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اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ اﭘﻞ را ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﭘﻞ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ آﯾﻨﺪه اﭘﻞ و ﺑﺤﺚ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ» :اﭘﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﻧﻮآوراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزار را ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎزهای ﺑﺮدﯾﻢ «.ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰود ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎدز ﻣﮑﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮده و ﻫﻮمﭘﺎد ﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮک ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﻞ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮن وﺟﻮد دارد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای

آﯾﻨﺪه ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﮐﻮک ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۱و ﭘﺲ از آن
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل
رﻗﺎﺑﺖ در آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺪارد .ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽﻫﺎی اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪی ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود«.

ﻣﺮد ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﭘﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺗﮕﺰاس و
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف زد .او در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮع اول ﺑﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻣﺪادی و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻐﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺮف زد و اﭘﻞ را از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ داﻧﺴﺖ .او ﮔﻔﺖ» :دﻧﯿﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻐﺮ ﮐﺮده ،اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺻﻮل اﺻﻠﯽ
روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﯽﺗﻐﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﭘﻞ از اﻓﺮادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﺧﻠﻖ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﻮآوری ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻨﺎوری
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻨﺎوری در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی را ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

