس��المی ایران، س��طح مهارت های کارآفرینی ایرانیان به میزان 
زیادی کاهش یافته اس��ت، اما ایرانی ها ش��خصاً توانس��ته اند تا حدودی این مهارت ها را 

بازسازی کنند که یک عامل بالقوه تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی است.

 نقاط ضعف
 ب��ا وجود عالئم تش��ویقی اخیر، میزان پیش��رفت در برنامه خصوصی س��ازی بس��یار 

کند است.
 در حال حاض��ر بنگاه های خارجی نمی توانند مالکیت مناب��ع هیدروکربنی ایران را در 
اختیار داشته باشند. برایند معامالت "بیع متقابل" در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا 

موارد سودمند کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد.

 فرصت ها
 طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم طی سال های 2005 تا 2009، دولت ایران امتیازهای 

انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و مؤسسات شبه دولتی را حذف کرد.
 دولت ایران فاز اول پروژه س��وآپ نفتی را با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان آغاز کرده 
است. این خط لوله، باکو در آذربایجان را به دریای مدیترانه از طریق گرجستان تا سیحان 

در ترکیه متصل خواهد کرد که رقیبی برای خط لوله امریکا خواهد بود.

 تهدیدها
 تحریم های سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری و بخش های 
انرژی ایران، برقراری مبادالت مالی با مؤسسات ایرانی را برای شرکت های خارجی بسیار 

دشوار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است.
 بالفاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی مؤسسات خیریه به دلیل وام دهی بی ضابطه، 

نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات به شدت افزایش یافته است.
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 پیش بیني بازار

علیرغم موان��ع موجود، تخمین زده می ش��ود بازار مصرف 
محص��والت الکترونیکی ای��ران به 8/3 میلیارد دالر در س��ال 
2012 برسد که این مقدار 2 درصد بیشتر از سال 2011 است. 
انتظار می رود که این رش��د در طول دوره 5 س��اله پیش بیني، 
با میانگین 6/9 درصد افزایش پیدا کند. این اعتقاد وجود دارد 
که این بازار تا س��ال 2017 با توجه به رش��د زیاد گوشی های 
تلفن همراه و تقویت رشد کنونی تجهیزات کامپیوتری و صوتی 
و تصوی��ری به 11/6 میلیارد دالر برس��د. به نظر می رس��د که 
تحریم های امری��کا به عنوان مانعی قابل توجه در برابر رش��د 
باقی بمانند. بدون محدودیت های ایجاد ش��ده توسط امریکا و 
موانع دسترسی به محصوالت، با توجه به جمعیت ایران و تولید 

ناخالص ملی، رشد بازار به پتانسیل کامل خود نخواهد رسید.
 

 تقاضا برای محصوالت الکترونیکی

انتظ��ار م��ی رود که میزان رش��د در س��ال 2013 کمتر از 
روند پیش��ین خود باش��د و ب��ه مقادیر تک رقمی برس��د. این 
ام��ر به دلیل رش��د اقتصادی کم و کاهش قیمت نفت اس��ت. 
تالش های امریکا برای تش��دید تحریم ه��ا علیه ایران منجر به 
تصویب قان��ون NDAA گردید که از ژانوی��ه 2012 به اجرا 
گذاشته شد. براساس این قانون، تحریم ها بر شرکت هایی اعمال 
می ش��ود که با ایران تجارت می کنند که ای��ن امر تأثیراتی بر 

بازار داش��ت. تأمین کنندگانی مانند »هواوی« و شبکه »نوکیا 
زیمنس« اعالم کردند که فعالیت های خود را در ایران به تدریج 
کاهش می دهند. »نوکیا« در آگوست 2012 فعالیت های خود 
را در ای��ران متوقف کرد. در این میان، در ژوئن 2012 مقامات 
کره جنوب��ی اع��الم کردند ک��ه از صادرات به ایران با ش��رایط 
پرداخ��ت بی��ش از 180روز خ��ودداری خواهند ک��رد. با این 
وجود، تأثیرات غیرمس��تقیم تحریم ها، مانند بیکاری و سقوط 
ارزش ریال می توانند تأثیرات مخرب بیش��تری بر تقاضا برای 

محصوالت الکترونیکی داشته باشند.
ایران در س��ال 2012، در پاس��خ به تشدید تحریم ها اقدام 
به توقف واردات کاالهای غیرضروری و وادار ساختن شهروندان 
ب��ه کاهش مصرف گوش��ی های تلفن هم��راه خارجی در کنار 
س��ایر کاالها کرد. محصوالت وارداتی براس��اس ضرورت آن ها 
به ده دس��ته تقسیم و دالر موردنیاز واردکنندگان جهت خرید 
کاالهای پایه، براس��اس نرخ یارانه ای در نظر گرفته شد. با این 
وج��ود، واردکنندگان کاالهای غیرضروری مانند گوش��ی های 
تلفن همراه مجبور به تأمین دالر با قیمت گران تر در بازار آزاد 

گردیدند.
مصرف کنن��ده ایران��ی با فش��ارهای مختلف��ی مانند تورم، 
تحریم ه��ای بین المللی و کاهش ش��دید ارزش ری��ال مواجه 
اس��ت که این موارد، مانع توسعه محصوالت وارداتی دیجیتالی 
می ش��وند. در فوری��ه 2012، ارزش ریال 8 درصد کاهش پیدا 
کرد. در پایان سال 2011 نیز ریال یک پنجم از ارزش خود را 
در چند هفته از دس��ت داد و گزارش هایی از صف های طوالنی 
بیرون بانک ها ثبت ش��د. چون سپرده گذاران اطمینان خود را 
ب��ه ریال از دس��ت داده بودند،. تورم بی��ش از 20 درصد بود و 
مصرف کنندگان با کاهش یارانه های دولتی برای غذا و سوخت 
مواجه شدند. همانطور که انتظار می رفت میزان رشد قیمت ها 
همچنان باال باقی ماند و این عوامل باعث کاهش درآمد خانوار 
و ق��درت خری��د آن ها ب��رای محصوالت الکترونیک��ی و دیگر 

محصوالت غیرضروری شد.

)1( )LHS( تقاضای محصوالت الکترونیکی، میلیون دالر 
)2( )RHS( درصد تغییرات

LHS .1 = ستون سمت چپ

RHS .2 = ستون سمت راست
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بررسی مصرف محصوالت الکترونیکی

2010201120122013
)پیش بیني(

 2014
)پیش بیني(

 2015
)پیش بیني(

 2016
)پیش بیني(

 2017
)پیش بیني(

7,7358,1658,3328,7889,42910,18910,97911,634تقاضای کلی برای تجهیزات الکترونیکی)میلیون دالر( 

4,0964,4244,5134,7385,0705,4755,8596,269کامپیوترها )میلیون دالر(

2,1952,1802,1822,2462,3522,5032,6612,832صوتی، تصویری و بازی )میلیون دالر(

1,4441,5611,6371,8042,0072,2112,4592,533ارتباطات )میلیون دالر(

 ارتباطات       صوتی، تصویری        کامپیوتری

نوت بوک
گوشی های هوشمند

LCD تلویزیون های
دوربین های دیجیتال

  تقاضای مصرف محصوالت الکترونیکی

با این وجود، افزایش جمعیت ایران باعث رشد مصرف بخش 
خصوصی می شود. در عین حال تقاضا برای محصوالت الکترونیکی 
از طریق فناوری های جدید و گسترش نفوذ اینترنت و ارتباطات 
س��یار افزایش می یابد. با توجه به پیش بیني هاي انجام گرفته 
مبنی بر افزایش س��طح قیمت ها در س��ه ماهه پیش رو، انتظار 
نمی رود مصرف بخش خصوصی افزایش محسوسي داشته باشد 
و تخمین زده می شود که نرخ رشد تنها 1/7 درصد برای سال 
2012-2011 باش��د. عالوه بر این، به رغم تالش های حکومت 
جهت مبارزه با بازار خاکس��تری1، فرصت ها در بازار ایران برای 
تأمین کنن��دگان داخلی و خارجی به وی��ژه در مورد تلفن های 

همراه، به علت حجم باالی این بازار باقی می ماند.
ب��ه طور کلي ب��ازار محصوالت دیجیت��ال در ایران با وجود 
ریسک های موجود سیاسی، در طول مدت پنج ساله پیش بیني 
)2013 تا 2017( دارای رشد خواهد بود. انتظار می رود اقتصاد 
ای��ران دارای منحنی صعودی نمایی باش��د ک��ه با قیمت های 
ب��االی نفت تقویت گ��ردد. با این حال، تورم ب��اال همچنان به 
عن��وان باری بر دوش مصرف کنن��دگان خواهد بود. پیش بیني 
می ش��ود که میزان هزینه برای محصوالت الکترونیکی به ازاء 
هر مصرف کننده از 114 دالر در س��ال 2013 به 151 دالر در 
سال 2017 برسد. با این وجود عدم اطمینان در قانون گذاری، 
باعث جلوگیری از گسترش فرصت های بازار مانند گوشی های 

نسل سوم خواهد شد.
کامپیوترها بزرگترین بخش بازار محصوالت الکترونیکی در سال 
2012 بودند و پیش بیني می شود در مدت زمان تعیین شده نیز 

54 درصد مخارج صرف شده، متعلق به آن ها باشد. مخارج دولت 
در ای��ن بخش به حرکت بازار کمک کرده، ضمن اینکه تقاضا در 
بخش های بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و مصرف کنندگان 
قابل توجه خواهد بود. مخارج  در رش��د مرکب س��الیانه تا سال 
2017 به میزان 7 درصد افزایش خواهد داشت که بخش اعظم آن 
به خاطر فروش نوت بوک ها و لپ تاپ هایي خواهد بود که اکنون 67 

درصد کل فروش را در اختیار دارند.
 

 محصوالت کلیدی، رشد سالیانه

تجهی��زات صوتی و تصویری دومین بخش بازار را در س��ال 
2012 از نظر صرف هزینه با 26 درصد در اختیار دارند. اقدامات 
دولت در راس��تای پخ��ش دیجیتالی برنامه ها منج��ر به ایجاد 
فرصت خواهد شد. لوازم تصویری مانند تلویزیون ها، دوربین های 
دیجیتال و دستگاه های پخش ویدئو، 76 درصد تقاضا را تشکیل 
می دهند. در محصوالتي نظیر تلویزیون های ال سی دی و فرمت 
بلو- ري ، دستگاه های پخش دی وی دی داراي رشد مي باشند 
که این رشد به صورت متوسط سالیانه برابر 6 درصد بوده است.

گوشی های تلفن همراه تقریباً 21 درصد مقدار خرید را در 
سال 2012 تشکیل می دهند. نفوذ تلفن همراه در ایران نسبت 
به بس��یاری از کشورهای دیگر منطقه، کمتر می باشد. در سال 
2017 رشد هزینه متوسط سالیانه 9 درصد خواهد بود. بخش 
گران قیمت از نظر اهمیت رشد کرده و بازار شاهد یک ترقی به 
دلیل واگذاري گواهی نسل سوم ارتباطات به اپراتور جدید تلفن 

همراه »تأمین تلکام« خواهد بود.

1. بازاری است که بر طبق قانون عمل منی کند. بازار خرید و فروش کاالهای کمیاب به قیمتی بیشرت از بهای جاری به منظور تحویل فوری است.
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 نرخ ریسک/ بازده صنعت

علیرغم داده های جدید و پیش بیني های وسیع تر، رتبه بندی 
انجام گرفته در مورد بازارهای مصرف محصوالت الکترونیکی در 
خاورمیانه و آفریقا بدون تغییر باقی ماند. امتیازهای اختصاصی 
برای نیمی از کش��ورها تغییر کرده و افزایش اندکی را نش��ان 
دادن��د. تنها مصر از این قاعده پی��روي نکرد که با 0/8 کاهش 
امتیاز، در پایین ترین قسمت جدول قرار گرفت. در امتیازهای 
کلی نیمه باالیی جدول تغییری مشاهده نمی شود. با این وجود، 
عواملی وجود دارند که ممکن است ریسک هایی در جهت مثبت 

یا منفی برای موقعیت بازار در منطقه ایجاد کنند.
دو عامل اصل��ی تحریک کننده بازارهای مصرف محصوالت 
الکترونیک��ی، درآمده��ای اختیاری )درآمدهایی که ش��خص 
طب��ق میل خود خرج کرده و اجب��اری در صرف آن به عنوان 
مث��ال برای پرداخت قبوض ندارد( و توس��عه فناوری اطالعات 
و ارتباطات اس��ت. بس��یاری از بازارهای در حال توسعه دارای 
مصرف کنندگان��ی با ق��درت خرید محدود هس��تند، ولی این 

مسأله لزوماً باعث ایجاد محدودیت در پتانسیل بازار نمی شود. 
از آنجایی که مصرف کنندگان اشتیاق زیادي براي ایجاد ارتباط 
دارن��د، تجهیزات تلف��ن همراه به طور خ��اص در بازارهای در 
حال توس��عه، نقش مهمی ایفا مي کنند. گس��ترش رو به رشد 
گوشی های هوشمند، افراد بیشتری را نسبت به گذشته جذب 
کرده و چش��م انداز تازه ای را در قسمت تقاضا برای محصوالت 
الکترونیکی ترس��یم می کن��د. در حالي ک��ه مصرف کنندگان 
بازاِر توس��عه یافته، بیش��تر به دسترس��ی به اینترنت از طریق 
کامپیوترهای ش��خصی و نوت بوک ها خو گرفته اند، موج جدید 
کاربران جهت استفاده از اینترنت بیشتر به برنامه های کاربردی 
و صفحه ه��ای نمایش کوچک عادت دارند. این مس��أله باعث 
تغییر در پویایي بازار و نحوه توسعه تجهیزات مصرفی با توجه 
به بازارهای متفاوت شده و فرصت های بسیاری را برای رشد در 
تجهیزات ارتباطی کوچک تر مانند تبلت ها، تلفن های هوشمند 

و فابلت ها فراهم می کند.
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در چهار طبقه بندي انجام ش��ده، ام��ارات متحده عربی در 
صدر جدول و بدون تغییر در رتبه خود باقی می ماند. بیشترین 
امتیاز امارات در بخش بازده کش��ور بوده و این امر نشان دهنده 
نرخ باالی شهری سازی، سرانه تولید ناخالص ملی باال و جمعیت 
جوان این کش��ور می باش��د. همچنین امارات متحده عربی در 
تقاضای باال برای محصوالت الکترونیکی مانند تجهیزات صوتی 
و تصویری، گوش��ی های تلفن همراه و تبلت ها عملکرد خوبي 

داشته است.
رسانه های محلی از اش��تیاق مصرف کنندگان اماراتی برای 
دس��تیابی به آخرین تجهی��زات، ادوات قابل حم��ل و پهناي 
باند باال خبر می دهند که این امر نش��ان دهنده این اس��ت که 

مصرف کنندگان عادت به برقراری ارتباط کرده اند.
کویت در این سه ماهه جایگاه دوم را در اختیار دارد. امتیاز 
این کشور اخیراً کاهش داشته است. این مسأله منعکس کننده 
تحوالت سیاسی در این کشور است که امتیاز ریسک این کشور 
را باال برده اس��ت. ب��ا این وجود، این عام��ل در جایگاه کویت 
در این س��ه ماهه تأثیرگذار نبوده اس��ت. مهم ترین نتایج این 
آش��وب ادامه دار، از لحاظ اقتصادی بوده و پیامدهای بالقوه ای 
را بر قدرت خرید مصرف کننده دارد. ناتوانی دولت در تدوین و 
تصویب قوانین منجر به تأخیرات مداوم در اجرای برنامه چهار 
ساله توسعه اقتصادی این کشور شده است. این برنامه به ارزش 
30 میلیارد دینار کوی��ت )معادل 107 میلیارد دالر( به دنبال 
ارتقای زیرس��اخت های حمل و نقل کش��ور، انرژی و خدمات 
اجتماعی به ص��ورت ترکیبی از صرف هزینه توس��ط دولت و 

سرمایه گذاري بخش خصوصی می باشد.
جایگاه رژیم صهیونیس��تي نیز در این دوره سه ماهه بدون 
تغییر باقی ماند. دالیل خوبی وجود دارد که رژیم صهیونیستي 
با نفوذ زیاد در بیش��تر محصوالت الکترونیکی شامل تجهیزات 
صوتی و تصویری و کامپیوترها کامل ترین بازار مصرف محصوالت 
الکترونیکی در منطقه اس��ت. ای��ن امر تا حدودی به علت بازار 
به شدت توس��عه یافته فناوری اطالعات در رژیم صهیونیستي 
می باش��د که مشوق هزینه های باال برای تجهیزات الکترونیکی 
در گذش��ته بوده است. در نتیجه، رش��د فروش کندتری برای 
محصوالت مصرفی الکترونیکی در مقایسه با دیگر بازارها البته 

در سطح پایین تر وجود دارد.
قطر با فاصل��ه اندکي بعد از رژیم صهیونیس��تي قرار دارد. 
داش��تن بازاری کوچک تر مانع از در اختیار گرفتن جایگاه این 
رژیم با داش��تن رش��د بازار کمتر می ش��ود. قطر از نظر ثبات 
سیاسی و رشد اقتصادی در منطقه از شرایط بهتری برخوردار 
اس��ت. با این حال خطراتی به علت افزایش سیاس��ت خارجی 
قطر وجود دارد که می تواند منجر به لطمه به روابط این کشور 
با بعضی از کش��ورهای منطقه مانند عربستان سعودی و ایران 
شود. نگرانی هایی در بازه زمانی میان مدت وجود دارد، ولی در 

کوتاه مدت رژیم های سیاسی قدرتمند هستند.
جمعیت بس��یار باالی عربستان س��عودی، این کشور را به 
ب��ازاری قوی ب��رای فروش محص��والت الکترونیک��ی مصرفی 
تبدیل می کند. این کشور از امتیازهای بازده مشابه با آفریقای 
جنوبی برخوردار است، که در رتبه بندی بعد از بزرگترین بازار 
محصوالت الکترونیک��ی خاورمیانه قرار می گیرد. عملکرد بهتر 
آفریقای جنوبی در این سه ماهه، منجر به افزایش امتیاز بازده 
صنعت آن گردید و خود را به رده پنجم یعنی عربستان نزدیک تر 
س��اخت. نه تنها امتیازهای ریسک پایین تر آفریقای جنوبی را 
عقب نگه داش��ته است، بلکه رشد از طرف مصرف کنندگان به 

حد کافی نیست تا این کشور را به رتبه باالتر ببرد.
بحرین همچنان در جایگاه هفتم قرار دارد و بهبود کمی در 
امتیازهای آن قابل مشاهده است. آمارهای جمعیتی مساعد که 
به توان خرید جمعیت ب��رای محصوالت جدید و انواع مصرف 
کننده در بازار توجه دارد باعث ارتقاء جایگاه بازده این کش��ور 
ش��ده است. عمان که ویژگی های مش��ترک بسیاری با بحرین 
دارد افزایش قابل توجهی داشته است و این امر به دلیل بهبود 
دورنمای ترس��یمي از بازار است که فروش به رشد خود ادامه 
می دهد. این پیش��رفت ها توس��ط س��رمایه گذاري های بزرگ 
صنعت ارتباطات تقویت مي شوند که به روند حرکت تجهیزات 

ارتباطی کمک می کند.
ایران پایین ترین امتیاز مربوط به ریسک صنعت را دارد. این 
شرایط نشان دهنده نظارت این کشور بر اینترنت و مفاهیم آن 
برای توس��عه بازار است. اندازه ایران و ثروت نسبی جمعیت آن 
و همچنی��ن امتیاز نزولی مصر، باعث ش��ده تا ایران در انتهای 
ج��دول قرار نگیرد. با این ح��ال، تحریم های تجاری امریکا که 
بسیاری از شرکت ها را برای انجام تجارت با ایران محدود کرده 
اس��ت در کنار وجود بازار خاکستری برای تجهیزات مشخصی 
مانند گوش��ی های تلفن همراه، ایران را به بازاری پیچیده برای 

موفقیت تأمین کنندگان خارجی تبدیل می کند.
می��زان اندک امتیاز بازده صنعت مصر، فاصله این کش��ور 
را با س��ایرین بیش��تر مي کند. امتیازات ضعیف این کشور در 
بخش های بازده و ریس��ک، حل مشکالت موجود را سخت تر 
می کنند و ای��ن عوامل به طور فزاینده ای بر پیش��رفت مورد 
انتظار بازار فش��ار می آورند. علیرغم اینکه همچنان س��عی در 
نش��ان دادن پتانسیل باالی رشد این کشور به خاطر جمعیت 
باالی آن اس��ت، بحران های سیاس��ی در این کش��ور به رشد 
اقتصادی و تقاضا برای محصوالت داراي ارزش باال لطمه زده 
است. با توجه به اینکه خدمات ارتباطی با سرعت باال، به طور 
تدریجی به مصرف کنندگان می رس��د و این انتظار وجود دارد 
که تقاضا افزایش یابد، پتانس��یل رشد همچنان باقی است. با 
این حال ثبات سیاسی در میان مدت و بلندمدت باعث حرکت 

نزولی پتانسیل رشد می شود.
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رتبه بندي نرخ ریسك/ بازده آفریقا و خاورمیانه

ریسكبازده

رتبه بندی پیشینرتبه بندیرتبه IT ریسك کشورریسك صنعتبازده کشوربازده صنعتکشور

53/3806554/161/411امارات متحده عربی

5077/55554/458/122کویت

51/7456578/356/433رژیم صهیونیستی

45757049/956/244قطر

53/347/55573/655/855عربستان سعودی

53/347/55065/553/766آفریقای جنوبی

4067/55058/651/377بحرین

40/8456051/546/188عمان

4552/53044/74599ایران

36/722/55055/138/11010مصر

46/9565558/652/2میانگین

مبنای امتیازات از 100  بوده و باالترین امتیاز 100 اس��ت. 
رتبه بندي اصلي، رتبه بندی مصرف محصوالت الکترونیکی است 
که دارای دو زیر شاخه رتبه بندي شامل »محدودیت های سود 
بالقوه« و »خطرات سود واقعی« است که به ترتیب دارای وزن 
70 درصد و 30 درصد هستند. رتبه بندي محدودیت ها شامل 
بازار مصرف محصوالت الکترونیکی و س��اختار کشور است که 
به نس��بت 65 درصد و 35 درصد وزن دهی شده اند و براساس 
رش��د/ اندازه صنعت )ب��ازار( مصرف محص��والت الکترونیکی 
و محیط گس��ترده اقتصادی/ اجتماعی جمعیت ش��ناختی هر 
کشور صورت مي گیرد. رتبه بندي ریسک ها شامل ریسک های 

بازار و ریس��ک های کش��ور اس��ت که دارای اوزان 40 درصد و 
60 درصد براس��اس ارزیابی موان��ع ورود و محیط قانون گذاری 
)بازار( و ظهور ریسک های گسترده تر کشور در ارتباط با صنعت 
می باش��د و مبن��ای آن رتبه بندي اختصاصی ریس��ک های هر 
کشور اس��ت. س��اختار رتبه بندي در میان 16 صنعت تنظیم 
ش��ده است که روش رتبه بندي آن ها ارائه می شود و به شکلی 
طراحی ش��ده تا مش��تری را قادر به در نظر گرفتن رتبه بندي 
انف��رادی یا گروهی نمای��د. این امر به می��زان ارتباط آن ها با 
 صنعت در هر حالت خاص بس��تگي دارد. برای دریافت لیست 

داده ها/ شاخص ها به پیوست ها مراجعه نمایید.
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 کامپیوترها
کامپیوتر و لوازم جانب��ی آن همچنان به عنوان بزرگترین 
بخش بازار مصرف محصوالت الکترونیکی در ایران به حساب 
می آید. پیش بیني ها برای سال 2013 رسیدن به 4/7 میلیارد 
دالر پس از رکود در س��ال 2012، اس��ت. ب��ا توجه به وجود 
تنها چند نوع کامپیوتر در بازار پتانس��یل باالیی برای رش��د 
وج��ود دارد ولی دورنمای آن دش��وار به نظر می رس��د. ادامه 
شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی که مرتبط با تحریم های 
بین الملل��ي و عدم ثبات در ش��بکه داخلی اس��ت، ایران را به 
ب��ازاری چالش برانگیز ب��رای هدف گذاری تبدی��ل می نماید. 
پیش بیني می شود که رشد درآمد در سال 2013 تک رقمی 
و نسبتاً کم باش��د و برای دوره پیش بیني )2013 تا 2017( 

نیز شاهد رشد سالیانه 7 درصدی باشیم.

با توجه به کاهش ارزش ریال در فوریه 2012 انتظار می رفت 
که حجم واردات کامپیوترهای شخصی کاهش یابد. پیش بیني 
برای محموله های کامپیوترهای دس��کتاپ و لپ تاپ در س��ال 

2013 مقدار تقریبی 4/1 میلیون دستگاه است.

در حال حاضر دس��کتاپ ها تقریباً یک س��وم حجم فروش 
بازار را در اختیار دارند و انتظار می رود که این س��هم با سقوط 
بیشتری در دوره پیش بیني مواجه شود. این در حالی است که 
فروش کامپیوترهای ش��خصی تا مقدار 6/3 میلیون دستگاه تا 
سال 2017 افزایش خواهد داشت. سقوط ارزش ریال طی سال 
اخیر باعث افزایش چش��مگیر بهای محصوالت وارداتی تا 50 

درصد شده است.
پیش بیني می ش��ود محموله های نوت بوک از 3/1 میلیون 

 بررسی بازار

تقاضا برای محصوالت کامپیوتری، 2010 تا 2017

201020112012
 2013

)پیش بیني(
 2014

)پیش بیني(
 2015

)پیش بیني(
 2016

)پیش بیني(
 2017

)پیش بیني(

4,0964,4244,5134,7385,0705,4755,8596,269فروش سخت افزار کامپیوتر )میلیون دالر(

3,5623,8473,9244,1204,4094,7615,0955,451فروش کامپیوتر شخصی )میلیون دالر(

3,2507,7431,2735,5042,4545,1335,7486,438فروش کامپیوتر شخصی )هزار عدد(

2,2102,5042,7903,1233,5884,1574,6565,215نوت بوک )هزار عدد(

)LHS( فروش کامپیوترهای شخصی، میلیون دالر 
)RHS( فروش کامپیوترهای شخصی، هزار عدد

کامپیوتر: تقاضا 2017-2010

کامپیوتر- تقاضای بخش ها

 دسکتاپ )1000 عدد(                نوت بوک )1000 عدد(
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دستگاه در سال 2013 به 5/2 میلیون دستگاه در سال 2017 
برس��د و دارای نرخ رش��د س��االنه 14 درصد باشد. محبوبیت 
نوت بوک ه��ا علیرغم رقابت از طرف عوامل جدید رو به افزایش 
است. در این میان انتظار می رود که محموله های کامپیوترهای 
دس��کتاپ طی چند سال آتی تا سال 2017 کمتر شوند. البته 
ممکن است با توجه به نفوذ تولید داخلی این ادعا کاماًل صحیح 
نباش��د. به علت وجود سیس��تم های توزیع غیررسمی در اکثر 

بخش ها، تخمین دقیق دشوار است.
دول��ت و بخش بازرگانی بیش از 50 درصد کل بازار فروش 
کامپیوت��ر را در دس��ت دارند. طی چند س��ال آین��ده، فروش 
کامپیوتر به علت خریدهای دولت برای پروژه های آموزش��ی و 
مصارف دیگر، ابتکار دول��ت الکترونیک برای کمک به مصرف 
سوخت در کنار خصوصی سازی، با افزایش فروش همراه خواهد 
بود. پیش بیني رش��د درآمدهای نفتی و مالحظات سیاسی در 
برابر شرایط ناآرام سیاسی منطقه باعث تداوم هزینه های دولت 
خواهد ش��د. همچنین در س��رمایه گذاري توسط شرکت های 
خصوصی، به خصوص در مدرنی��زه کردن بخش های ارتباطی 
و بانکداری شاهد رش��د خواهیم بود. بازار بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوس��ط علیرغم پتانسیل باالي آن ها نسبتاً محدود 
خواه��د ش��د و این امر به خاطر عدم دسترس��ی این بخش به 

سرمایه گذاري در مقایسه با سایر کشورهاي منطقه است.
انتظار می رود که نرخ رشد در طول دوره پیش بیني نسبت 
به سال های قبل به دلیل عوامل خارجی مانند تحریم ها، سقوط 
بهای نفت و سخت شدن اعتبارات، کندتر باشد. عوامل محیطی 
مختلف بر رسیدن بازار کامپیوتر به وضع مطلوب آن تأثیرگذار 
هس��تند. تعرفه های گمرکی باال در کن��ار تحریم های تجاری 
دولت بر این بازار که تحت سلطه مونتاژ داخلی و خرید مانیتور 
از انبارها و بازارهای کامپیوتر )در بخش دس��کتاپ( قرار دارد، 
تأثی��ر عمده ای می گذارد. در ای��ن میان، تحریم های تجاری بر 

حجم باالی واردات از امارات متحده عربی اثر می گذارد.
تنوع باالیی از برندهای خارجی در بازار از طریق کانال های 
گوناگ��ون وجود دارد. تقاضا برای نوت ب��وک به طور خاص در 
حال افزایش است و دسترسی به فناوری بی سیم، باعث افزایش 
محبوبیت این بخش در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 

می ش��ود. نوت بوک ها تبدیل به عاملی مس��لط در دوره زمانی 
آینده خواهند شد. کسب درآمد بیشتر برای بسیاری از ایرانیان، 
باعث ایج��اد ویژگی های از قبیل بلوت��وث، قابلیت Wi-Fi و 

امکانات سرگرم کننده می شود.

 تجهیزات صوتی و تصویری
بازار تجهیزات صوت��ی و تصویری با همان چالش های بازار 
کامپیوت��ر مواجه اس��ت، یعنی محیط تج��ارت، عملیات را در 
کشور بسیار دشوار می کند. در حالي که محصوالت جدید مانند 
تلویزیون های ال س��ی دی محبوبیت بیش��تري پیدا مي کنند، 
مشکالتي نظیر توانایی خرید و موانع زنجیره تأمین هنوز وجود 
دارن��د. نه تنها مصرف کنندگان ایرانی مش��تاق به اس��تفاده از 
آخرین تکنولوژی هس��تند، بلکه با آمدن تلویزیون های صفحه 
تخت تقاضا به ش��دت افزایش یافته اس��ت. یک بازار آزاد رشد 
سریع تری را تجربه خواهد کرد ولی این بازار 2/2 میلیارد دالری 
همچنان در انتظار نرخ رش��د سالیانه 4/1 درصد و رسیدن به 

2/8 میلیارد دالر در سال 2017 است.

 
این بازار به علت تحریم های بین المللي که توان خرید مردم 
عادی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد، همچنان برای آینده 
یک ب��ازار محدود خواهد ماند. تحریم های بانکی اروپا و امریکا 
باعث تقویت تورم مهار ناپذیر ایران ش��ده که این مسأله باعث 
سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت محصوالت خارجی بین 20 
تا 50 درصد شده است. با سقوط بیشتر ارزش ریال تا 8 درصد 

تقاضا برای محصوالت صوتی و تصویری، 2010 تا 2017

201020112012
 2013

)پیش بیني(
 2014

)پیش بیني(
 2015

)پیش بیني(
 2016

)پیش بیني(
 2017

)پیش بیني(

2,1952,1802,1822,2462,3522,5032,6612,832فروش تجهیزات بازی و صوتی و تصویری )میلیون دالر(

1,6681,6571,6581,7071,7871,9022,0222,152درخواست برای تجهیزات ویدئویی )میلیون دالر(

527325425935465601639680درخواست برای تجهیزات صوتی )میلیون دالر(

3975096317578931,0721,2861,543فروش دستگاه های ال سی دی )1000 عدد(

333326317320326339356374فروش دوربین های دیجیتال )1000عدد(

)LHS( تقاضای تجهیزات صوتی و تصویری ، میلیون دالر 
)RHS( تقاضای تجهیزات ویدئویی، میلیون دالر

 تقاضا برای محصوالت صوتی و تصویری
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در فوریه 2012 فشار بر درآمد خانواده های ایرانی بیشتر شده و 
توان خرید آن ها برای محصوالت خارجی کاهش یافته است.

 در حالي ک��ه افزایش تولیدات داخلی مانند دس��تگاه های 
تلویزی��ون و مانیتورها در بازار ایران تقویت می ش��ود، این بازار 
به دلیل ش��بکه توزی��ع کوچک و چند تکه مح��دود می ماند. 
دول��ت ایران برنامه ای را به منظ��ور تبدیل پخش تلویزیونی از 
سیس��تم آنالوگ به دیجیتال در پیش گرفته است که تخمین 
زده می ش��ود باعث افزایش خرید دستگاه های تلویزیون شود. 
درآمدهای رو به افزایش و اقتصاد منطقه ای نفتی در چند سال 
اخی��ر بازار عظیمی برای محص��والت الکترونیکی جدید ایجاد 
کرده اس��ت. تلویزیون ها اصلی ترین عام��ل در بازار محصوالت 
صوتی تصویری در طول مدت پیش بیني به حس��اب می آیند. 
این امر به دلیل آن است که مصرف کنندگان مدل های قدیمی 
خود را به دس��تگاه های دیجیتال جدید تبدیل می کنند. بازار 
دس��تگاه های تلویزیون تقریباً مش��تمل بر 756000 دستگاه 
تلویزیون ال سی دی می شود، در حالي که کل فروش تلویزیون 
در س��ال 2013 به 5/3 میلیون دس��تگاه خواهد رسید. تقاضا 
برای دس��تگاه های تلویزیون همچن��ان افزایش خواهد یافت و 
پیش بیني می شود درآمد حاصل از آن تا سال 2017 تقریباً به 

1/6 میلیارد دالر برسد.
فروش تلویزیون های ال سی دی و پالسما با توجه به کاهش 
قابل توجه قیمت آن ها طی دو س��ال اخی��ر افزایش یافته اند. 
تقاض��ا برای تجربه تماش��ای تلویزیون ب��ا کیفیت باالتر منجر 
به افزایش تقاضا برای تلویزیون های پالس��مای 42 اینچ و 50 
اینچ ش��ده است. طبق گزارش ها در ایران تقاضای زیادی برای 
تلویزیون ه��ای 46 اینچ به باال به همراه تلویزیون های 32 اینچ 
وجود دارد و این در حالی اس��ت که در سایر نقاط، تقاضا برای 
این محصوالت یک س��وم تقاضای کل اس��ت. در همین حین، 
تأمین کنن��دگان دریافته اند که تلویزیون تنها برای تماش��ای 
برنامه های تلویزیونی مورد اس��تفاده قرار نمي گیرد و مدل های 
جدیدتر »سامس��ونگ« و دیگر سازندگان دارای ورودی یو اس 
بی هس��تند که این امکان را به بیننده می دهد تا از برنامه های 

دانلودی نیز لذت ببرند.
با گس��ترش تدریج��ی تلویزیون های دیجیتال در س��طوح 
منطقه ای و ش��هری که در سال 2011 س��رعت گرفته است، 
خریده��ا برای جایگزینی دس��تگاه های تلویزیون باید بیش��تر 
گردن��د. ای��ران در ژانویه 2012 ش��بکه نمای��ش را راه اندازی 
کرد که اولین ش��بکه نمایش دیجیتال در کش��ور بود. پخش 
برنامه ها به زبان فارسی بوده و این شبکه فیلم ها و سریال های 
تلویزیون��ی ایرانی و خارجی را نمایش می دهد. بنا بر گزارش ها 
سیس��تم پخش دیجیتال در اکتبر 2011 با موفقیت آزمایش 
شد. تأمین کنندگان دستگاه های تلویزیون به منظور نگهداشتن 
حجم فروش، ب��ر نوآوری محصول تمرکز کرده اند که ش��امل 
بهبود کیفیت تصویر، بزرگ تر شدن صفحه نمایش و همچنین 
طراحی و امکاناتی نظیر فناوری بی سیم می شود. در سال 2011، 
ب��ا توجه به کاهش قیمت ال س��ی دی، تأمین کنندگان انتظار 
باالی��ی از درآمد ال ای دی ها داش��تند. با این حال تقاضا برای 
دس��تگاه های ال ای دی همچن��ان محدود به مصرف کنندگان 

پردرآمد گردید.
پیش بیني می ش��ود دوربین های دیجیتال در س��ال 2013 
فروشی بالغ بر 26700 دستگاه در ماه داشته باشند. خریداران 
آمادگ��ی الزم برای تبدیل دوربین های خ��ود به دیجیتال و یا 
ارتق��اء آن ها ب��ه دوربین های بهتر و با امکانات بیش��تر را پیدا 
کرده ان��د. به ویژه که میانگین به��ای فروش کاهش پیدا کرده 
اس��ت. مدل های 7 و 8 مگاپیکسل محبوب ترین محصوالت در 
بخش دوربین های کامپکت هس��تند ولی تقاضا برای مدل های 

12 مگاپیکسل هم رو به افزایش است.
تخمین زده می ش��ود درآمد ناشی از سیستم های صوتی در 
س��ال 2013 به 539 میلیون دالر برسد که پیش بیني می شود 
این رقم با توجه به سهم بزرگ سیستم های سینمای خانگی در 
این بازار، به 680 میلیون دالر در سال 2017 برسد. در حالي که 
پلی استیشن سه، 59 درصد بازار کنسول های بازی را در اختیار 
دارد، »نینتن��دو وی1«  و »مایکروس��افت ایکس باکس2«  دیگر 

تأمین کنندگان اصلی هستند.

 گوشي هاي تلفن  همراه
گوش��ي هاي تلفن همراه بزرگترین بازار را از نظر حجم، در 
ایران دارند و به خاطر قیمت پایین تر، برای بخش بیش��تری از 
جامعه قابل خرید می باشند. انتظار می رود که این رشد همچنان 
ادامه داش��ته باشد و از آنجایی که مصرف کنندگان هر از گاهی 
دس��تگاه های خود را تعویض می کنند تا آخرین فناوری را در 
اختیار داشته باشند، پیش بیني می شود 26/6 میلیون دستگاه 
تا سال 2017 به فروش برسد. اعتقاد بر این است که دسترسی 
به اطالعات با اس��تفاده از ساختار تلفن همراه افزایش یافته و 
تقاضا را به س��مت گوشی های دارای این امکانات و گوشی های 

 محصوالت صوتی و تصویری: تقاضا- محصوالت کلیدی

 فروش دستگاه های LCD )هزار عدد(             فروش دوربین های دیجیتال )هزار عدد(

1. Nintendo Wii
2. Microsaft Xbox



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

ان
یر

ی ا
یک

ون
تر

لک
ت ا

وال
ص

مح
ار 

باز
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

19

هوش��مند س��وق می دهد. با این حال محدودیت هایی بر ورود 
گوش��ی به کش��ور وجود دارد. به ویژه محدودیت های ناشی از 
تحریم که به قوت خود باقی هستند. سرعت نفوذ تلفن همراه 
بیانگر وجود پتانسیل رشد می باشد، ولی وجود بازار خاکستری 

تخمین اندازه واقعی این بازار را دشوار می سازد.

مش��کالت اقتصادی ش��امل تورم و قط��ع یارانه ها در کنار 
تحریم ها تقاضا را برای گوش��ی های گران قیمت محدود کرده 
اس��ت. ایران ت��ا چند وقت اخیر، ش��اهد افزای��ش تقاضا برای 
گوشی های هوشمند مانند »آیفون 4« و »بلک بری ریم« بود. 
»آی پد اپل« نیز علیرغم وج��ود تحریم های بین المللي به این 
بازار وارد ش��ده اس��ت. با اینکه تمام برنامه ه��ای کاربردی این 
محصول قابل استفاده نیس��تند، ولی مالک این چنین گوشی 

بودن به نوعی نشان دهنده جایگاه و مقام است.
در پای��ان س��ال 2012، تعداد مش��ترکین تلفن همراه در 
ایران به 84/2 میلیون نفر رس��یده است. با اینکه نرخ تخمین 
زده ش��ده نف��وذ مش��ترکین در پایان س��ال 2011 به 100 
درصد خود رس��یده اس��ت، این باور وجود دارد که رشد بازار 
به عل��ت ورود رقبای جدید به بازار، همچن��ان ادامه یابد. به 
علت تبلیغات و پیش��نهادات تازه ای که هر یک از پنج اپراتور 
 برای دریافت س��هم بازار بیشتر ارائه می کنند، رشد همچنان 

ادامه خواهد یافت.

در نوامبر 2011، س��ومین اپراتور تلفن هم��راه در تهران به 
طور رس��می ش��روع به کار کرد که این امر باعث افزایش رقابت 
برای جذب مش��تریان خواهد ش��د. بازار ایران ش��امل تعدادی 
س��یم کارت های غیرفعال است که نرخ نفوذ تورم یافته را توجیه 
می کند. آشفتگی های سیاس��ی و اقتصادی در کنار تحریم های 
بین الملل��ي تمام زمینه های اقتصادی ای��ران را تحت تأثیر قرار 
می دهند. این عوامل هم برای اپراتورها و هم برای مصرف کنندگان 
چالش ایجاد می کند، با این حال مقداری پتانسیل برای رشد وجود 
دارد. با توجه به س��طح باالیی از عدم فعالیت کاربرهاي اعتباری 
و دامنه گسترده قسمت های روستایی ایران، این باور وجود دارد 
که پتانس��یل قابل توجهی برای گسترش بازار گوشی های تلفن 

همراه در ایران وجود دارد.
باید به خاطر داش��ت که بخش عظیمی از مشترکین تلفن 
همراه در ایران مشترکین دائمي ) و نه اعتباری( هستند. رشد 
مشترکین دائمي با توجه به تبلیغات و فعالیت ویژه اپراتورها 
ادامه خواهد داش��ت. با توجه به اینکه اپراتورها شبکه خود را 
به نقاط روس��تایی گسترش داده اند که پوشش شبکه محدود 
اس��ت، روند رو به رشد مشترکین دائمي ادامه خواهد داشت. 
در عین حال که مشترکین دائمي پیشتاز در رشد تلفن همراه 
هس��تند، به تعداد مش��ترکین غیرفعال هم می افزایند و این 
بدان معنی است که ممکن است نرخ نفوذ از مقدار پیش بیني 

شده کمتر باشد.

گوشي هاي تلفن همراه: تقاضا، 2010 تا 2017 

20102011
 2012

)پیش بیني(
 2013

)پیش بیني(
 2014

)پیش بیني(
 2015

)پیش بیني(
 2016

)پیش بیني(
 2017

)پیش بیني(

6876849095100104108مشترکین تلفن همراه )میلیون(

%130%130%125%121%116%109%102%91نفوذ تلفن همراه )درصد(

501102508842392511,8251,825مشترکین نسل سوم )هزار عدد(

1,4441,5611,6371,8042,0072,2112,4592,533فروش گوشی های داخلی )میلیون دالر(

فروش گوشی های هوشمند و کامپیوترهای جیبی 
)میلیون دالر(

2893754585777229731,0821,115

17,37818,43019,72021,10322,79124,61426,58326,583فروش گوشی های داخلی )هزار عدد(

3675173313403484550598فروش گوشی های نسل سوم )هزار عدد(

گوشي هاي تلفن  همراه: تقاضا

)LHS( تقاضای گوشی های تلفن همراه، میلیون دالر 
)RHS( تقاضای گوشی های تلفن همراه، هزار عدد

 تقاضا برای گوشي هاي تلفن همراه

)LHS( تقاضای گوشی های نسل سوم، هزار عدد  
)RHS( گوشی های هوشمند/ کامپیوترهای جیبی، هزار عدد
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تعداد مش��ترکین در ایران در سال 2012، با 7 درصد رشد 
به 89/9 میلیون مش��ترک و با نفوذ 115/5 درصد رس��یدند. 
بالفاصله پس از اتمام این پنج س��ال و در س��ال 2017، انتظار 
مي رود که رش��د س��الیانه زیر 10 درصد باشد. تا سال 2017، 
نرخ نفوذ در حدود 130 درصد خواهد بود، مگر اینکه اپراتورها 

شروع به کسر مشترکین غیرفعال از گزارش های خود نمایند.
انتظار می رود درآمد ناشی از گوشی های تلفن همراه تا سال 
2017 به 2/5 میلیارد دالر برسد که این مقدار با در نظر گرفتن 
کاهش رکود ناش��ی از رشد کند مشترکین در بازار است. رشد 
ک��م بازار در چند وقت اخیر تا حدی به دلیل محیط اقتصادی 

نامساعد ایران در سال 2009 است.
یک عامل کلیدی در حفظ رشد بازار، بهبود پوشش شبکه 
تلفن همراه است. نرخ نفوذ تلفن همراه در مراکز بزرگ شهری 
در مقایسه با کل کشور بس��یار باالتر است. بنابراین بزرگترین 
فرصت رشد برای تأمین کنندگان، گسترش شبکه تلفن همراه 
به مناطق روس��تایی است. توجه به این نکته بسیار مهم است 
بخ��ش بزرگی از جمعیت ایران به خص��وص در نقاط خارج از 
مراکز اصلی ش��هری، از فقدان خدمات مخابراتی مطمئن رنج 
می برند. تنها ش��رکت مخابرات ایران اس��ت که پوشش شبکه 
تلفن همراه را تقریباً در تمام نقاط دارد و با وجود اینکه شبکه 
ایرانس��ل تا 53 درصد جمعیت ایران در سال 2007 گسترش 
پیدا کرده اس��ت، همچنان این شرکت در حال سرمایه گذاري 

برای بهبود پوشش شبکه خود است.

 

تحریم های اروپا علیه ایران از اکتبر 2012 به منظور تحت 
فشار قرار دادن حکومت برای توقف غنی سازی اورانیوم به اجرا 
در آم��د. این تحریم ها باعث کاهش تاریخی ارزش ریال گردید 
و این مس��أله باعث کاهش 5 درصدی و یا بیش��تر درآمدهای 
س��الیانه ش��رکت اهل آفریقای جنوبی »ام تی ان« گردید. »ام 
تی ان« 49 درصد س��هام اپراتور ایرانس��ل را در س��ال 2005 
خری��داری کرد. این مقدار 9 درصد درآمدهای این ش��رکت را 
تأمی��ن می کند. نرخ رس��می ارز 12600 ریال ب��رای هر دالر 
امریکاست، در حالي که این مقدار در اکتبر 2012 در بازار آزاد 

37500 ریال است.
با این ح��ال تأکید بر کاربران جدید در مناطق روس��تایی 
به معنای ادامه روند رو به پایین بهای گوشی هاس��ت. در حال 
حاضر گوشی های تلفن همراه در دکه های شهری با قیمتی بین 
20 تا 50 دالر موجود هستند. هنگامی این موضوع مورد توجه 
قرار گرفته شد که بسیاری از این مدل ها همان مقدار اعتبار را 
جهت تماس دارا هستند، پس در واقع برای مشتری رایگان به 
حس��اب می آیند. عالوه بر این، در بخش های روستایی، تقریباً 
10000 مرکز ارتباطی روستایی دایر شده اند که امکان ارتباط 

ارزان یا رایگان را فراهم می کنند.
براساس آمار رس��می 72 درصد از روستاهای با 20 خانوار 
اکنون دارای پوش��ش ش��بکه تلفن همراه هستند. با این حال، 
در مناطق ش��هری بسیاری از مش��ترکین دارای خواسته های 
پیچی��ده از نظر طراحی و کارکرد هس��تند. خصوصاً با در نظر 
گرفتن س��یمای جوان بازار، تقاضا برای گوش��ی هایی است که 
 MP3 توانایی پخش موزیک و امکان پش��تیبانی از فرمت های
و MP4 را داش��ته و یا دارای دوربین با کیفیت باال و دوربین 
فیلم برداری باش��د. انتظار می رود ایران با داشتن جمعیتی که 
بیش از 50 درصد آن زیر 24 سال است، تبدیل به بازار مهمی 
برای خدمات ارزش افزوده و داده گردد. این امر به رغم کنترل 

دولت بر استفاده از خدمات پیام کوتاه است. 
انتظار می رود درآمد حاصل از فروش گوشی های هوشمند 
و کامپیوترهای جیبی تا سال 2017 به 1/1 میلیارد دالر برسد 
و تخمین زده می ش��ود که بیش از 50 درصد ایرانی ها در حال 
حاضر از نوعی گوش��ی هوش��مند اس��تفاده می کنند. در سال 
2012، اظهار ش��د که 9 درصد از کل استفاده کنندگان تلفن 
همراه در ایران از »آیفون« استفاده می کنند. این دلیل دیگری 
اس��ت بر این ادعا که با وجود تحریم های امریکا برندهای چند 
ملیتی گوش��ی هاي تلفن همراه راه خود را از طریق کانال های 

واسطه به این کشور پیدا می کنند.
در این میان، با وجود اینکه هنوز خدمات نس��ل س��وم در 
ایران ش��روع ب��ه کار نکرده اند، ولی این موض��وع مانعی برای 
مصرف کنندگان جهت خرید گوشی های هوشمند دارای امکانات 
ارتباطات نس��ل سوم نشده اس��ت. براساس مقاله ای که توسط 
رویترز در ژانویه 2010 منتش��ر گردید، کمترین بهای »آیفون 
4« در ب��ازار تهران 880 دالر اس��ت که این عدد برای »آیپد« 
بین 680 تا 1100 دالر بوده است. ایرانی ها به رغم تحریم های 
تج��اری، برای دس��تیابی به آخرین گوش��ی ها و فناوری ها که 
به نوعی حاکی از جایگاه آن هاس��ت، مش��تاق هستند. عالوه 
بر این، با اینکه امکان اس��تفاده از برخ��ی امکانات »آیفون« و 
دیگر گوشی های هوشمند مشابه مانند »بلک بری ریم« محدود 
است، اشتیاق برای خرید آن ها کم نشده است. طیف عمده ای 
از ایرانیان که قدرت خریدشان از دسامبر 2010 در پی تصمیم 

مشترکین تلفن همراه

)LHS( مشترکین تلفن همراه، میلیون 
)RHS( مشترکین نسل سوم، هزار عدد
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دولت مبنی قطع یارانه های غذا و س��وخت جهت صرفه جویی 
س��االنه 100 میلیارد دالر کاهش یافته است، دیگر توان خرید 

گوشی های هوشمند گران قیمت را ندارند.
اپراتوره��اي ایران��ی ع��الوه بر گس��ترش ش��بکه خود به 
مناطق روس��تایی، تأکید عمده ای بر ارتقاء مش��تریان موجود 
خود از طری��ق خدمات باارزش باالتر مانند خدمات داده اي و 
قراردادهای اعتباری دارن��د. برنامه هایی برای اجرای خدمات 
داده اي بر مبنای بس��ته دسترسي دریافتي پرسرعت1 توسط 
ش��رکت اتصاالت اعالم ش��ده و منجر به ایجاد کنسرسیومی 
در جه��ت اخ��ذ تأییدیه برای س��ومین اپرات��ور تلفن همراه 
در ایران در دس��امبر 2008 گردید. افزای��ش رقابت در کنار 
 ارائه خدمات پیش��رفته تر می تواند به حرکت رو به جلو بازار 

کمک کند.
پیش بین��ي انج��ام ش��ده در رابطه ب��ا بازار گوش��ی های 
نس��ل س��وم در ایران تغییري نخواهد داشت. در حال حاضر 
نگرانی هایی در رابطه با نظام اداره بازار خدمات نسل سوم در 
ایران وج��ود دارد که این به دلیل اعطای این گواهینامه تنها 
به یک شرکت بوده و اینکه برای مدت سه سال امکان اعطای 
این گواهینامه به ش��رکت دیگر وجود ندارد. این امر می تواند 
باع��ث کاهش تقاضا برای خدم��ات ارزش افزوده تلفن همراه 
گردد که دولت مشتاقانه از آن به عنوان وسیله ای جهت رشد 

اقتصادی استفاده می کند.
متأسفانه مقامات قانونی اعالم کرده اند از زمان اعطای امتیاز 

خدمات نس��ل سوم به »تأمین تلکام« در سال 2010، به مدت 
س��ه سال این امتیاز به اپراتور دیگری تعلق نمی گیرد. »تأمین 
تلکام« به طور رس��می از آوری��ل 2010 مجاز به ارائه خدمات 
نس��ل دوم و سوم شده است. با این حال این خدمات از نوامبر 

2011 تحت برند رایتل آماده ارائه شدند.
»تأمین تلکام« براساس اعالم سازمان قانون گذاری ارتباطات 
سه سال به طور انحصاری امتیاز ارائه خدمات نسل سوم را در 

اختیار دارد.
دولت در واقع با پش��تیبانی از ارتباطات نس��ل سوم، برای 
ظرفیت باالتر شبکه و پهنای باند بیشتر در کنار تنوع خدمات 
ناش��ی از آن ارج نهاده است. پیشرفت سریعی انتظار نمی رود، 
چون دولت مایل به بررسی خط مشی های مربوط به ارتباطات 
نسل س��وم در دیگر نقاط، پیش از اعطای گواهینامه های آتی 
اس��ت. دولت همچنین اعالم کرده اس��ت ک��ه اعطای هرگونه 
گواهینامه ارتباطات نسل سوم منوط به بررسی میزان تقاضای 

مصرف کنندگان و امکان سنجی های فنی است.
در حال حاضر هیچ سخنی از مقامات ایرانی در مورد زمان 
اعطای امتیاز ارتباطات نسل سوم به دیگر اپراتورهای بی سیم 
وجود ندارد. دیگر اپراتورهای ایرانی یعنی شرکت مخابرات و 
ایرانسل خدمات داده اي را بر پایه GPRS ارائه می دهند. در 
این میان شرکت تالیا که مشغول گسترش شبکه خود است، 
خدم��ات داده اي بر پایه WAP را ارائه می دهد و اعالم کرده 

که برای شروع آزمایشي GPRS برنامه هایی دارد.

1.  High speed Dawnlod packet access



ان
یر

ی ا
یک

ون
تر

لک
ت ا

وال
ص

مح
ار 

باز
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

22

 پیشرفت ها و روندهای صنعت

ایران با توجه به اندازه اقتصاد و جمعیت خود این پتانسیل 
را دارد ک��ه تبدی��ل ب��ه بزرگترین مصرف کنن��ده محصوالت 
الکترونیکی در خاورمیانه ش��ود. ب��ا این حال وجود تحریم ها و 
برخی محدودیت ها پتانس��یل های ب��ازار را محدود می کند. در 
ای��ران برخی اخب��ار حکایت از آن دارد که این بازار ش��روع به 
س��اخت تجهیزات کرده اس��ت ولی چالش اصلی فقدان دانش 
فنی برای پیش��ی گرفتن از س��ازندگان بین المللي اس��ت. در 
حالي که مقامات ایرانی تنها دسترس��ی محدود به ش��بکه های 
اجتماع��ی را مجاز می دانند، انتظار می رود که مصرف کنندگان 
با محدودیت های بیش��تری مواجه گردند. دسترسی به برخی 
از ش��بکه های اجتماعی از طری��ق عبور از برنام��ه فیلترینگ 
امکان پذیر اس��ت. اعتقاد بر آن اس��ت که این مسأله به عنوان 

مانعی در برابر رشد بازار باقی می ماند.
ایران برای برخی از تأمین کنندگان 20 تا 40 درصد تقاضای 
منطقه در برخی از محصوالت به حساب می آید. محصوالتی که 
در امریکا تولید می ش��وند و یا قس��مت قاب��ل توجهی از آن ها 
امریکایی است، مشمول تحریم ها می شوند. شرکت هایی مانند 
»موتوروال«، »دل« و »اچ پی« به همراه »س��ونی اریکسون« از 
فناوری هایی اس��تفاده می کنند که امریکا در آن ها حق امتیاز 
دارد. این شرکت ها در بازار منطقه ای خود دارای محدودیت هایی 
هستند. شرکت ها و سیاستمداران امریکایی ناراحتی خود را از 
برخی کشورها مانند چین در عدم حمایت از توسعه تحریم های 
سازمان ملل متحد اعالم کرده اند. چین به گسترش فعالیت های 

تجاری خود در ایران ادامه داده است.

 اثرات تحریم تجاری
امریکا در س��ال 2012، تحریم های ایران را سخت تر کرد تا 
تأمین کنندگان چندملیتی به س��ختی قادر به تجارت با ایران 
باشند. قانون اختیارات دفاع ملی که از ژانویه 2012 به اجرا در 
آمد، تحریم ها را بر ش��رکت هایی که با ایران تجارت کنند 60 

روز پس از تصویب قانون اعمال می کند. این بدان معنی اس��ت 
که شرکت هایی که به ایران صادرات دارند، پس از اوایل مارس 
باید منتظر عواقبی در رابطه با تجارت خود با امریکا باشند. در 
میان دیگران، تأمین کنندگان اهل کره جنوبی نیز فشارهایی را 
تحمل کردند. در اوایل سال 2012 پوسترهای »سامسونگ« و 

»ال جی« در تهران پاره شدند.
در این میان ش��رکت های دیگر مانند ش��رکت تأمین کننده 
تجهیزات ارتباطی »نوکیا زیمنس« اعالم کردند که کسب و کار 
جدی��دی را در ایران پس از ژانویه 2012 ش��روع نخواهند کرد. 
شرکت چینی »هواوی« نیز اعالم کرده است که مشتریان جدیدی 
از ایران قبول نکرده و فعالیت خود را به مشتریان موجود محدود 
می کند. این نشان دهنده اهمیت بازار امریکا برای »هواوی« است. 
با این وجود در سال 2012، به دلیل فروش آنتن های امریکایی 
شامل تحریم توسط یکی از مش��تریان »هواوی« به اپراتورهای 

ایرانی، »هواوی« دچار جنجال شده بود.
در اوایل ژانویه 2013، شرکت »روآندایی اسکای کام تک« 
مته��م به برنامه ری��زی برای فروش فناوری ش��رکت امریکایی 
»اچ پی« به ش��رکت مخابرات ایران ش��د. ش��رکت فوق یکی 
از ش��رکای ش��رکت چینی »هواوی« اس��ت و ممکن است با 
محکومیت هایی به علت شکس��تن تحریم ها علیه ایران مواجه 
ش��ود. »هواوی« هرگونه رابطه با شرکت اسکای کام را در این 

مورد رد کرده است.
تمایل رو به افزایش��ی برای ایران به منظور رهایی از صنایع 
الکترونیک��ی و ارتباط��ی امریکا وجود داش��ته اس��ت. این امر 
در دس��امبر 2012 ب��ا راه اندازی وب س��ایت مهر به منظور به 
اش��تراک گذاری ویدئو توسط صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران نمود بیش��تري پی��دا کرد. این وب س��ایت این امکان را 
می دهد تا افراد ویدئوهای کوتاه خود را به اشتراک بگذارند و از 
برنامه های تولیدی صدا و سیما نیز استفاده کنند. هدف این وب 
سایت تبلیغ فرهنگ ایرانی و جذب کاربران فارسی زبان است. 



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

ان
یر

ی ا
یک

ون
تر

لک
ت ا

وال
ص

مح
ار 

باز
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

23

این وب سایت به عنوان جایگزینی برای »یوتیوب« است که از 
اواس��ط سال 2009، به دلیل نامناسب بودن مطالب آن، فیلتر 
گردید. در حالي که ش��رکت های امریکای��ی از فعالیت در بازار 
ایران منع شده اند، رقبای آس��یایی آن ها کمتر از ورود به این 
بازار بازداشته شده اند. شرکت های بسیاری مانند »سامسونگ«، 
»ال جی« و »ش��ارپ« با ش��تاب به دنبال کسب مزیت رقابتی 
و اس��تفاده از فرصت به دست آمده از طریق ساخت شبکه های 
توزیع و حتی تولید در این کش��ور هستند. شرکت های کره ای 
به طور مستقیم مشمول تحریم های اخیر نمی شوند، چون این 
تحریم ها ف��روش محصوالت الکترونیکی را در بر نمی گیرند. با 
این حال، افزایش تحریم های اقتصادی نگرانی ها را در ارتباط با 

سخت تر شدن تجارت با ایران افزایش داده است.
بانک های ک��ره جنوبی به طور داوطلبان��ه از قوانین دولت 
امریکا پیروی کرده و عماًل تم��ام تراکنش های مالی خود را با 
بانک های ایرانی قطع نموده اند. »سامسونگ«، به عنوان شرکت 
پیش��روی کره ای در محصوالت الکترونیکی، اعالم کرده که در 
رابط��ه با تحت تأثیر قرار گرفت��ن تجارت خود در ایران نگرانی 
ندارد، چون انتقال پول برای عملیات خود در ایران را از طریق 
بانک های دوبی انجام می دهد. با این وجود در ژوئن 2012، کره 
جنوب��ی محدودیت هایی را در صادرات محصوالت الکترونیکی 
به ایران اعمال کرد تا ریس��ک های عدم پرداخت ناشي از تأثیر 
تحریم ه��ا بر ص��ادرات نفت ایران را کاه��ش دهد. این حرکت 
کره جنوبی به معناي تأیید تنها قراردادهایی است که پرداخت 
آن ها ظرف 180 روز انجام می گیرد که مهر تأییدی بر خطرات 

رو به افزایش تجارت با ایران می زند.
حتی با اینکه ش��رکت ها به طور مستقیم در معرض تحریم 
قرار نمی گیرند، ولی آن ها می بایست با چالش های دیگری مانند 
ریسک اعتبارات مالی و اندازه کوچک بسیاری از خرده فروشان 
محلی دس��ت و پنجه نرم کنند. شاید به دلیل تحریم است که 
کپی برداری در مقیاس بزرگ که باعث تخریب تأمین کنندگان 
می ش��ود در کنار تالش های دولت برای تشویق تولیدکنندگان 
داخلی به خصوص در بخش گوش��ی های تلفن همراه ش��کل 
گرفته است. ارزش کلی کاالهای قاچاق که وارد ایران می شوند 
بین 2 تا 4 میلیارد دالر است که کاالهای الکترونیکی از دوبی 

قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد.

 ویژگی های بازار
در دهه اخیر ایران ش��اهد ظهور نس��ل جدیدي اس��ت که 
با اینترنت و ماهواره بزرگ ش��ده و به ط��ور فزاینده ای از روند 
مصارف جهانی و برندهای خارجی آگاه اس��ت. جمعیت ایران 
نیز بیش��تر شهرنشین شده است و تقریباً دو سوم این جمعیت 
اکنون در شهرها زندگی می کنند. این عدد در سال 1976، 47 

درصد بود.
ایران یک کشور جوان است و 40 درصد از جمعیت آن زیر 

30 س��ال سن و دو سوم جمعیت آن زیر 39 سال هستند. در 
س��ال 2009، 15/5 میلیون خانوار در ایران زندگی می کردند 
که به طور میانگین در هر یک از آن ها 4/8 نفر وجود داش��ت. 
پیش بیني می ش��ود در س��ال 2014، 13/8 میلیون خانواده با 

میانگین 5/7 نفر در هر یک از آن ها در ایران زندگی کنند.
تهران بزرگتری��ن بازار مصرف محص��والت الکترونیکی در 
ایران اس��ت و بازارهای مختلفی مختص به هر محصول خاص 
در سطح این شهر پراکنده اند. همچنین بازارهای محلی بزرگ 
دیگری در ش��هرهای تبریز و مش��هد در ش��مال، اصفهان در 
مرکز و ش��یراز در جنوب ایران وج��ود دارند. مصرف کنندگان 
از شهرهای کوچک و مناطق روستایی می بایست به شهرهای 
بزرگتر برای خرید محصوالت الکترونیکی به خصوص برندهای 
خارجی سفر کنند. 4 اس��تان بزرگ 40 درصد جمعیت ایران 
را در بر می گیرد. این کش��ور پس از مصر و ترکیه بیش��ترین 

جمعیت را در خاور میانه دارد.
ش��اید به دلیل جمعیت جوان ایران اس��ت که این کشور از 
نظر توزیع کنندگان به عنوان بازاری برند محور حتی در مقایسه 
با بازارهای پیشرو منطقه شناخته می شود. ایران کشوری است 
که آمادگی پرداخت بیشتر برای یک برند شناخته شده را دارد. 
در ایران نرخ تولید ناخالص داخلي تعدیل شده مطابق با قدرت 
برابري خرید باالتر از نرخ معادل در مصر و ترکیه است. با این 
حال این بازار با سرانه تولید ناخالص ملی 4950 دالر و تعادل 

قدرت خرید 11478 دالر نسبت به قیمت حساس است.
سرمایه گذاري در زیرساخت های ارتباطی از سال 1995 با 
رشد در تعداد خطوط تلفن و مشترکین پهنای باند به تحریک 

تقاضا برای ادوات الکترونیکی کمک می کند.

 تعرفه های گمرکی
دولت تعرفه های گمرکی باالیی برای بسیاری از محصوالت 
الکترونیکی و لوازم خانگی وضع کرده اس��ت. تأمین کنندگان 
همچنین باید در صورت استفاده از حمل کنندگان خارجی 10 
درص��د اضافه بار پرداخت نمایند. بس��یاری از تأمین کنندگان 
غیرامریکایی راه حل را در س��رمایه گذاري در تولیدات داخلی 
و ادام��ه واردات محصوالتی دیده اند ک��ه تعرفه گمرکی پایین 
دارند. به عنوان مثال ش��رکت »بنکیو«1 از شرکت »ایران نارا« 
برای مونتاژ مانیتورهای خود در ایران بهره می برد، در حالی که 
اجناس دیگری که تعرفه گمرکی پایین دارند مانند نوت بوک ها، 
دوربین ها و پروژکتورها را از طریق توزیع کننده خود، ش��رکت 

فرزانگان به ایران وارد می کند.
دولت ه��ر از گاهی بر اثر انتقادات مبتن��ی بر عدم توانایی 
تأمین نیاز داخلی از کاهش تعرفه های گمرکی صحبت می کند. 
با انجام برخی تحلیل ها، تعرفه مؤثر بر گوشی های تلفن همراه 
طی دو س��ال اخیر، به خاطر برخی راه ه��ای فرار و معافیت ها 

1. Ben Q
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حدود 20 درصد بوده است. اکثر کارشناسان بعید می دانند که 
دولت برنامه ای برای تجدیدنظر در سیاس��ت های گمرکی خود 

داشته باشد.

 سایر موانع تجاری
یک��ی از م��واردی ک��ه در ب��ازار ای��ران تأثیر مش��ابهي بر 
تأمین کنن��دگان و توزیع کنن��دگان دارد، تحریم ه��ای تجاری 
امریکاس��ت. این مس��أله تعداد زیادی از نام های بزرگ صنایع 
الکترونی��ک و فن��اوری اطالعات مانن��د »دل«، »ای ام دی«، 
»اینتل« و »اچ پی« را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. در واقع به 
دلیل ماهیت چند الیه کانال های توزیع محصوالت الکترونیکی 
در خاورمیان��ه، برای تأمین کنندگان خیلی دش��وار اس��ت که 
از راه یافت��ن محص��والت خود به بازار ای��ران جلوگیری کنند. 
تأمین کنن��دگان معموالً برای فروش های بزرگ گواهی آخرین 
مصرف کننده را می خواهند، ولی ردیابی جریان محصول برای 

فروش های عمده اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.
بس��یاری از مدیران منطقه ای شرکت ها توسط تحریم های 
امریکا به خاطر وجود ایران در محدوده عمل آن ها تحت تأثیر 
قرار گرفته ان��د. با این حال آن ها نمی توانند فروش یا بازاریابی 
خ��ود را به بازار ایران توس��عه دهن��د. با این وج��ود طبیعت 
خاکس��تری بازار ایران می تواند برای ش��رکت ها باعث دردسر 
ش��ود. اخیرا »اچ پی« »ردینگتون«، به خاطر حضور چشمگیر 
پرینترهایش در ایران توس��ط توزیع کننده خود، با انتقادهایی 
روبرو شده است. تأمین کنندگان ممکن است در آینده مایل به 

قرار دادن خود در معرض این قبیل تبلیغات نباشند.
خط��ر دیگری که وجود دارد احتمال تحریم های س��ازمان 
ملل متحد به خاطر برنامه هس��ته ای ایران است. این احتمال 
ت��ا ح��دودی )اگرچه تعیین مقدار آن مش��کل اس��ت( تمایل 
تأمین کنندگان را به س��رمایه گذاري در ایران کاهش می دهد. 
»دوو الکترونیک« یکی از ش��رکت هایی است که اخیراً تصمیم 
گرفته تا برنامه های سرمایه گذاري برای مونتاژ محصوالت خود 
در ایران را به دلیل ش��رایط سیاس��ی به حالت تعلیق در آورد. 
در حالي ک��ه ایران یکی از بزرگتری��ن بازارهای »دوو« در خاور 
میانه اس��ت. »دوو« خدمت رسانی خود را به این بازار از طریق 
نماینده انحصاری خود در ته��ران، »پارکن الکترونیک« ادامه 

خواهد داد.
تأمین کنندگان همچنین باید از حساسیت های ایران مطلع 
باش��ند. در ژانویه 2008، دولت ایران سندی را به امضاء رساند 
که طبق آن ش��رکت هایی را که با رژیم صهیونیس��تي تجارت 
انجام دهند، تحریم می کند. این اقدام در پی اقدامات این رژیم 
در غزه انجام گرفت. تحریم ها ش��امل شرکت هایی می شد که 
به رژیم صهیونیستی کمک کنند. این سند شرکت هایی مانند 
»سامس��ونگ« و دیگر تأمین کنندگان فعال در ب��ازار ایران را 

به طور بالقوه تحت تأثیر قرار می دهد.

همچنین حساسیت های فرهنگی نیز در این گونه تحریم ها 
تأثیر داشته اند. در اوایل سال 2012، مقامات ایرانی در پاسخ به 
نمایش یکی محصوالت شرکت »سامسونگ« در یک تبلیغ در 
تلویزیون رژیم صهیونیستي و توهین آمیز پنداشتن آن، استفاده 
از محصوالت این شرکت را در ایران ممنوع کردند. پیش از آن، 
مقامات ایرانی دستور دادند تا تصاویر شرکت های کره ای شامل 
»سامس��ونگ« و »ال جی« از همه تابلوهای تبلیغاتی برداشته 

شوند، که این دستور پس از اعتراض سفارت کره لغو گردید.

 دورنمای آینده
عدم رونق بازار احتماالً ناشی  از تعدادی عوامل نظیر قدرت 
خرید راکد و عدم توس��عه کانال های فروش محلی اس��ت. که 
فروشنده های جزئي در آن تس��لط دارند. در شرایط اقتصادی 
کنون��ی، فروش��ندگان دوب��ی  دیدگاهی  محتاطانه نس��بت به 
اختص��اص اعتبار به مش��تریان ایرانی  فاقد پوش��ش بیمه پیدا 
کرده ا ند. تحریم های تجاری نیز چنین تأثیراتی به خصوص در 

بخش بانکی  در چند سال گذشته داشته ا ند.

 اهمیت برای تولیدکنندگان
ای��ران از واردکنندگان اصلی  کاال از دوبی  اس��ت که قطب 
تجارت وسایل الکترونیکی  مصرفی در منطقه می باشد. صادرات 
مجدد در حدود 40 درصد تجارت دوبی  را تش��کیل می دهد و 
از ده��ه 80 میالدی، ایران به عنوان یک��ی  از مقصدهای مهم 
صادرات دوبی  ظاهر ش��د. بنا به اطالعات اعالم ش��ده از سوی 
ات��اق صنعت و تجارت دوبی ، ایران در بین س��ال های 2002 و 
2006 مقصد اصلی  صادرات دوبی  بوده اس��ت که س��همی در 
ح��دود 15 درص��د از کل صادرات دوب��ی  را به خود اختصاص 
مي داد. ایران در طول این مدت کاالهای الکترونیکی به ارزش 
49/3 میلیارد درهم امارات وارد کرده اس��ت. این در حالي بود 
که س��رعت بازار نسبت به رش��د میانگین ساالنه 28 درصدی 
کل صادرات کاهش یافت. در نیمه اول سال 2008، آمار اعالم 
شده از س��وی اداره آمار جهانی  دوبی،  نشان می دهد که ایران 
مقص��د اصلی  صادرات مجدد برای کااله��ای الکترونیکی  بوده 
اس��ت. اگرچه در فصل سوم سال 2008 عربستان سعودی در 

جایگاه نخست از لحاظ صادرات کلی  قرار دارد. 

 بخش فروش
در ای��ران هنوز ش��بکه پراکن��ده از فروش��نده های جزئی  
بر بازار تس��لط دارند که این موضوع مانع��ی برای کانال های 
فروش می باش��د. در امارات متحده عربی  و حتی کش��ورهای 
کوچک تر حوزه خلیج فارس، فروشگاه های سازمان یافته تری 
مانند هایپرمارکت ها و فروش��گاه های تخصصی الکترونیک در 
ح��دود 40 تا 60 درصد فروش را به خود اختصاص می دهند. 
توسعه ای که اخیراً صورت گرفته است، افزایش فروش عمده  
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با همکاری عمده فروش��اني چون »ش��رف« بوده است. اما در 
ایران بازاره��ای محلی همچنان از اهمی��ت باالیی  برخوردار 
هستند. برای مثال در تهران تعدادی بازار تخصصی محصوالت 
صوتی و تصویری )جمهوری( و لوازم خانگی )شریعتی ( وجود 
دارد. در مقایسه با کش��ورهایی مانند امارات متحده عربی  یا 
عربس��تان، هایپرمارکت های ب��زرگ و زنجیره های فروش در 

ایران وجود ندارد.
مس��لماً این ش��رایط برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
اس��ت اول ک��ه در حال��ت معمول ب��ه دنبال س��رمایه گذاري 
در کش��ورهایی  با ام��کان هم��کاری با فروش��ندگان بزرگ و 
هایپرمارکت ها هس��تند، چالش هایی  را ب��ه وجود خواهد آورد. 
در عوض فروشندگان در ایران مجبور به شناسایی فروشندگان 
کلیدی در هر ش��هر مانند مش��هد و تبریز می باشند که بعد از 
آن اقدام به ایجاد برنامه های فروش و بازاریابی کنند. همچنین 
کمبود یک کانال فروش سازمان یافته به معنای کاهش سطح 
خدمات است که منجر به کاهش توانایی رقابت کاالهای رسمی  

با کاالهای قاچاق می شود.
امیدهای��ی ب��رای ایجاد کان��ال فروش س��ازمان  یافته تری 
در ایران وجود دارد. س��ه فروش��نده بزرگ دولتی، رفاه، اتکا و 
ش��هروند به تازگی فعالیت ها و شرایط فروش خود را در بخش 
لوازم الکترونیک مصرفی گس��ترش داده ا ند. انتظار می رود که 
»کارفور« فروش��گاه های بیش��تری در آین��ده نزدیک در ایران 
افتت��اح کند؛ بنا به گزارش ها این عدد در حدود 14 فروش��گاه 
تا سال 2012 می باش��د. در همین حال بعضی  از فروشندگان 
لوازم الکترونیک مانند »جی وی سی« برنامه هایی  برای ایجاد 
شبکه های فروش اختصاصی در ایران با همکاری توزیع کنندگان 

داخلی  ارائه کرده ا ند.

 تولید
در چند س��ال گذشته با رشد بازار لوازم الکترونیک خانگی، 
تعدادی از مجموعه های صنعتی برای بازار شهری دوباره تجهیز 
شده ا ند. کاالهای رایج ش��امل تلویزیون و همین طور کاالهای 

کامپیوتری و لوازم جانبی آن ها می باشد.
کارخانج��ات الکتریک��ی »پ��ارس«، یک��ی  از قدیمی  ترین 
کارخانه های تولید لوازم الکترونیک نمونه ای از این س��ازمان ها 
می باش��د. مورد دیگر، »صنایع الکترونیک ایران«، یکی دیگر از 
کارخانه های الکترونیک پیش��تاز در کش��ور است . این کارخانه 
هم اکن��ون مدل هایی  از کااله��ای الکترونیکی را تولید می کند 
و برای مدتی  گوش��ی های تلفن همراه تحت لیسانس کمپانی 
بلژیکی »س��اژم« مونتاژ را می کرد. ب��ا این حال کارخانه اصلی  
داخل��ی  لوازم الکترونیکی »مادیران« اس��ت ک��ه توزیع کننده 
برنده��ای بین الملل��ی مانند »ال جی« می باش��د و همین طور 
 LCD محصوالتی مانند گوشی های تلفن همراه و مانیتورهای
را عالوه بر داشتن برند اختصاصی برای بسیاری از محصوالت، 

مونتاژ می کند.
در طول چند س��ال گذشته دو عامل اصلی باعث تشویق به 
گسترش تولیدات محصوالت الکترونیکی ش��ده اند. ابتدا دولت 
ایران قدم هایی در جهت تش��ویق تولی��د داخلی به دلیل وجود 
تقاضای قابل مالحظه به خصوص در بازار گوشی های تلفن همراه 
برداشت. پس از آن بسیاری از تولیدکنندگان آسیایی آگاهانه آغاز 
به فعالیت هایی برای تأسیس خطوط مونتاژ در ایران کرده اند. از 
عوامل اصلی که در تصمیم گیری این ش��رکت ها دخیل بوده اند، 
رشد بازار محلی، کاهش رقابت از سمت رقیبان امریکایی و تمایل 
برای اجتناب از مالیات های س��نگین وارداتی مي باشند. تعدادی 
از ش��رکت های چندملیتی کارخانه های تولی��دی را در مناطق 
اقتصادی خاصي راه اندازی کرده اند که از آن ها می توان به »دوو«، 

»سامسونگ« و »پاناسونیک« اشاره کرد.
اتف��اق مهم��ي در س��ال 2007 رخ داد و زمانی ک��ه دولت 
تعرفه 60 درصدی واردات گوش��ی های تلف��ن همراه را اعمال 
کرد ش��رکت های داخل��ی از مذاکره با فروش��ندگان خارجی 
برای یافتن راه های همکاری دس��ت کشیدند. دولت همچنین 
مجموعه هدف هایی را برای تولید مش��خص کرد. با این وجود 
ذخایر داخلی بسیار کمتر از حد مورد نیاز برای پاسخ به تقاضای 

باالی داخلی در بازار محصوالت الکترونیکی هستند.
در فوریه 2010 دولت ای��ران اعالم کرد که از محل ذخایر 
ارزی خود در بازار فارکس س��رمایه ای در حدود 4/09 میلیارد 
دالر برای حمای��ت از تولید داخلی در بخش های اصلی هزینه 
کرده اس��ت. امکانات برای 904 واحد تولیدی فراهم شده بود 
که در بین آن ها ش��رکت های الکترونیکی نیز قرار داشتند. در 
اواس��ط ژوئن 2009 با دس��تور دولت به منظور افزایش کمک 
ب��ه صنایع داخلی 5 میلیارد دالر دیگر به این زمینه اختصاص 

داده شد.

 محصوالت صوتی و تصویری

صنعت داخلی محصوالت صوتی و تصویری با ساخت اولین 
نمایش��گر LCD در س��ال 1991 از برن��د »ش��ارپ« و اولین 
مونیتور CRT در سال 1993 از برند »ال جی« در ایران آغاز 
به کار کرد. در اوایل دهه اول سال 2000 در حدود 5 کارخانه 
تولی��دی در ایران به تولید انواع تلویزیون های رنگی و س��یاه و 
سفید می پرداختند، با این حال المپ های تصویر معموالً باید از 

خارج وارد می شدند.
 LCD در فوریه 2010 ش��ارپ کارخانه مونت��اژ تلویزیون
در ایران را با همکاری ش��رکت »مادیران« افتتاح کرد. ش��روع 
ب��ه کار این کارخانه که در آن تلویزیون های دیجیتال با صفحه 
نمایش ه��ای بی��ن 32 اینچ و 55 اینچ تولید می ش��وند، فصل 
جدیدي از همکاری بین »ش��ارپ« و »مادیران« که قدمت آن 
به س��ال 1964 بر می گردد را آغاز کرد. در افتتاح رس��می این 

کارخانه وزیر صنایع ایران حضور داشت.
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 گوشی های تلفن همراه
علیرغم سرمایه گذاري هاي »ال جی« دولت اخیراً تأیید کرد 
که نتایج حرکت به س��مت ساخت یک زیر بنای اساسی برای 
تولید گوشی های تلفن همراه در ایران کمتر از حد انتظار بوده 
اس��ت. دولت اعالم کرد که واردات غیرقانونی تلفن های همراه 
یکی از موانع بر سر راه تولید داخلی بوده است که بنا به انتظار 
تعرفه واردات باالتر را به دنبال داشته است. در همین زمان به 
جز »ال جی« که در این راه پیشتاز است، سایر تولیدکنندگان 
تلفن همراه در مورد سرمایه گذاري های کالن در ایران محتاط تر 

شده اند.

 توزیع کنندگان
زنجی��ره توزیع در ایران از بس��یاری از کش��ورهای منطقه 
طوالنی تر اس��ت. به طور ساده یک فروشنده عمده، محصوالت 
خود را به یک فروش��نده جزئی می فروشد و او نیز محصوالت 
را به فروش��نده های جزئی تر می فروش��د. با وج��ود تعداد زیاد 
توزیع کنن��دگان عمده و میان��ه در ایران، توزیع به بیش از 6 تا 
7 هزار دالر صورت می گیرد. ش��بکه توزیع همچنین نسبت به 
جاهای دیگر از س��اختار و بخش بندی ه��ای کمتری برخوردار 
است. برای مثال نمایندگی ها تنها به دنبال محصوالتی می روند 
ک��ه می بینند و تمای��ل دارند و آن ها را ب��دون هیچ تخصص 
خاصی انبار می کنند. مس��لماً شبکه توزیع در ایران در مقایسه 
با کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس از نظم و سادگی کمتری 
برخوردار اس��ت. تعداد زیادي توزیع کننده شبکه پیچیده ای از 
نمایندگی ها، خریدارهاي عمده و فروشندگان محلی را تأمین 
می کن��د که آن ها نیز به نوبه خود بخش هایی از بازار فروش را 
تأمین می کنن��د. توزیع کننده های عمده از دوبی محصوالت را 

ب��ه مناطق آزاد اقتصادی و س��پس از آنجا از طریق کانال های 
مش��خص به ایران وارد می کنند. بیشتر محموله ها از دوبی به 
ای��ران و مناطق آزاد اقتصادی که جزایر کیش، قش��م و چابهار 
هستند، منتقل می ش��وند و از آنجا از طریق جنوب ایران وارد 

کشور می شوند.
در این بین همچنین بازار غیررسمی قابل مالحظه ای وجود 
دارد. البت��ه بس��یاری معتقدند که تا ان��دازه ای به دلیل حضور 
مس��تقیم فروش��ندگان در بازار و افزایش اقدامات دولت برای 
کوچک کردن ب��ازار محصوالت غیرقانونی، ای��ن بازار در حال 
کوچک شدن اس��ت. نقاط رایج برای ورود این کاالها مرزهای 

افغانستان و پاکستان و یا ترکیه و عراق هستند.
ب��ا این حال، یک��ي از قربانی��ان تحریم هاي تجاري، رش��د 
ش��بکه هاي توزیع در ایران اس��ت. زیرا تجار ایرانی از خدمات 
و امتیازات دریافتي توس��ط همکارانش��ان در س��ایر کشورها 
محروم هستند. دسترسی به برنامه های منطقه ای، مشوق های 
فروش و ... از سمت فروشنده های امریکایی، نمونه هایی از این 
موارد است. بعضی از توزیع کننده ها و تجار شخصاً به گسترش 
خدمات و آموزش ها اقدام می کنند، اما بس��یاری توانایی انجام 

این کار را ندارند.
برنامه های توسعه ای بدون حضور فروشنده یا شرکت اصلی 
در دراز مدت بر روی س��المت ش��بکه ارتباطی بین فروشنده 
و نماینده تأثیر گذاش��ته است و شرکت ها برای استراتژی های 
ارتقائ��ی و بازاریابی به توزیع کننده ها تکیه می کنند. همچنین 
بسیاری از شرکت ها نگران قبول پرداخت ها از بانک های محلی 
هستند. اگرچه ش��رکت هایی مانند »ال جی« و »سامسونگ« 
 با حض��وری قابل توجه در منطقه، این کار را بس��یار راحت تر 

انجام می دهند.

نمایندگان برندهای برتر در ایران

دووال جیسونیاچ پیسامسونگ

پارکن الکترونیكمادیرانپارسردینگتون گلفسامسونگ الکترونیك
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 توسعه قوانین

 حرکت به سمت صدا و سیمای دیجیتال 
تغییر از پخش آنالوگ به دیجیتال به عنوان تغییر عمده اي 
در بخش رس��انه مورد بحث واقع شده است که در آینده انجام 
خواهد گرفت. ایران حرکت به سمت پخش دیجیتال را در سال 
2010 آغاز کرده و در س��ال 2011 صدا و سیما اعالم کرد که 
سه کانال جدید با سیستم دیجیتال راه اندازی خواهد شد. مرکز 
تمام استان ها به فرستنده های دیجیتال مجهز شده ا ند. در زمان 
تهیه این گزارش آنتن های دیجیتال در شهرهای اردبیل، نمین، 

نیر، رضاییه و مشکین شهر نصب شده بودند. 
در همین حال ادامه اصالحات در س��طح محلی در مناطق 
مختلفی  انجام شده است که تعدادی از شهرستان ها شامل این 
موضوع شده ا ند. دولت در آذربایجان غربی پروژه های متعددی 
آغ��از کرده که برای س��اکنین شهرس��تان ارومی��ه 15 کانال 
دیجیتال تلویزیونی و 10 کانال دیجیتال رادیویی را فراهم آورد. 
بنا به گزارش، در مجموع 750000 نفر در این اس��تان توانایی 
تماشای مجموعه وسیعی از کانال های دیجیتال را دارند. پروژه 
دیگ��ر در این زمینه با هدف تولید 180 فرس��تنده برای ایجاد 
امکان تماش��ای کانال های دیجیتال بیشتر برای 348985 نفر 
در 12 شهرستان استان بود. حدود 17 استان ایران تا آگوست 

2011 به این سیستم مجهز شده ا ند. 

 تولید داخلی  گوشی های تلفن همراه
دولت ایران تصمیم به تقویت تولیدات داخلی  گوش��ی های 
تلفن همراه گرفته اس��ت تا بازار داخلی  در انحصار محصوالت 
خارجی  قرار نگیرد. یک عضو رسمی  سازمان صنایع و معادن اعالم 
کرد که بازار نباید برای محصوالت سایر کشورها سهل الوصول 
باشد. اگرچه مشکل اصلی  برای صنایع داخلی  گوشی های تلفن 
همراه، موضوع قاچاق اس��ت و تخمین زده ش��ده که در حدود 
80 میلیون تلفن همراه قاچاق در بازار داخلی  ایران وجود دارد. 
در س��ال 2009 تعرفه گمرکی واردات گوشی های تلفن همراه 
تا 25 درصد کاس��ته شد که تالشی برای کاهش میزان قاچاق 
بود. اما نتایج به دس��ت آمده راضي کننده نبود. با وجود مشکل 

قاچاق، دولت ایران همچنان با برنامه هایی برای گسترش تولید 
داخلی  گوشی های تلفن همراه پیش می رود.

 اپراتور جدید تلفن همراه
در نوامب��ر 2011 س��ومین اپراتور تلفن هم��راه )رایتل( به 
صورت رسمی در تهران آغاز به کار کرد. با این توسعه احتمال 
می رود مشتریان از افزایش رقابت سود ببرند. در آوریل 2010 
ش��رکت مخابراتی »تأمین تل��کام« امتیاز ارائه س��رویس های 
مخابرات��ی تلفن همراه به صورت نس��ل دوم و نس��ل س��وم را 
به صورت رس��می در ایران بعد از به دس��ت آوردن نمایندگی 
مشترک در دسامبر 2008 با قیمت 399 میلیون دالر به دست 
آورد. بنا بر اعالم س��ازمان تنظیم مقررات رادیویي و مخابراتي، 
به شرکت مخابراتی »تأمین تلکام« پیشنهاد یک دوره سه سال 

انحصاری ارائه و تأمین خدمات نسل سوم داده شد.

 برنامه پنج ساله
فن��اوری ارتباط��ات و اطالع��ات )ICT( نقش��ی محوري 
در برنامه توس��عه ملی ایران داش��ته اس��ت. این برنامه داراي 
هدف هایی مرتبط با ICT برای افزایش تعداد کاربران اینترنت، 
تلفن و تلفن همراه می باش��د و پتانس��یل این را دارد که بازار 
را به سمت محصوالت الکترونیکی سوق دهد. دولت از لحاظ 
کیفی تمایل به تش��ویق به توسعه س��رویس های الکترونیک 
مانن��د دول��ت الکترونی��ک، بهداش��ت الکترونی��ک، تجارت 
الکترونیک و آموزش الکترونیک دارد. بدین منظور پروژه های 
همکاری گوناگونی بی��ن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و س��ایر بخش ها آغاز شده است. توسعه یک زیرساخت تولید 
ملی برای فناوری اطالعات و الکترونیک هدفی مرتبط با این 
زمینه اس��ت که از طریق تشویق سرمایه گذاري های خارجی 
صورت گرفته است. در دو سال گذشته تشویق به تولید داخلی 
گوشی های تلفن همراه اولویتی به خصوص بوده که از طریق 
 جذب س��رمایه گذاري ش��رکت های چندملیتی مانند ال جی 

صورت گرفته است.
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 دورنمای رقابتی

 کامپیوترها

 از آنجای��ی که برنده��ای امریکایی ق��ادر به فروش 
مس��تقیم در ایران نیس��تند، فروش��نده های آسیایی 
مانند »ال جی«، »سامس��ونگ«، »ایسر«، »سونی« و 

»توشیبا« از این فرصت استفاده می کنند.
 »ال جی« در بازار داخلی مانیتور با فروش حدود 

80 درصد نسبت به سایرین برتری دارد.

سال های متمادی است که به غیر از واردات برندهای معتبری 
همچون کامپک، سان و مکینتاش، بیشتر کامپیوترها در ایران 
از مونتاژ قطعات مختلف س��اخته می ش��وند. مصرف کنندگان 
قطعات کامپیوتر را از بازارهای تخصصی تهیه مي کردند که در 
آن ها امکان مونتاژ کامپیوتر با ویژگی های دلخواه وجود داشت. 
مونتاژ به عنوان یک ویژگی  بازار مطرح اس��ت و بخش بزرگی  
از دورنمای رقابتی س��خت افزار کامپیوتر معطوف به قطعات به 

خصوص مانیتورها و وسایل جانبی مانند پرینترها می باشد.
برخالف اکثر بازارهای متن��وع خاورمیانه، در بازار ایران تنها 
دو فروش��نده »ال جی« و »سامسونگ« تس��لط دارند. شرکت 
الکترونیکی  »مادیران« بیش از یک دهه اس��ت که آغاز به تولید 
مانیتوره��ای »ال جی« در ایران کرده و »ال جی« از این طریق 
موقعیتی عالی  در بازار به دست آورده است. در حالي که سامسونگ 
در جایگاهی پایین تر قرار دارد. اخیراً »مادیران« اعالم کرده است 
ک��ه در نظر دارد مانیتورهای AOC از برند TVP را براس��اس 
س��اختار SKD در ای��ران تولید کند که این ام��ر منجر به قرار 

گرفتن این برند بین »ال جی« و »سامسونگ« می شود.
فروش��ندگان کامپیوتر آسیای ش��رقی  از این موضوع سود 
مي برند که بس��یاری از کمپانی های امریکای��ی  قادر به فروش 
مس��تقیم در بازار ایران نیستند. »توشیبا« جزو اولین برندهای 
خارجی  موجود در بازار بود. »توشیبا«، »سونی« و سایر برندهای 
ژاپنی به خاطر کیفیت باالی تصویر طرفدارانی  به دست آوردند. 
به تازگی، ش��رکت های کره ای و تایوانی  به موقعیت بهتری در 

بازار دس��ت پیدا کرده ا ند. »ال جی«، »سامس��ونگ« و بن کیو 
همگ��ی  حضور خود در ب��ازار ایران را از طریق ش��راکت برای 
تش��کیل امکانات SKD در ایران و اجرای مرحله مونتاژ نهایی 
در کشور تقویت کرده ا ند. از دیگر اقدامات این شرکت ها معرفی  

برنامه های فروش در شهرهای بزرگ است.
با وجود تحریم تج��اری امریکا علیه ایران، پرینترهای برند 
پیش��تاز جهانی  »اچ پی« به آس��انی در ایران قابل دسترس��ی 
هس��تند که ای��ن موضوع از جنج��ال اخیر در مورد ش��رکت 
ردینگتون  توزیع کننده »اچ پی«، ردینگتون، آش��کار شد. »اچ 
پ��ی« به دلی��ل مواجهه با افکار عمومی  منف��ی،  اعالم کرد که 
محدودیت ه��ای فروش برای ردینگت��ون را افزایش خواهد داد 
تا مانع از فروش پرینتر به خرده فروش��ان در ایران شود. اگرچه 
بعید به نظر می رسد که »اچ پی« بتواند اقدام قابل توجهی  برای 
ممانعت از فروش پرینترهایش در ایران انجام دهد. ردینگتون 
از یک دهه قبل پایه های ایجاد محبوبیت برای پرینترهای »اچ 
پ��ی« را بنا کرده اس��ت که از معروف تری��ن آن ها تزئین دفتر 
تهران با نقش��ه های بزرگ رنگی ای است که توسط پرینترهای 
»اچ پ��ی« تهیه ش��ده اند. عالوه بر این رقابت ب��رای بازار لوازم 

جانبی کامپیوتر در ایران بسیار شدید است.

 دستگاه های صوتی و تصویری

 »مادی��ران« ادع��ا می کند در س��ال 2009-2010 
س��همی 9 درص��دی در ب��ازار LCD و تلویزیون های 

CRT در بازار داشته است.
 »سونی«، »شارپ«، »بنکیو« و »جی وی سی«  از جمله 
فروشندگانی  هستند که در حال تقویت زیرساخت های 
خود برای س��ود بردن از بازار تلویزیون های LCD در 

ایران هستند.

ش��رکت های چندملیت��ی مانن��د »س��ونی«، »ش��ارپ«، 
»سامس��ونگ«، »ال جی« و »توش��یبا« بر بازار دس��تگاه های 
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صوتی و تصویری در ایران تسلط دارند. با این حال، تعرفه های 
باال برای بعضی  از کااله��ا و همین طور تحریم مبادالت، اجازه 
فعالیت بیش��تر به بعضی  از تولیدکنندگان داخل��ی  را در بازار 
داده اس��ت. در طی  دو سال گذش��ته دورنمای رقابتی منطقه 
با رس��یدن »سامس��ونگ« به موقعیتی مس��تحکم در بازار از 
 ،LCD طریق ارائه محصوالتی نظیر تلویزیون های پالس��ما و
مانیتوره��ای LCD و میکرو hi-fi و دس��تگاه های ضبط دی 

وی دی، تغییر کرده است.
»مادیران« نخس��تین تولیدکننده داخلی  و پیشرو در تولید 
تلویزیون اس��ت که در س��ال 2006 برند X-Vision خود را 
ارائ��ه کرد. ای��ن کارخانه در حال حاضر س��ومین تولیدکننده 
بزرگ تلویزیون های LCD در ایران اس��ت. »سامس��ونگ« در 
می��ان رقیبان خود یعنی  »س��ونی«، »ال جی«، »فیلیپس« و 
»ش��ارپ« جایگاه بهتری در ب��ازار تلویزیون های LCD دارد. 
موفقیت »سامس��ونگ« در ایران براس��اس بومی سازی تولید، 
بازاریابی و امور فروش و همچنین برندس��ازی بنا ش��ده است. 
یکی  از این موارد جش��نواره »فرش ابریشم« بود که بر باریک 

بودن تلویزیون های LED تأکید دارد.
»س��ونی« در خاورمیانه، در حدود 15 تا 20 درصد س��هم 
بازار را دارد در حالي که »ال جی« و »شارپ« دارای سهمی در 
حدود 10 درصد هس��تند. »سامسونگ« و »ال جی« انتظارت 
زی��ادی را از ب��ازار تلویزیون های LED داش��تند، در حالي که 
 تقاضا در این بازار به قش��ر خاص��ی  از مصرف کنندگان محدود 

شده بود.
اما به نظر می رسد »سامسونگ« بعد از دستور دولت ایران در 
ابتدای سال 2012 مبنی بر ممنوعیت فروش تمام محصوالت 
این شرکت در کشور، با مشکالت بسیاری در بازار کره جنوبی 
روبرو ش��ود. این دستور در پاس��خ به پخش یک تبلیغ از یک 
شبکه رژیم صهیونیستي صادر شد که از نظر ایران توهین آمیز 
بود. دولت کره جنوبی از تحریم های امریکا علیه ایران حمایت 

کرده است.
در س��ال 2011، تلویزیون های س��ه بعدی، بخش جدیدی 
از بازار بودند. »س��ونی«، »سامسونگ« و »ال جی« همگی  در 
س��ال 2010 و قبل از جام جهانی  فوتب��ال در ماه های ژوئن و 
جوالی، تلویزیون های س��ه بعدی خود را در بازار عرضه کردند. 
در همین حین، فروش��ندگان چینی  برای ورود به بازار تالش 
می کردن��د. در ژانوی��ه 2011، کمپانی چینی  »هایس��نس«1 
کنفرانسی در ساختمان صدا و سیمای تهران برگزار کرد. بیش 
از 300 توزیع کننده و همین طور تعدادی از مس��ئولین دولتی 
و افراد حقیقی  در این کنفرانس شرکت کردند. این شرکت در 
این مراسم استراتژی خود را باال بردن زنجیره ارزش به وسیله 
کاالهاي با کیفیت باالتر و نیز بهبود توانایی های خدماتی محلی 

را مشخص کرد.

فرصتی که بازار تلویزیون های LCD بوجود آورد، عده ای از 
کارخانه های الکترونیکی  ش��امل »سونی«، »شارپ«، »بنکیو«، 
»Nikai«، »ال جی« و »جی وی سی«  را بر آن داشت که برای 
افزایش حضور خود در ایران به سراغ قراردادهای جدید توزیع 
و پخش و یا تقویت قراردادهای س��ابق بروند. در فوریه 2010 
»ش��ارپ« با همکاری »مادیران« کارخانه مونتاژ تلویزیون های 
LCD را در ای��ران ب��ه کار انداخت. آغاز ب��ه کار این کارخانه 
فصل جدیدی در همکاری های بین »ش��ارپ« و »مادیران« را 
رقم زد که آغاز آن به سال 1964 بر می گردد. هدف »شارپ« 
از راه ان��دازی ای��ن کارخانه این بود که به رس��اندن س��ریع تر 
محصوالت به بازار کم��ک کند. در این کارخانه تلویزیون هایی 
ب��ا ایجاد بین 32 تا 55 اینچ تولید می ش��ود. »س��ونی« تولید 
تلویزیون ه��ای LCD براوی��اي خود را بع��د از مذاکره با یک 
ش��ریک جدید در ای��ران آغاز کرد. همچنین »س��ونی« مرکز 
خدم��ات خود را در ایران افتتاح کرد. »جی وی س��ی« هم به 
منظور حمایت ش��رکاء و همچنین برنامه ری��زی برای افزایش 
حضور خ��ود در ایران از طریق بنا کردن ش��بکه فروش خود، 
یک دفتر نمایندگی در تهران ایجاد کرد. بنا به اظهارات شرکت 
»جی وی س��ی«، ایران مهم ترین بازار ویژه در خاورمیانه برای 
این شرکت است. کارخانه ها و توزیع کننده ها به سرمایه گذاري 
برای گسترش فروش ادامه می دادند. »پاناسونیک« اعالم کرده 
اس��ت که علی رغم رکود اقتصادی در منطقه به حمایت جدی 
برای برندسازی اقدام می کند. این شرکت قصد داشت از طریق 
محصوالت LCDه��ای ویرا که دارای ویژگی های صرفه جویی 
در مصرف انرژی هستند، سهمی در حدود 25 درصدی از بازار 
تلویزیون های فلت و LCD را به دست آورد. »بنکیو« بزرگترین 
مصرف کننده کاالهای الکترونیک در آس��یا اعالم کرد که ایران 
به عنوان س��ومین بازار بزرگ این ش��رکت در آس��یا باشد که 
در حدود 15تا 20 درصد س��ود س��االنه این کارخانه را تأمین 
می کند. ای��ن کارخانه بازار را از دوبی مدیریت می کند ولی در 
نظر دارد که برای یک کارخانه مونتاژ در ایران س��رمایه گذاري 
کند و فقط ممکن است که به خاطر مسائل امنیتی این کار را 

انجام ندهد.
در بخش دوربین های دیجیتال، سامس��ونگ پیشرفت های 
منطقه ای زیادی در چند س��ال گذش��ته ب��ه خاطر محبوبیت 
دوربین ه��ای چن��د رس��انه ای خود داش��ته اس��ت. مدل های 
 ،MP3 بازپخش PMP ویژگی هایی مانن��د I8 جدی��د مانند
اطالعات س��فر و مش��اهده متن را دارا هستند. در سال 2009 
»سامس��ونگ« تعدادی دوربین ه��ای دیجیتال را در منطقه به 
بازار عرضه کرد که بیشتر تبلیغات روی ویژگی های منحصر به 
فرد و قیمت مناس��ب تر معطوف شده بود. مدل WB500 زوم 
اپتیکال 10x و همین طور لنزهای بسیار عریض 24میلی متر را 
ارائه می کند. »سامسونگ« تا سال 2006 در بین سه فروشنده 

1.  Hisense
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اصلی دوربین های دیجیتال جایگاهی نداشت. این سه فروشنده 
اصل��ی عبارت بودند از »س��ونی«، »المپی��وس« و »کانن« که 
تقریباً حدود 56 درص��د واردات دوربین های دیجیتال مربوط 

به آن ها بود.

گوشی های تلفن همراه

 »نوکیا« در بازار پیش��تاز است ولی با تهدیدات جدی 
از س��وي »ال جی« و »سامس��ونگ« روبرو اس��ت. این 
در حالی اس��ت که فروش��نده هایی مانند »موتوروال« و 
»سونی-اریکس��ون« تحت تأثیر تحریم های امریکا قرار 

گرفته اند.
 انتظار می رفت که تولیدات داخلی گوشی های تلفن همراه 

به رقم 5 میلیون واحد در دوره2012- 2011 برسد.

»نوکیا« در بازار گوشی های تلفن همراه در ایران با سهمی 
در ح��دود حداقل 60 درصد پیش��تاز اس��ت. البت��ه به دلیل 
بزرگی بازار غیررس��می نمی ت��وان تخمین دقیقی از این عدد 
داش��ت. به هر حال »نوکیا« با تهدیدات جدی از سوی رقبای 
اصلی اش به خصوص »سامس��ونگ« و »ال جی« و همین طور 
تولیدکننده های نوظهور در عرصه تلفن های هوش��مند مانند 
»اچ تی س��ی« و نیز بخش رو به رشد تولیدات داخلی روبه رو 
اس��ت. با وجود تحریم ه��ای امریکا ب��رای واردات محصوالت 
مرتبط ب��ا تکنولوژی ه��ای خاص ب��ه ایران، اکث��ر برندهای 
بین المللي گوش��ی های تلفن هم��راه راه خود را به بازار ایران 
از طریق کانال های واس��طه باز کرده اند. در آگوس��ت 2012 
»نوکیا« فعالیت مستقیم خود را در ایران پایان داد تا موافقت 
خود را با تحریم ها نشان دهد. اگرچه مصرف کننده های ایرانی 
هن��وز قادر به تهیه گوش��ی های »نوکیا« هس��تند. در همین 
حال به نظر می رس��د که مطابق با تحقیق انجام شده در سال 
2012 به وسیله چیمیگی، »سامسونگ« دومین برند محبوب 
در گوش��ی های تلفن همراه در ایران است که در این تحقیق 
سهم »سامسونگ« 20 درصد بازار و بعد از آن »اچ تی سی« 
20 درصد و »س��ونی« 16 درصد می باش��د. بنا به گزارش ها 
»آیفون« از کمپانی »اپل« در حدود 16 درصد از گوشی های 
هوش��مند در ایران را تش��کیل می دهد. البته تحقیق آنالین 
چیمیگی بیشتر براساس نظریات جوانان و مصرف کننده هایی 
صورت گرفته اس��ت که با تکنولوژی آشنا هستند. در همین 
حال ایران به دنبال جبران کاس��تی های ناشی از تحریم ها از 
طریق افزایش تولیدات داخلی است. در سال منتهی به مارس 
2012، انتظ��ار می رفت که ایران بنا ب��ه تخمین های صنایع 
داخلی در حدود 5 میلیون دستگاه تلفن همراه تولید کند که 
ای��ن مقدار معادل یک چهارم بازار داخلی تخمین زده ش��ده 
است. ش��رکت مخابراتی همراه »گویا آریاند« که گوشی های 

تلف��ن همراه را با برند GLX عرضه می کند، اخیراً به ظرفیت 
تولید ساالنه 1/8 میلیون گوشی دست یافته است.

»نوکی��ا« مانند س��ایر کارخانه ها ف��روش در ایران به دلیل 
شرایط داخلی دچار پیچیدگی هایی شده است.

در گذشته »نوکیا« و توزیع کننده هایش به فروش محصوالت 
قدیمی در بازار ایران متهم ش��ده اند. برتری »نوکیا« در منطقه 
براساس چندین عامل مانند تولید سفارشی و نرخ باالی عرضه 
محصوالت به دس��ت آمده اس��ت. »نوکی��ا« همچنین از لحاظ 
طراحی و نی��ز ابتکار در تکنولوژی مانند معرفی گوش��ی های 
بلوتوث دار در بازار منطقه قبل از س��ایر کارخانه ها اعتبار خوبی 
را به دس��ت آورد. علیرغ��م برتری ادام��ه دار »نوکیا« تهدیدها 
از س��مت رقبایي مانند »سامس��ونگ«، »ال جی« و »س��ونی 
اریکس��ون« افزایش پیدا کرده است. بنا به نظر توزیع کننده ها 
س��هم منطقه ای نوکیا در دوره اخیر مقداری کاهش پیدا کرده 
است. در حدود دو سال پیش سهم نوکیا در منطقه نزدیک به 

70 درصد بوده که امروز این عدد به 60 نزدیک شده است.
رقیب اصلی »نوکیا« در خاورمیانه »سامسونگ« است که 
تقریباً 18 درصد ب��ازار خاورمیانه را به صورت کلی و نیز 20 
ت��ا 25 درصد بازار کویت را ب��ه صورت خاص در اختیار دارد. 
»سامسونگ« در ایران از سال 2004 به ارائه مدل های رقابتی 
ادامه داده است. مدل هایی با قابلیت های چند رسانه ای مانند 
 ،Mp3 دوربین های عکاسی و فیلم برداری، پخش کننده های
حافظه ه��ای جانب��ی و نمایش��گرهای رنگی. »سامس��ونگ« 
امیدوار اس��ت که با تمرکز بر محلی سازی و نیز سود بردن از 
گوشی های دوربین دار مانند مدل محبوب اینووا 8 و تلفن های 

هوشمند رشد کند.
»سامس��ونگ« خاورمیان��ه را یک��ی از بزرگترین بازارهای 
تلفن های هوش��مند لمس��ی خود می داند. »سامسونگ« در 
سطح جهانی سهمی 25 درصدی از بخش گوشی های لمسی 
را در اختیار دارد. عمده ترین رقابت از س��مت »ال جی« آغاز 
شده است که در س��ال 2007 تولید گوشی های تلفن همراه 
در ایران را با همکاری شرکت »مادیران« آغاز کرده که پیشرو 
در صنایع الکترونیکی ایران اس��ت. توافق به صورت مخفیانه 
صورت گرفت اما در سال 2007 »مادیران« اعالم کرد که آغاز 
به تولید پنج مدل از گوشی های تلفن همراه تحت لیسانس »ال 
جی« است. مادیران در مدتي طوالنی توزیع کننده محصوالت 
»ال جی« بوده اس��ت. احتماالً انگیزه های »ال جی« از ورود 
به بازار ش��امل دو بخش می شود که یکی از آن ها اجتناب از 
مالیات باال برای واردات گوش��ی های تلفن همراه بوده است و 
دیگری فرص��ت به وجود آمده در بازار ای��ران از این نظر که 
برای رقبان اصلی تا حدودی غیرقابل نفوذ اس��ت. »ال جی« 
اعالم کرد که در نظر دارد تا دو میلیون گوش��ی تلفن همراه 
در سال تولید کند و از این تعداد مقداری را به سایر بازارهای 

خاور میانه صادر کند.



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

ان
یر

ی ا
یک

ون
تر

لک
ت ا

وال
ص

مح
ار 

باز
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

31

 تحلیل اقتصادی

پیش بیني می ش��ودکه اقتص��اد ایران در س��ا ل های 
2013 و 2014 به ترتیب با رش��د 0/5 و 2 درصدی 
نس��بت به رک��ود 3/4 درصدی س��ال 2012 مواجه 
باش��د. در این س��ال اقتصاد دوباره رو به رشد خواهد 
شد، اگرچه تأکید می شود که دلیل اصلی این موضوع 
کاهش واردات اس��ت و نش��ان دهنده رکود شدید در 
تقاضای داخلی اس��ت. عالوه بر این، با در نظر گرفتن 
اینکه تحریم ها تا آینده نزدیک برداشته نخواهند شد، 
اقتصاد در س��ا ل های پیش رو کمتر از حد توان رشد 

خواهد داشت.

پیش بیني می ش��ودکه اقتصاد ایران در س��ا ل های 2013 و 
2014 به ترتیب با رشد 0/5 و 2 درصدی نسبت به رکود 3/4 
درصدی سال 2012 مواجه باشد. در حقیقت اگرچه تحریم های 
امریکا و اتحادیه اروپا در بخش های نفتی و مالی در این س��ال 
تش��دید خواهد شد که مسلماً به اقتصاد ضربه خواهد زد، ولی 
بیش��تر تأثیر این تحریم ها در سال 2012 کاهش یافته است. 
در نتیجه صادرات در مقایس��ه با سال 2012 با شدت کمتری 
کاهش خواهد یافت که این موضوع منجر به بازگش��ت رش��د 
اقتصادی خواهد ش��د. با این وجود اقتصاد در میانه یک بحران 
باق��ی می ماند که در آن به طور خاص مصرف بخش خصوصی 
ک��م رونق باقی می ماند. عالوه بر این با فرض اینکه تحریم های 
بین المللي ادامه خواهند یافت، اقتصاد در کوتاه مدت به میزان 
زیادی کمتر از حد توان رش��د خواهد کرد. پیش بیني می شود 
که رش��د واقعي تولید ناخالص داخلي در طول دوره 2014 تا 

2018 به طور میانگین 2/8 درصد خواهد بود.

 دورنمای مصرف بخش خصوصی 
در طول چند ماه گذشته قدرت خرید در ایران به طور مداوم 
کاهش یافته اس��ت. یکی از دالیل اصل��ی آن، رکود اقتصادی 
است که خرید کاالهای اساسی را بسیار دشوار کرده است. بنا 
ب��ه گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم س��االنه در ماه ایرانی 
منتهی ب��ه 22 نوامبر 26/1 درصد افزایش پیدا کرده و این در 
حالی اس��ت که بس��یاری از گزارش های دیگر حاکی از نرخی 
باالی 50 درصد می باش��ند. عالوه بر این، میزان دسترس��ی به 
کاالهای وارداتی به دلیل ادامه کاهش ارزش ریال در بازار سیاه 
به ش��دت کاهش یافته اس��ت، که این موضوع کاهش مصرف 
بخ��ش خصوصی را افزایش می دهد. بن��ا به گزارش ها علیرغم 
تالش های بس��یار دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال، 
مانن��د معرفی سیس��تم چند نرخی مبادل��ه ارز و افتتاح مرکز 
مبادالت ارزی، در 7 ژانویه هر دالر امریکا معادل 34250 ریال 
ایران بوده اس��ت که در مقایس��ه با ژانویه 2012 که این عدد 

18000 ریال بوده است، بسیار باالتر است.

 پیش بیني اقتصاد کالن

اجزای تولید ناخالص ملی ایران و رشد واقعی تولید ناخالص ملی

مصرف بخش خصوصی
مخارج دولتی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
صادرات
واردات

)RHS( رشد تولید ناخالص داخلی واقعی/ درصد تغییرات ساالنه
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در نتیج��ه در ط��ی ماه های اخیر حقوق ماهانه به ش��دت 
کاه��ش یافته و به عددی به ط��ور میانگین 240-320 دالر 
در ماه رس��یده اس��ت که با خط فقر اعالم شده معادل 800 
دالر در م��اه مغای��رت دارد. قیم��ت کااله��ای وارداتی مانند 
یخچ��ال و جاروبرق��ی در ط��ول مدت یک س��اله ت��ا نوامبر 
بی��ش از دو برابر افزایش پیدا کرده اس��ت. ع��الوه بر این در 
نتیجه مش��کالت مربوط به واردات قطعات خودرو پیش بیني 
 می ش��ود فروش س��االنه خودرو در سال 2013، 27/5 درصد 

کاهش یابد. 
از آنجای��ی که احتماالً تحریم های بین المللي ادامه خواهند 
یاف��ت و نیز با توجه به این موضوع که به نظر می رس��د بانک 
مرک��زی ایران قادر به اجرای سیاس��ت های مال��ی مؤثر برای 
جلوگی��ری از کاه��ش ارزش ری��ال نمی باش��د، پیش بین��ي 
می ش��ود ک��ه مص��رف بخ��ش خصوص��ی در س��ال 2013 
 ی��ک درص��د کاه��ش و در س��ال 2014 یک درص��د افزایش 

پیدا کند.

 دورنمای سرمایه گذاري ثابت 
تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص در طول سال های آینده 
محدود باقی می ماند. ایران برای اکثر سرمایه گذاران خارجی، 
خ��ارج از محدوده خواهد مان��د و همین طور بحران اقتصادی 
 ن��رخ س��رمایه گذاري دولتی و داخل��ی در بخش خصوصی را 

کند می کند. 
در حقیق��ت پیش بیني می ش��ود که بخش س��ازندگی در 
ایران در س��ال 2013، در ادامه کاهش پنج درصدی در سال 
2012، س��ه درصد رکود داشته باش��د که در آن به خصوص 
زیربخش های مسکونی و غیرمسکونی ضعیف تر هستند. عالوه 
بر این کاهش 0/8 درصدی تولیدات خودرو در س��ال 2013 
در ادام��ه کاهش 17/8 درصدی در س��ال 2012 پیش بیني 
می شود. با این وجود س��رمایه گذاري ثابت کاماًل ساکن باقی 
نمی ماند، زیرا دولت به تالش برای مدرن سازی شبکه قدیمی 
ساخت و ساز کشور ادامه می دهد. پیش بیني می شود تشکیل 
س��رمایه ثابت خام در س��ال 2012، 0/3 درصد کاهش و در 

سال 2013، 3 درصد افزایش یابد.
 

 دورنمای هزینه های دولت

 

 

 صادرات خالص
جایگاه خارجی ایران در س��ال 2013 در مقایس��ه با سال 
قبل در حد متوس��ط، ارتقاء پیدا می کند. بنا به تخمین آژانس 
بین المللي انرژی، صادرات نفت )که 85 درصد کل صادرات در 
س��ال 2010 را تشکیل می دهد( به طور میانگین 1/3 میلیون 
بش��که در روز در نوامبر خواهد بود، که بیش��تر از 1/4 میلیون 
بشکه در روز در اکتبر و 1/07 میلیون بشکه در روز در سپتامبر 
است و در حقیقت بنا به گزارش هاي این آژانس، کاهش خرید 
نفت خام از س��وی چین و هند با افزایش خرید از سوی مالزی 
و تایوان جبران ش��ده اس��ت. با این وجود صادرات تقریباً 50 
درصد در مقایس��ه با نوامب��ر 2011 کاهش یافته و پیش بیني 
می شود که صادرات نفت در سال 2012 به میزان 37/1 درصد 

کاهش یابد.

 

کاهش صادرات به دلیل اجرای تحریم اتحادیه اروپا بر روی 
واردات نفت ایران در اول جوالی به ش��دت س��رعت گرفت که 
نتیج��ه آن کاهش صادرات 42/5 درصدی بین ماه های ژوئن و 
آگوس��ت بود. با در نظر گرفتن این نکته که بیشتر تأثیر بالقوه 
تحریم ها در س��ال 2012 از بین رفت، پیش بیني می ش��ود که 
صادرات نفت در سال 2013 تنها 2/9 درصد کاهش یابد. عالوه 
بر این ب��ا ادامه کاهش ارزش ریال، صادرات کاالهای غیرنفتی  )LHS( تولید ناخالص داخلی اسمی 

)RHS( کسری بودجه، درصد از تولید ناخالص داخلی

 کسر بودجه ایران

ضربات سخت ناشی از تحریم ها - صادرات و واردات ایران

 صادرات خالص، درصد از تولید ناخالص داخلی
 صادرات، درصد تغییر ساالنه
 واردات، درصد تغییر ساالنه

عنوان: کاهش کندتر در سال 2013
ایران- صادرات خالص نفتی

 صادرات خالص نفتی

 مصرف نفت، درصد تغییر ساالنه
تولید نفت، درصد تغییر ساالنه
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با س��رعت کمتری نس��بت به محصوالت بخش انرژی کاهش 
خواهد یافت. مسلماً علیرغم تحریم های اجرا شده بر بخش مالی 
صنایع کشور، ایران راه هایی برای مبادالت مالی محدود در سال 
2012 پیدا کرده است که از آن ها می توان به پرداخت ها با لیر 
ترکیه و روپیه هند اش��اره کرد. پیش بیني می شود که صادرات 
کلی در س��ال 2013 برابر 2/7 درصد کاهش و در سال 2014 

نیز به میزان یک درصد افزایش یابد.
واردات کل��ی در ماه های اخیر در نتیجه ادامه کاهش ارزش 
ریال و ادامه تحریم های بین المللي بر بخش مالی ایران به طور 
قابل توجهی کاهش یافته اس��ت. برای مثال صادرات از امارات 
متح��ده عربی )ک��ه 15 درصد از کل واردات در س��ال 2009 
را تش��کیل می داد( به یک س��وم در نیمه اول سال 2012 در 

مقایسه با دوره مشابه در سال 2011 کاهش یافته است و عالوه 
بر این دولت ایران به منظور جلوگیری از خروج دالر از کش��ور 
راهکارهای��ی برای محدود کردن واردات تصویب کرده اس��ت. 
برای مثال در هش��تم نوامبر، واردات 75 کاال که لوکس نامیده 
ش��ده اند را ممنوع اعالم کرد. با این ح��ال دولت راه هایی برای 
واردات کاالهای مورد نیاز یافته اس��ت، روندی که امس��ال نیز 
ادام��ه خواهد یافت. برای مثال بنا به گزارش ها ایران میلیون ها 
دالر از قطع��ات تحریمی امریکا در بخش مخابرات را از طریق 
تولیدکنن��دگان چینی، خاورمیانه ای و ایرانی در س��ال 2012 
به دس��ت آورده است. پیش بیني می ش��ود که واردات کلی در 
س��ال 2013، هفت درصد کاهش و در سال 2014، سه درصد 

افزایش یابد.

فعالیت اقتصادی ایران

2008200920102011
)برآورد(

2012
)برآورد(

2013
)پیش بینی(

2014
)پیش بینی(

2015
)پیش بینی(

2016
)پیش بینی(

2017
)پیش بینی(

 تولید ناخالص 
 ملی اسمی 

)میلیارد ریال(
3,407,215/43,631,507/44,398,627/7 5,539,9597,628,779/41,016,9243/212,449,653/314,930,892/317,715,110/820,077,475/7

 تولید ناخالص 
 ملی اسمی 
)میلیار دالر(

359/7367/78436/73520/18625/46694/79 739/65 844/82 954/63 1030/4

رشد واقعی تولید 
 ناخالص ملی 

)درصد تغییر ساالنه( 
-1/2-12/1 2/8 -3/4 0/52 2/53/43

سرانه تولید ملی 
9,0939,58410,84312,14312,996 8,272 6,954 4,9765,0295,904)دالر(

 جمعیت 
77/277/978/679/3 75/676/4 74/8 72/373/174)میلیون نفر(
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 گروه مادیران
تاریخچه

گروه »مادیران« که کاماًل خصوصی است، یکی  از بزرگترین 
ش��رکت های قطعات الکترونیکی و فناوري اطالعات می باشد. 
این گروه در س��ال 1962 تحت نام شرکت ماشین های اداری 
ایران تأس��یس شد. از سال 2004، شرکت محصوالت تولیدی 
خ��ود به خصوص مانیتورهای »ال جی« را به س��ایر بازارها در 

خاورمیانه صادر کرد.
ساختار: ش��رکت »مادیران« به عنوان نمایندگی  انحصاری 
تعدادی از برندهای تجاری در خاورمیانه و کش��ورهای اروپای 
شرقی  و آسیا میانه فعالیت می کند. اولین معامله انحصاری این 
شرکت در سال 1964 با شرکت شارپ صورت گرفت. »مادیران« 
در کنار محصوالتی که تحت لیس��انس س��ایر شرکت ها تولید 
می کند، پرینترها، وس��ایل رایانه و مجموعه تلویزیون از جمله 
تلویزیون LCD را با برند خود دارد. ش��رکت مادیران تعدادی 

برندهای کاماًل اختصاصی را در منطقه راه اندازی کرده است.
در سال 2006 محصول X-Vision را به بازار عرضه کرد 
که ادعا می کند س��ومین برند ب��زرگ تلویزیون های LCD در 
ایران است. در این سال، »مادیران« محصولی را تولید کرد که 
ادعا می شد اولین تلویزیون LCD ساخته شده در ایران است.

سال 2008 شاهد عرضه محصولی به نام MEVA بود که 
برند کامپیوتر ش��رکت است. در سال 2009 »مادیران« مدعی 
شد که سهم MEVA در بازار ایران، در رده محصوالت مشابه 

15 درصد بوده است.
تمرکز مادیران بر روی سیس��تم های بانکی و اتوماس��یون 
اداری است. فعالیت های اصلی »مادیران« از طریق سه زیرشاخه 
مس��تقل انجام می شود: مرکز ماشین های اداری ایران )واردات 
و فروش(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )ساخت و فروش(، 

خدمات ماشین های اداری ایران )خدمات پس از فروش(
»مادیران« در سال 2007 در کنار قراردادهای موجود برای 
مونتاژ مانیتورهای »ال جی«، پرینترهای س��وزنی »اپس��ون« 
و پرینت��ر بانک��ی اولیوت��ی آغاز ب��ه تولید عمده پن��ج مدل از 

گوشی های تلفن همراه »ال جی« کرد. »ال جی« برندی حائز 
اهمیت برای »مادیران« اس��ت. در س��ال 2008 این ش��رکت 
 تصمیم به تولید 850 هزار LCD و مانیتورهای CRT از برند 
»ال ج��ی« و افزایش این مقدار به 940 هزار در س��ال 2009 
گرفت. »مادیران« همچنین مجوز تولید حدوداً 14 هزار پرینتر 

سوزنی »اپسون« را در سال به دست آورد.

استراتژی
در بخش توزیع، بخش عمده ای از جایگاه ارزشی »مادیران« 
از طریق س��طح باالی خدمات به دست آمده است. »مادیران« 
قابلی��ت ارائه خدمات در محل را در زمانی کمتر از دو س��اعت 
از زمان دریافت تماس، ارتقاء داده اس��ت. در س��ال 2008 این 
کارخانه ادعا کرد که زمان پاسخ به طور میانگین یک ساعت و 

30 دقیقه می باشد.
»مادیران« همچنین اس��تراتژی رشد خود را حول تقویت 
برندهای فناوري اطالعات و الکترونیکی با تکنولوژی های جدید 
بن��ا می کند. مادیران در س��ال 2008 بع��د از تحقیقی درباره 
انتخ��اب یک برند جدید ب��رای کامل ک��ردن محصوالت »ال 
جی« و »سامسونگ« اعالم کرد که مانیتورهای برند AOC را 
تولید و در بازار ایران به فروش می رس��اند. »مادیران« در حال 
حاضر مانیتورهای »ال ج��ی« را تولید می کند. »مادیران« در 
سال 2008 همچنین خط تولید لوازم جانبی کامپیوتر از برند 
MEVA را آغ��از به کار کرد. ب��ا این حال »مادیران« در ادامه 
موفقیت تلویزیون ال س��ی دی با برند خود، به تمرکز بر روی 

محصوالت خود ادامه خواهد داد.
در این حال »مادیران« به تدریج فعالیت های تولیدی خود 
را گسترش داده است. این روند از سال 1994 و از زمانی آغاز 
 CKD گردید که این ش��رکت اولین تولیدکننده مانیتورهای
ایرانی ش��د. این فعالیت در ش��هر هشتگرد در 80 کیلومتری 
ته��ران ص��ورت گرف��ت. »مادی��ران« همچنی��ن مدرن ترین 
 کارخانه تزریق پالستیک در خاورمیانه را با 14 ماشین تزریق 

اداره می کند.

 مشخصات شرکت ها
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اطالعات مالی
»مادی��ران« در س��ال 2010-2009 پیش بین��ي کرد که 
سهمی 9 درصدی از بازار LCD و تلویزیون CRT را در ایران 
به دست خواهد آورد که باالتر از سهم 8 درصدی در سال قبل 
آن اس��ت. مادیران به عنوان توزیع کننده برند »ال جی« که در 
بازار پیشتاز اس��ت، 62 درصد بازار مانیتور در ایران را در سال 
2010-2009 در اختیار داش��ت که این مقدار کمتر از س��هم 
70 درصدی در سال قبل آن بود. این کارخانه ادعا می کرد که 
در س��ال 2010-2009 سهم 8 درصدي از بازار وسایل جانبی 

کامپیوتر را در اختیار دارد.

اطالعات عملکردی
»مادیران« بیش از 1360 کارمند در سراسر ایران دارد. این 
کارخانه 21 مرکز توزیع و خدمات را در ایران اداره می کند که 
در مجموع 340 کارمند به طور مستقیم در این مراکز مشغول 
ب��ه کار هس��تند. این ش��رکت در مجموع 566 مرکز رس��می 
خدمات دارد که ش��بکه ای نزدیک ب��ه 1463 دفتر خدماتی و 
3854 زیرمجموع��ه و در مجموع 5317 فروش��گاه را ش��امل 
می ش��ود. نزدیک به 20 درصد نمایندگی های خدماتی شرکت 

در تهران و بقیه در استان ها حضور دارند.
در بخش تولید، مادیران گنجایش تولید ساالنه یک میلیون 
 CRT 250 هزار تلویزیون ،LCD مانیتور، 200 هزار تلویزیون
و 60 هزار پرینتر را دارد. در س��ال 2009 این شرکت بیش از 
825 ه��زار مانیتور تولید کرد و برنامه این بود تا این عدد را به 

900 هزار در سال 2010 برساند.

برندها
»مادی��ران« نماین��ده انحص��اری »ش��ارپ«، »ال ج��ی«، 
»اولیوتی«، »اپسون« و تعدادی دیگر از برندها است. همچنین 
این ش��رکت خط تولی��د محص��والت گوناگونی مانن��د لوازم 
 جانبی کامپیوت��ر و تلویزیون های LCD و CRT با برند خود 

را دارد.
 

 صنایع الکترونیک ایران )صاایران(
تاریخچه

»صاایران« در سال 1972 تأسیس شد و هم اکنون یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان سیستم ها و محصوالت الکترونیکی در 
ایران است. پس زمینه شرکت در کاربردهای نظامی الکترونیک 
می باش��د، اما در سال های اخیر وارد بعضی عرصه های قطعات 

مصرفی الکترونیکی نیز شده است.

ساختار
»صاایران« در حال حاضر دارای شش زیر مجموعه می باشد 
که هر کدام در تولی��د مجموعه ای از محصوالت با کاربردهای 

مصرف��ی و نظامی تخص��ص دارند. زیرمجموع��ه اصلی و گونه 
محص��والت الکترونیکی هر کدام بدون ذکر کاربردهای نظامی 

در ادامه آورده شده است:
صنایع الکترونیکی شیراز:

- وسایل جانبی کامپیوتر
- صنایع ارتباطی ایران
- محصوالت مخابراتی

- اجزاء الکترونیکی
صنایع اجزاء الکترونیکی:

- نیمه هادی ها )ترانزیستورها و آی سی ها(
- کارت های اعتباری الکترونیکی

- PCBهای یک رو، دو رو و چند الیه
مرکز تحقیقات الکترونیک ایران:

- محصوالت مخابراتی

استراتژی
»صاایران« در حدود 100 محص��ول مختلف الکترونیکی 
تولید می کند. در طول س��ال ها تالش کرده اس��ت تا توانایی 
تولی��د محص��والت الکترونیک��ی مصرف��ی را افزای��ش دهد. 
 در ح��ال حاض��ر توان تولی��دی این ش��رکت ش��امل موارد 

زیر می باشد:
- لیزر و الکترواپتیک شامل انواع لنزها، شیشه ها و آینه های 

فلزی، منشورها و انواع روکش ها
- فن��اوری ارتباطات و اطالعات ش��امل قابلیت تولید تمام 

 PABX مدل های کامپیوتر شخصی و
- خط مونتاژ اتوماتیک با ماشین های تزریق اتوماتیک 

- طراحی و تولید بردهای مدار چاپی چند الیه تا ماکزیمم 
16 الیه و انواع بردهای سخت و انعطاف پذیر

- کارت های اعتباری هوشمند و خط تولید سیم کارت

اطالعات مالی
سود ساالنه در حدود بیشتر از 10 میلیون دالر است.

اطالعات عملکردی
»صاایران« در حدود 3200 کارمند مس��تقیم در شش زیر 
مجموع��ه خود دارد ک��ه در حدود نیمی از آن ها مهندس��ین 
متخصص در رشته های گوناگون هس��تند. صاایران بزرگترین 

مجموعه الکترونیکی در ایران به حساب می آید.

برندها
مرکز تحقیقات الکترونیک ایران، یکی از زیر مجموعه های 
»صاایران«، محصوالت مخابراتی ش��امل مونتاژ گوش��ی های 
 تلفن هم��راه تحت لیس��انس ش��رکت بلژیکی »س��اژم«، را 

تولید می کند.



ان
یر

ی ا
یک

ون
تر

لک
ت ا

وال
ص

مح
ار 

باز
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

36

 پیش بینی جمعیتی

هرم جمعیتی 2011جمعیت 2011 و 2050

جمعیت کل کشور )1990 تا 2050( میلیون نفرامید به زندگی

مرد
زن

2011

2050

مرد، سال 
زن، سال

تحلیل جمعیت��ی، بخش اصلی م��دل پیش بیني صنایع و 
اقتصاد کالن اس��ت. جمعیت کلی یک کش��ور ن��ه تنها متغیر 
اصل��ی در تقاضای خرید می باش��د، بلکه درک نمایه جمعیتی 
برای فهمیدن مسائل گوناگون مانند روند آینده جمعیت، رشد 

تولید و نیازمندی های هزینه دولت، بسیار مهم است.
ش��کل هایی که در ادامه آورده شده اس��ت، هرم جمعیتی 

ایران در سال 2011، تغییر در ساختار جمعیتی بین سال های 
2011 و 2050 و جمعیت کلی بین سال های 1990 و 2050 
را در کنار امید به زندگی با جزئیات توضیح می دهند. جداول، 
اطالعات کلیدی ش��کل ها را در کنار موارد مهم دیگری مانند 
نسبت جمعیت غیربیکار به جمعیت شاغل و همین طور نسبت 

جمعیت شهری به روستایی نشان می دهد.
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در طول چند س��ال گذش��ته دو عامل اصلی باعث تشویق 
به گس��ترش تولی��دات محصوالت الکترونیکی ش��ده اند. اول 
دول��ت ایران قدم هایی در جهت تش��ویق تولید داخلی بدلیل 
وجود تقاض��ای قابل مالحظه بخصوص در بازار گوش��ی های 
تلفن همراه برداشت. دوم بسیاری از تولیدکننده های آسیایی 
آگاهان��ه آغاز ب��ه فعالیت هایی برای تأس��یس خطوط مونتاژ 
در ای��ران کرده اند. از عوامل اصلی ک��ه در تصمیم گیری این 
ش��رکت ها دخیل بوده اند، رش��د بازار محلی، کاهش رقابت از 
س��مت رقیبان امریکایی و تمایل برای اجتناب از مالیات های 
س��نگین وارداتی است. تعدادی از ش��رکت های چند ملیتی 
کارخانه ه��ای تولی��دی را در مناط��ق اقتص��ادی بخصوصی 
راه اندازی کرده اند که از آن ها می توان به دوو، سامس��ونگ و 

پاناسونیک اشاره کرد.
ی��ک اتفاق مهم در س��ال 2007 رخ داد، زمانی که دولت 

تعرفه 60 درصدی واردات گوش��ی های تلفن همراه را اعمال 
کرد ش��رکت های داخلی از مذاکره با فروش��نده های خارجی 
برای یافتن راه های همکاری دست کشیدند. دولت همچنین 
مجموعه هدف هایی را برای تولید مش��خص کرد. با این وجود 
ذخایر داخلی برای پاس��خ به تقاضای ب��االی داخلی در بازار 

محصوالت الکترونیکی بسیار کمتر از حد مورد نیاز است.
در فوریه 2010 دولت ای��ران اعالم کرد که از محل ذخایر 
ارزی خود در بازار فارکس س��رمایه ای در حدود 4/09 میلیارد 
دالر برای حمای��ت از تولید داخلی در بخش های اصلی هزینه 
کرده اس��ت. امکانات برای 904 واحد تولیدی فراهم شده بود 
که در بین آن ها ش��رکت های الکترونیکی نیز قرار داشتند. در 
اواس��ط جون 2009 با دس��تور دولت به منظور افزایش کمک 
ب��ه صنایع داخلی 5 میلیارد دالر دیگر به این زمینه اختصاص 

داده شد.

جمعیت ایران با توجه به گروه های سنی از سال 1990 تا 2020 )هزار نفر(

منبع: بانك مرکزي، بانك جهاني، سازمان ملل

19901995200020052010201220152020

54,87159,75765,34269,73273,97475,61277,91481,045مجموع

09,1907,5926,3355,4266,1496,2695,9555,262 تا 4 سال

58,7518,9357,5885,4935,3575,6036,0885,926 تا 9 سال 

107,1358,6918,9387,1905,4665,2255,3336,077 تا 14 سال

155,6696,8348,6579,2047,1466,3085,4325,314 تا 19 سال

204,5835,2596,8949,0009,1078,4367,0765,389 تا 24 سال 

253,8744,3915,3696,8218,8999,2489,0227,010 تا 29 سال

303,3173,7604,4125،2566,7547,6438,8318,947 تا 34 سال

352,7653,2113,7514,6635,2035,6676,6998,756 تا 39 سال

402,0472,6593,1964,0344,6074,7705,1486,632 تا 44 سال

451,5891,9222,6353,3463,9664,2034,5395,080 تا 49 سل

501,4921,4721,9012,6283,2623,5053,8784,448 تا 54 سال

551,4161,3821,4371,7392,5362,8013,1583,764 تا 59 سال

601,1641,2951,3111,3421,6541,9322,4203,021 تا 64 سال

659361,0161,1681,2421,2291,2901,5262,240 تا 69 سال

705037588531,0791,0661,0431,0661,332 تا 74 سال

4395798981,2691,5741,6691,7441,846باالي 75 سال
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19901995200020052010 2012
)پیش بیني(

 2015
)پیش بیني(

 2020
)پیش بیني(

نسبت تکفل، درصد از کل جمعیت 
96/685/765/245/239/238/738/638/9در سن کار )1(

 جمعیت تحت تکفل، کل
2695427572257792169920842211012171222684هزار نفر )2(

50/953/960/568/971/872/172/172/0جمعیت فعال، درصد از کل )3(

2791732186395634803353132545115620258361جمعیت فعال، کل، هزار نفر )4(

جمعیت جوان، درصد از کل جمعیت 
89/878/457/837/731/931/430/929/6در سن کار )5(

2507525219228611811016972170981737617265جمعیت جوان، کل، هزار نفر )6(

جمعیت بازنشسته، درصد از کل 
6/77/37/47/57/37/37/79/3جمعیت در سن کار )7(

18782353291835893869400343365419جمعیت بازنشسته، هزار نفر )8(

نسبت های کلیدی جمعیت ایران، 2020-1990

19901995200020052010201220152020

56/360/264/266/969/470/371/773/8جمعیت شهری، درصد از کل

43/739/835/833/130/629/728/326/2جمعیت روستایی، درصد از کل

30627/235490/341048/646219/351337/753170/255864/059811/2جمعیت شهری، هزار نفر

23772/823463/722890/022867/822867/822441/622049/521233/8جمعیت روستایی، هزار نفر

جمعیت روستایی و شهری ایران، 2020-1990

پیش بینی 2020پیش بینی 2015تخمین 199019952000200520102012

016/7512/709/707/788/318/297/646/49 تا 4 سال

515/9514/9511/617/887/247/417/817/31 تا 9 سال

1013/0014/5413/6810/317/396/916/847/50 تا 14 سال

1510/3311/4413/2513/209/668/346/976/56 تا 19 سال

208/358/8010/5512/9112/3111/169/086/65 تا 24 سال

257/067/358/229/7812/0312/2311/588/65 تا 29 سال

306/056/296/757/549/1310/1111/3311/04 تا 34 سال

355/045/375/746/697/037/498/6010/80 تا 39 سال

403/734/454/895/786/236/316/618/18 تا 44 سال

452/903/224/034/805/365/565/836/27 تا 49 سال

502/722/462/913/774/414/644/985/49 تا 54 سال

552/582/312/202/493/433/704/056/64 تا 59 سال

602/122/172/011/922/242/553/113/73 تا 64 سال

651/711/701/791/781/661/711/962/76 تا 69 سال

700/921/271/311/551/441/381/371/64 تا 74 سال

750/800/971/371/822/132/212/242/28 سال به باال

 جمعیت ایران بر حسب گروه سنی، 1990- 2020 )درصد از کل(

منبع: بانك مرکزي، بانك جهاني، سازمان ملل
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پیش بیني ه��ای بازار با بهره گی��ری از بهترین تکنیک های 
مدل س��ازی س��ری زمانی انجام گرفته است. شکل دقیق مدل 
سری زمانی مورد استفاده از هر صنعت به صنعتی دیگر متفاوت 
بوده و در هر مورد براساس آزمون هاي استاندارد مشخص شده 
و توس��ط ویژگی های غالب داده های صنعت مورد آزمایش قرار 
می گیرند. به عنوان مثال ممکن است داده ها برای برخی صنایع 
ب��ه طور خاص متمایل به حالت فصلی باش��ند مانند روندهای 

فصلی. اما در دیگر صنایع، ممکن است غیرخطی باشند.
رویک��رد تحلیل از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت اس��ت. 
تجزیه و تحلیل از هر صنعت با استفاده از خودرگرسیون برداری 
اس��ت. خودرگرس��یون برداری ام��کان پیش بین��ي یک متغیر 
ب��ا اس��تفاده از اطالعاتی فراتر از پیش��ینه آن متغیر به عنوان 
اطالعات توضیحی را می دهد. به عنوان مثال، هنگام پیش بیني 
بهای نفت، مي توان اطالعاتی راجع به مصرف، تولید و گنجایش 

را نیز لحاظ کرد.
با این حال هنگام پیش بیني برخی از متغیرهای بخش های 
فرعی، اس��تفاده از پیش��ینه خود متغیر بهترین روش تجزیه و 
تحلیل است. این گونه تجزیه و تحلیل تک متغیره، مدل سازی 
ت��ک متغی��ره نامی��ده می ش��ود. در تحلیل ه��ا از رایج ترین و 
فراگیرترین مدل های تک متغیره اس��تفاده ش��ده است. )مدل 

خودرگرسیون میانگین متحرک(
در برخي موارد به دلیل کافي نبودن داده هاي سري زماني 
و ی��ا پایین بودن کیفیت داده ها، تکنیک هاي خودرگرس��یوني 
میانگین متحرک مناس��ب نیستند. در این موارد، از روش های 
تجزیه س��نتی یا روش های هموارسازی به عنوان پایه تحلیل و 

پیش بیني استفاده می شود.
باید به خاطر داش��ت ک��ه دخالت انس��ان در تکنیک های 
پیش بیني نقش��ی ضروری و مطلوب دارند. دانش کافی درباره 
داده ه��ا و صنعت ای��ن اطمینان را می دهد که شکس��ت های 
س��اختاری، داده های غیرعادی، نقاط چرخ��ش و ویژگی های 

فصلی را در جایی تش��خیص داده ش��وند که فرایند پیش بیني 
کاماًل مکانیکی تشخیص نمی دهد.

 صنعت الکترونیک
پیش بیني: تع��دادی معیار جهت هدایت پیش بیني ها برای 

هر متغیر در صنعت وجود دارد.
پیش بیني در مورد فناوری اطالعات، محصوالت الکترونیکی 
و نیمه رساناها، به دلیل چند بخش بودن ماهیت بازار آن ها، 
مشخص نبودن اطالعات تأمین کننده ها، فقدان توافق آشکار 
میان ارقام منتشره در تعریف بازار، روش شناسي دشوار است. 
ع��الوه بر ای��ن، پیش بیني ها به طور طبیعی ب��ه علت منظور 
نم��ودن عوام��ل داخلی و خارجی سیاس��ی و اقتصادی تحت 

تأثیر قرار می گیرند.
پیش بیني های س��ه ماهه با استفاده از بهترین تکنیک های 
عملی مدل سازی س��ری های زمانی و با داش��تن دانش کامل 
 از ویژگی ه��ای غال��ب هر ب��ازار محلی، به ط��ور قابل توجهی 

بهبود یافته اند.
متغیرهایی که به تنهایی برای هر پیش بیني مورد توجه قرار 

می گیرند، عبارتند از:
 زمین��ه اقتص��ادی، تولی��د ناخال��ص مل��ی و روندهای 

جمعیت شناسی
 پیشرفت های تکنولوژیکی و نرخ پراکندگی

 روندهای تقاضای اساسی
 سهم تولید ناخالص ملی پیش بیني شده صنعت

 میزان بلوغ ساختار بازار
 توسعه قانون گذاری و سیاست های دولت

 اتفاقات خارجی
تخمین ه��ا برای ه��ر بخش صنعت با اس��تفاده از آمارهای 
دولت��ی، )در ص��ورت وجود( و پیش بیني ه��ای اقتصاد کالن و 

جمعیت شناسی انجام شده است.

 روش شناسی
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 منابع مورد اس�تفاده در گزارش های مربوط به 
الکترونیکی ش�امل وزارتخانه ها،  محص�والت 
مراکز آمار، بدنه قانون گذاری فناوری اطالعات 
و ارتباط�ات، انجمن های مل�ی صنایع، ارقام و 
اطالعات رسمی منتشر شده توسط شرکت ها و 

خبرگزاری های ملی و بین المللي صنایع است.



تلفن: 88349112- 88938698                 دورنگار: 88938698
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