ﺗﺎپ  :۱۰ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزار
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۹
در روزﮔﺎری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،روزﻫﺎی آراﻣﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﺷﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﻮد .روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ دﻻر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزار را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم دﻫﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ  N95و ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن P990
ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎپ ﺗﻦ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:

ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﻮب دﯾﺠﺎﺗﻮ:
ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﺳﻮﻧﯽارﯾﮑﺴﻮن و ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،ﺑﯽﺷﮏ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﻫﻪ  ۸۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺮهای ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و الﺟﯽ ﺑﺎزار را رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽارﯾﮑﺴﻮن
 ،K750ﻧﻮﮐﯿﺎ  N73و ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آن زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮب ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ
 N95ﺑﺎ آن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺳﻼﯾﺪ دوﮔﺎﻧﻪاش ،ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ! رﻗﻤﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎزار را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰارهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ اﺻﻼ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﮐﯿﺎ  .۱۱۰۰ﮔﻮﺷﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدﯾﻢ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﺳﺖ را در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

