ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ :ﺗﻨﻬﺎ  ۶۰درﺻﺪ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻮب ﻧﻮت  ۷در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺷﺪه اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  60درﺻﺪ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل و ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و

ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻫﻨﻮز  40درﺻﺪ از ﻧﻮت ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎن

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ از ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺬرد.
اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﺒﺮ داد ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻇﺮف  5روز از
آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ده درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮت ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ دادن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﻮق
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ داده اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻣﺪه

ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  18دﻻر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﮔﺰارش  Korea Timesﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه آن دﺳﺘﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻮت  7را در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪKorea .
 Timesاﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻞ را داﺷﺘﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت  10روز از آﻏﺎز اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن
دﻟﺴﺮد ﮐﻨﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ﻧﻮد درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻮت 7
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪل ﺑﻪ روز ﺷﺪه آن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

