درآﻣﺪ اﭘﻞ در ﭼﯿﻦ  ۲۷درﺻﺪ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺗﺒﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﮑﻦ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ در ﺳﻪﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،درآﻣﺪ
اﭘﻞ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ  ۱۳.۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺳﯽانﺑﯽﺳﯽ ،در ﺳﻪﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،درآﻣﺪ اﭘﻞ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ۱۳.۱۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ درآﻣﺪ اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ،ﮐﻪ آﻏﺎز
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻫﻢ درآﻣﺪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ اﭘﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﭼﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و  ۱۲درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۷درﺻﺪی درآﻣﺪﻫﺎی اﭘﻞ،

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﮔﻔﺖ :در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ در
ﻣﻮرد ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺳﺨﻨﺎن دﯾﺸﺐ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪ در ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻫﺸﺪار داد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺮوش در ﭼﯿﻦ
دﭼﺎر ﻫﺮاس ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ
را ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺮ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺠﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ
ﺟﻬﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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