ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮوش ﭘﺎﻦ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ ،اﭘﻞ
آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن ﭘﺮوﺳﺮ«،
اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی

ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﺎم آﯾﻔﻮن  12Sاز راه ﺑﺮﺳﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺑﺎزار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی
ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ وارد ﻧﺸﻮد،
اﻣﺴﺎل از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن  SEروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن  SEﭘﻼس در

 ۲۰۲۱اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵درﺻﺪ اﺳﺖ و
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﮐﻤﯽ ،ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی در آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﮐﻨﺎر اﭘﻞ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺧﻮد را
وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺳﻮﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ذنﻓﻮن ﻣﯿﻨﯽ
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ
اﭘﻞ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻮﭼﮑﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

