ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ :ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  Xﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺬاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ اﻣﺴﺎل از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای از ﻣﻌﺮﻓﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  Xرﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﭘﻞ در ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد دو ﻣﺪل ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9را زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮوردﯾﻦ

ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻧﻬﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﯾﮏ ﻣﺎه ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮهای ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮت  ۸ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  Xاﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  Xو ﻗﯿﻤﺖ  ۹۹۹دﻻری ،روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن داده و از ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی آن ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺮاج ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﻓﺮوش ﮐﻠﯽاش را ﺑﻪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

آﻣﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۵ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪی  IDCدر دوﻣﺎﻫﻪی اول  ،۲۰۱۷اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  ۲۲درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ آﯾﻔﻮن  Xدر ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻤﺘﺮ  ۲۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

