آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۷در ﺟﯿﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻓﻠﻮرﯾﺪاﯾﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺎت از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت 7
ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﯿﺐ ﺷﻠﻮارش دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ دوم در ران ﭘﺎ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ
دﺳﺘﺶ ﺷﺪه ،از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ »ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن اﺳﺘﺮوﺑﻞ« ﻧﺎم دارد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) 19ﺷﻬﺮﯾﻮر( دﭼﺎر اﯾﻦ

ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﺧﻮان ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺟﻤﻊ آوری رﺳﻤﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻋﻼم ﮔﺸﺘﻪ.

ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات

روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ،و ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از وﺿﻌﯿﺖ آﻗﺎی اﺳﺘﺮوﺑﻞ آﮔﺎﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﻮت  7ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و آن را
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﻌﺪاد  92ﻣﻮرد داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﮐﻪ  26ﻣﻮرد ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و  55ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در
ﺧﻮدرو و ﮔﺎراژ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از  85درﺻﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻮت  7ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه در اﯾﺎﻻت
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،و
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
ﻓﻘﻂ  130ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺮﺟﻮع ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

