وارن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﺎﺷﻮ  ۲۰دﻻری اش را ﻋﻮض ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه وارن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ۲۰
دﻻری اش را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺮد.
ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ  CNBCداﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻗﺪﯾﻤﯽ اش را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﮔﻮﺷﯽ اﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۱اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺑﮕﺮدی ،ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد وارن ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ او ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﻣﯿﻼدی ﺧﺮﯾﺪ .او ﻫﻔﺘﻪ ای
ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧﻮرد و اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻫﻢ ﺑﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ روی ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اش ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی او در اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮی ﻋﺠﯿﺐ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﻮز اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎزه ام را ﺑﺨﺮم آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ﮐﻮک ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮج داد ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﻨﺪ او
ﺣﺘﯽ در ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻗﺪﯾﻤﯽ اش را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.

ﺑﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﮐﻮک ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .او ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﻮک ﺣﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل آﯾﻔﻮن درب ﻣﻨﺰل وارن ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ )ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وارن ﺑﺎﻓﺖ( ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﺎ آﯾﻔﻮن او را ﺳﺘﺎپ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮد او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد  ۸۹ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺪﮐﯽ دارد و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ دارد و از آن ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم و ﺳﺮچ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﮐﺸﺎﯾﺮ ﻫﺜﻮی )ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ وارن ﺑﺎﻓﺖ( ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﺻﻠﯽ اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم
آن  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش دارد.
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