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ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ  Deutsche Bankﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﯾﻔﻮن  8اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﺴﺎل
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮی از آﯾﻔﻮن  8ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﭘﺎره ای ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ آﯾﻔﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻮاﻫﺪ و دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.

اﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت آﯾﻔﻮن  7اس و  7اس ﭘﻼس را ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن داده
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﯿﺰﻧﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر  Deutsche Bankدر ﺧﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در
ﻧﺸﺮﯾﻪ  ValueWalkﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن آﻣﺪه و ﻃﺒﻖ آن اﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﯾﻔﻮن  7اس و  7اس ﭘﻼس را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮده.
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ژوﺋﻦ )اواﺧﺮ ﺧﺮدادﻣﺎه( ﺑﻪ
دﺳﺖ اﭘﻞ ﺑﺮﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮی از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن  8ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه از آﯾﻔﻮن
اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺑﻪ دﺳﺖ اﭘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻫﻢ ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن  8را در ﻫﻤﺎن

زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن  8ﺑﻌﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دو ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آن را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی آن را

ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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