اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت ] ۷ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﻬﺮان ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در
اداﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی را ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت » :۷ﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺎزه ﻓﻌﻠﯽ در
ﺣﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮت  ۷ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
اﻣﻨﯿﺖﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺮه ای  Yonhapﺗﻮﻗﻒ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای
ﻓﺒﻠﺖ ﻧﻮت  ،7ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
روز ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻧﻮت  7رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺮف
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ً
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه  5ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش

رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  ،AT&Tوراﯾﺰن و  T-Mobileاز

ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻟﺠﺎﺟﺖ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺣﺎل
ﻓﻌﻼ اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ
ً
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻏﻮل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻮت  7ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

