ﮐﻮاﻟﮑﺎم :ﻣﺪل  ۵Gآﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۰از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  5Gﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺗﺎ ﺣﺪودی در
درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺪل  5Gآﯾﻔﻮن ۱۲
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .اﭘﻞ
ً

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﺶ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺰارش
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آن در درآﻣﺪﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ
در ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی  5Gﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

» ،«Akash Palkhiwalaﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﺘﺮز ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
)اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻔﻮن  (۱۲ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن را ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﻮﺷﯽ
ً
درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،اﮐﺘﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آﯾﻔﻮن  ۱۲در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮده ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺄﺧﯿﺮ و در اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم آورﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ارزش  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ ،دوﺑﺎره از ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﮐﻮاﻟﮑﺎم در
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻮدم  5Gﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﻣﺪلﻫﺎی  5Gآﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ درﮔﯿﺮ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻮاوی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺖ
 ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﭙﺮدازد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

