
150 سال سابقه و اعتبار برای نوکیا

حدودا سه سال پیش بود که مایکروسافت توافقی را برای خرید کسب و کار 
تولید موبایل و خدمات نوکیا با آن امضا کرد و سال گذشته نیز این شرکت 
سرویس نقشه خود به نام Here را به گروهی از شرکت های خودروساز آلمانی 
واگذار کرد. البته در این حقیقت که شرکت فنالندی در سال های اخیر شرایط 
مطلوبی نداشته هیچ تردیدی نیست، با این حال، نمی توان نقش بسیار مهم 
آن در تعریف معیارهای صنعت موبایل را برای مدت بیش از یک دهه از آغاز 
فعالیتش نادیده گرفت. همان گونه که در ابتدای مطلب هم گفتیم، کمپانی 
فنالندی در سال های درخشش خود موبایل هایی خاطره انگیز را به کاربرانش 
 HMD در سطح جهان عرضه کرد و حال که بنا دارد مجددا به واسطه شرکت
به دوران اوج خود بازگردد، در ادامه تاریخچه ای کوتاه از عمر ۱5۰ ساله آن 
را همراه با هم از نظر خواهیم گذراند. وقتی نام نوکیا می آید اغلب ما به یاد 
تلفن همراه می افتادیم، در حالی که این شرکت کار خود را با کارخانه کاغذ 
 Fredrik Idestam سازی اش آغاز کرد که در سال ۱۸65 میالدی توسط
مهندس معدن در منطقه Tammerkoski Rapids واقع در جنوب غربی 
فنالند تاسیس شد. اشاره کنیم که در آن زمان نام نوکیا هنوز هم متولد نشده 
بود. در واقع موقعیت کارخانه کاغذسازی دوم بود که الهام بخش انتخاب این 
اسم شد چراکه آن کارخانه در حاشیه رودخانه Nokianvirta راه اندازی گردید 
و اینگونه شد که Idestam در سال ۱۸7۱ میالدی تصمیم گرفت نام شرکت 
خود را Nokia Ab بگذارد و بعد از حدود سه هفته شرکت وی به تولید برق نیز 
روی آورد. همزمان فردی به نام Eduard Polón در سال ۱۸9۸ شرکتی به 
نام Finnish Rubber Works را در فنالند تاسیس کرد و شخص دیگری 
به نام Arvid Wickström در سال ۱9۱۲ کارخانه کابل سازی اش به نام 
Finnish Cable Works را پایه نهاد. در سال ۱9۱۸ کارخانه پالستیک 
سازی متعلق به Polón، نوکیا را خریداری کرد و کمی بعد نیز کارخانه کابل 
سازی را خریداری نمود. هر سه نامی که به آن ها اشاره کردیم یک شرکت 
خوشه ای را پدید آوردند و همانطور که گفته شد همگی به یک نفر تعلق 
داشتند، با این همه فرآیندهای کاری و تولیدی شان تا سال ۱967 میالدی 
کامال مستقل از هم بود تا اینکه نهایتا با هم ادغام شدند و اینگونه شد که 
Nokia Corporation متولد گردید. این شرکت تازه تاسیس روی چهار بازار 
خاص تمرکز داشت که عبارتند از کاغذ، قطعات الکترونیکی، پالستیک و کابل. 
لذا از دستمال توالت گرفته تا دوچرخه، تایر خودرو، کفش های پالستیکی، 
تلویزیون، کابلی های ارتباطی، قطعات روباتیک، پی سی و تجهیزات نظامی در 

سبد محصوالت آن یافت می شد.

تمرکز نوکیا روی تلفن همراه

در دهه ۱99۰ میالدی، ریاست نوکیا تصمیم گرفت که فعالیت های شرکت 
را صرفا روی بازار مخابرات متمرکز نماید و در نتیجه واحدهای دیتا، برق، 
تلویزیون، تایر و کابل سازی آن واگذار شدند. در سال ۱99۱ میالدی، اولین 
تماس GSM دنیا توسط Harri Holkeri نخست وزیر فنالند آن هم از 
طریق یکی از تجهیزات تولیدی نوکیا انجام شد. سال بعد نیز اولین تلفن همراه 
قابل حمل این شرکت با پشتیبانی از شبکه GSM به نام Nokia 1011 وارد 
بازار شد. کاربران آن دستگاه با هر بار شارژ می توانستند تا 9۰ دقیقه با آن 
مکالمه داشته باشند و امکان ذخیره سازی تا 99 شماره تماس نیز در آن میسر 
بود. دو سال بعد، نوکیا سری ۲۱۰۰ موبایل های خود را معرفی کرد که برای 
نخستین بار کاربران را با رینگتون خاطره انگیز نوکیا آشنا ساخت. جالب است 
بدانید که شرکت سازنده هدف فروش 4۰۰ هزار عددی را برای آن موبایل ها 
تعیین کرده بود اما استقبال از آنها آنقدر باال بود که بالغ بر ۲۰ میلیون عدد 
از آنها در سرتاسر دنیا فروخته شد. در سال ۱996 میالدی، نوکیا محصول 
دیگری به نام Communicator 9000 را معرفی کرد؛ موبایلی همه کاره با 
برچسب قیمتی ۸۰۰ دالر  که امکان ارسال ایمیل، فکس و مرور وب را برای 
کاربران فراهم می کرد و در کنار آن قابلیت کار با متون و صفحات گسترده 
را هم داشت، با این حال نتوانست به لحاظ تجاری به موفقیت قابل توجهی 
دست پیدا کند. در همان سال شرکت فنالندی یک تلفن همراه کشویی به نام 
نوکیا ۸۱۱۰ را معرفی کرد که با نام موبایل موزی هم شناخته می شد و در فیلم 

علمی و تخیلی ماتریکس نیز از آن استفاده شد.

زمانی که نوکیا بدون رقیب بود

سری موبایل های 6۱۰۰ نوکیا توانستند به رقم فروش 4۱ میلیون عددی 
در سال ۱99۸ دست پیدا کنند و به خاطر همین موفقیت شرکت سازنده 
توانست موتوروال را پشت سر گذاشته و نامش را به عنوان اصلی ترین 
فروشنده موبایل در دنیا به ثبت برساند. الزم به یادآوری است که نوکیا 
6۱۱۰ نخستین موبایلی است که بازی کالسیک Snake یا مار رویش 
نصب شد. به لطف همین دستاورد، فروش سال به سال نوکیا افزایشی 
5۰ درصدی را تجربه کرد و سود عملیاتی اش هم به رقم حدودی 75 
بی سابقه ۲۲۰ درصدی  افزایش  آن  ارزش سهام  ادامه  در  رسید.  درصد 

را شاهد بود و به این ترتیب ارزش بازار آن از رقم ۲۱ میلیارد دالر به حدود 7۰ 
میلیارد دالر رسید. در سال ۱99۸، نوکیا محصول دیگری به نام ۸۸۱۰ را وارد بازار 
کرد که اولین تلفن همراه فاقد آنتن آن نیز محسوب می شد. ۸۸۱۰ همچنین اولین 
موبایل بهره مند از پوسته کشویی کرومی بود. در سال بعد، نوکیا 3۲۱۰ عرضه شد؛ 
محصولی به شدت محکم که در قالب 6 رنگ مختلف عرضه گردید و عمر مکالمه 
آن بعد از هر بار شارژ به رقم قابل توجه 4 تا 5 ساعت رسیده بود. آن موبایل ضمن 
ارائه رینگتون ها و بازی های جدید به کاربرانش، امکان ارسال پیام های تصویری از 
ادامه حدود  پیامک فراهم می کرد. در  از طریق  را  تولد(  آماده )نظیر تبریک  پیش 
۱6۰ میلیون عدد از نوکیا 3۲۱۰ به فروش رفت که آن را به یکی از محبوب ترین و 

موفق ترین موبایل های تاریخ بدل نمود.

آغاز چالش های نوکیا
نوکیا گرچه پرچمدار بازار تلفن همراه دنیا بود، با این حال، همزمان با آغاز دهه ۲۰۰۰، با 
چالش های جدیدی روبه رو شد. در آن برهه، تکنولوژی های بیسیم و اینترنت همگرایی 
پیدا کرده بودند و نسل سوم تکنولوژی وایرلس در حال شکوفایی بود. کمپانی فنالندی 
نیز در پاسخ به این روند، عرضه موبایل های پیشرفته چند رسانه ای را در کنار دستگاه های 
اقتصادی در دستور کار خود قرار داد. در سال ۲۰۰۱ میالدی، نوکیا 765۰ از راه رسید؛ اولین 
موبایل مجهز به دوربین داخلی که به نمایشگری رنگی مجهز شده بود. کمی بعد یعنی در 
سال ۲۰۰۲ اولین موبایل 3G دنیا به نام نوکیا 665۰ از سوی شرکت مورد بحث معرفی 
شد. نوکیا 365۰ که اولین موبایل پشتیبانی کننده از سکوی 6۰ سیمبین به شمار می رفت 
همان سال به بازار آمریکا عرضه شد که اولین موبایل شرکت فنالندی با قابلیت ضبط ویدئو 

نوکیا،دوبارهواردمیشود
ورود دوباره نوکیا به بازار تولید تلفن همراه

چند سال پیش که بازار تلفن همراه به یک باره تغییر جهت داد و کاربران به سمت تلفن های صفحه لمسی و هوشمند تمایل نشان دادند، بارها در این 
مورد مطلب نوشتیم که چرا نوکیا از جایگاه خود چنان مطمئن است که با وجود تولید کنندگان ریز و درشتی که در حال ورود به این بازار هستند، هیچ 
تغییری در سبک تلفن های تولیدی خود نمی دهد. اصرار و پافشاری مدیران این شرکت به ساخت و تولید گوشی هایی با کیبورد فیزیکی و همچنین 
استفاده از سیستم عامل سیمبیان به قدری زیاد بود که حتی سمت تست کردن مدلی از گوشی های هوشمند نرفتند. این جریان به قدری به ضرر نوکیا 
شد که این شرکت را از عرش به فرش انداخت. در زمانی که نوکیا تولید کننده اول و برتر صنعت تلفن همراه بود و همه از گوشی های این شرکت 
استفاده می کنند، شرایط به شکلی تغییر پیدا کرد که حتی افرادی که روی برند نوکیا تعصب داشتند هم نظر خود را عوض کردند و بعد از کمی مقاومت 
باالخره راضی شدند که از گوشی های کمپانی های دیگری نظیر اچ تی سی یا سامسونگ را هم تست کنند و بعد از این جریان بود که نوکیا طرفداران 
پروپا قرص خود را هم از دست داد و به جایی رسید که هر چقدر هم تالش کرد تا خودش را با شرکت های دیگر هم سطح کرده و محصوالتی جذاب 
ارائه کند، اما نتوانست مورد استقبال مشتریان قدیمی اش هم قرار بگیرد. بیشتر مردم به این نتیجه رسیدند که نوکیا شرکتی قدیمی است و زمان آن 
فرا رسیده تا این شرکت از صنعت تولید تلفن همراه خداحافظی کرده و جای خودش را به شرکت های دیگری بدهد که نوآوری ها را سریع تر می پذیرند 
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