ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  ۷در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
از روز ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن  7و  7ﭘﻼس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﭘﻞ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﯾﮏ روزه و در  ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ آﯾﻔﻮن 7
و  7ﭘﻼس را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ۱۵روز از
ﻋﺮﺿﻪ اش ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ارزان ﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ

ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دارد.

ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ارزان
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﯾﻔﻮن  7ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺪل  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲.۹۰۰.۰۰۰اﻟﯽ
 ۳.۲۰۰.۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  ۳.۳۰۰.۰۰۰اﻟﯽ  ۳.۶۰۰.۰۰۰ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از آﯾﻔﻮن  7ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳.۵۰۰.۰۰۰اﻟﯽ  ۳.۸۵۰.۰۰۰ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس از آﯾﻔﻮن  7ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﭼﺮا ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ،اﺟﺎزه ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮداری ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﺗﻬﺮان ،آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳.۸۵۰.۰۰۰اﻟﯽ  ۴.۲۰۰.۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  ۴.۳۰۰.۰۰۰اﻟﯽ  ۴.۴۰۰.۰۰۰ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺴﺨﻪ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ
از آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﯾﻔﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴.۵۰۰.۰۰۰اﻟﯽ  ۴.۸۰۰.۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ) .ﻧﮑﺘﻪ :رﻗﻢ درج ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ اﺳﺖ(.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن  7و  7ﭘﻼس و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان از
ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﯾﻔﻮن  7ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﮐﻢ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،دﺳﺖ ﮐﻢ
ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪاران از آﯾﻔﻮن  7ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺒﺮ از ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻓﻘﺪان درﮔﺎه ۳.۵

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ،در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﻔﻮن  7و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎد ﮐﺮدن
ﺑﺎﺗﺮی آن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن آﯾﻔﻮن  7و 7
ﭘﻼس در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان در ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

