ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۱۸و ﺣﺎل و روز
ﻧﺎﺧﻮش ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،آذر ۱۳۹۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﮐﻢﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻔﻮن  XRﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا »دﯾﺠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮج دوم ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺘﯽ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه ودر اﯾﻦ

ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ  TSMCاز آﺳﯿﺐ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  Career Technologyاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۱۱۰ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم  Largan Precisionﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﮐﺮد.
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ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری وﺿﯿﻌﺖ آن را ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ اﭘﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا  ۶۰ﺧﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن
 XRاﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ۴۵ﺧﻂ ﮐﺎﻫﺶ داده ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  Wistronﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن از ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺎی اﭘﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  TSMCاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ۷
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  A12را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۰اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ زودی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵۰را ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﻮق داده اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭼﺮا اﭘﻞ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

