ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ،۱۳ﻣﺰاﯾﺎی
اﺳﺘﺨﺪام در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ -
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اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ،۱۳ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎر

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ »ژﻧﮕﮋو« ﭼﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،South China Morning Postاﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎری ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﮐﻪ  ۱۱۵۸دﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  ۹۰روز در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در
دوره ﺷﻠﻮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎر در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﺳﺖ و از ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎﯾﺶ در
آورﯾﻞ  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۱۶.۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺖ و رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ۳۱.۳۹درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺳﺮی

آﯾﻔﻮن  ۱۲و ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺎرﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی آن ﺗﺎ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﺳﺎل
ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۴اﯾﻨﭽﯽ ،آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ،آﯾﻔﻮن  ۱۳ﭘﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ و ﭘﺮو
ﻣﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﻤﺎﻻ دورﺑﯿﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ،ﭘﺮدازﻧﺪه
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

