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اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻓﺮوﺧﺖ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوش آﻧﺮ ،ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ آﻧﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻮاوی ،دﯾﮕﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آﻧﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭼﯿﭗﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮاوی ﺑﻮد .آﻧﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺧﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﮐﺮﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ  TSMCﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮاﺷﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﭗﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۸۸۸
در ﺳﺎل  ۲۰۲۱در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻫﻤﮑﺎری آنﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺮ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ آﻧﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آن ﺑﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱را ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

