ارزش ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎه
 ۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از داراﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ رواﻧﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  RR Auctionاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﭘﻞ را اواﺳﻂ ﻣﺎه
ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  50ﻫﺰار دﻻر آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.اﯾﻦ
ﻓﺮم آذر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺮاﺟﯽ  Bonhamsﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  18750دﻻر ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف

اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺮاﺟﯽ  RR Auctionﺑﺎ رﺷﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی 174757دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.

ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل  1973ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺮدی
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﭘﻞ
در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻧﺎﻣﺶ را  Steven jobsﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدرس و ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه را ﻫﻢ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ
ﺟﻮاب داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﺳﻮال ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ!
ﺟﺎﺑﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ
را
ﺑﻠﻪ
ﻋﺒﺎرت

در اﯾﻦ
ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ اﻗﻼم دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻨﯽ  Mac OS Xاﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  41806دﻻر و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه از
ﺟﺎﺑﺰ ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎل  2008ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  26950اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  25ﻫﺰار دﻻر و  15ﻫﺰار دﻻر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

