ﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،ﻓﯿﻤﺖ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  ۷و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن  7اﭘﻞ و آﻏﺎز ﻋﺮﺿﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  7ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﯾﻔﻮن  7اﭘﻞ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن 7
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﯾﻔﻮن  7ﺑﻪ زودی از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ رواﻟﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻃﯽ ﮐﺮده ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  7در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) (Septemberﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﻤﺎره  ۱۱زﻧﺪﮔﯽ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ۱۱ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎره آیﻓﻮن ﺑﻌﺪی اﭘﻞ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  7و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آن در
ﺑﺎزار اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
آﯾﻔﻮن  7از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  7در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  7در اﯾﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

آﯾﻔﻮن  7از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ آﯾﻔﻮن  7از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻔﻮن  (iPhone 7) 7و
آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ) (iPhone 7 Plusﻧﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  6اس ) (iPhone 6Sو آﯾﻔﻮن  6اس ﭘﻼس ) (iPhone 6S Plusﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻔﻮن
 7اﭘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  4.7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ را در ﮐﻨﺎر
آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﭘﻞ در ﮐﻨﺎر دو آﯾﻔﻮن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه از آﯾﻔﻮن دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو ) (iPhone 7 Proروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی از آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻤﯿﺪه آﯾﻔﻮن ﺑﺎﺷﺪ
اﭘﻞ از آﯾﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻤﯿﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو ﺑﺎ دو آﯾﻔﻮن دﯾﮕﺮ اﭘﻞ در دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و رم آن ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو ﺻﺤﺖ
دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ!

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  7در اﯾﺮان
در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﺨﻌﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﻫﺪف اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻪ زودی از ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن در ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎرﺳﻮ ﺑﻮدﯾﻢ! اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد و داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ اﭘﻞ را در اﯾﺮان ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ
را ﺗﺤﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش رﺳﻤﯽ اﭘﻞ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  9ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ  ۹ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ را در اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ آﯾﻔﻮن در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ!
اﮔﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  7ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ در
ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﭘﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ آﯾﻔﻮن  7در اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ آﯾﻔﻮن ) 7ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﮐﻤﯽ دور
از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  7در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺣﺎل ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  7در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﭘﻞ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آﯾﻔﻮنﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ آن آﯾﻔﻮن را ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪای آﯾﻔﻮن 6
اس اﭘﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  800دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪای آﯾﻔﻮن  7ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  6اس دﭼﺎر اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس را در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ از وﻗﺎﯾﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻔﻮن  7اﭘﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺣﺪود زﯾﺮ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد:
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪای آﯾﻔﻮن  7ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود  2،500،000ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن  7ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود  2،950،000ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺗﺮ آﯾﻔﻮن  7ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود  3،300،000ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪای آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود 2،800،000
ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود 3،150،000
ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺗﺮ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود 3،500،000
ﺗﻮﻣﺎن
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو اﭘﻞ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﭼﯿﻨﯽ زﺑﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو اﭘﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد:
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪای آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود 3،500،000
ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود 3،700،000
ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺗﺮ آﯾﻔﻮن  7ﭘﺮو ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺣﺪود 4،000،000
ﺗﻮﻣﺎن

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  7و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻦ،
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻗﺎﺑﻞ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :اوﻟﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس

 ۱۱ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎره آیﻓﻮن ﺑﻌﺪی اﭘﻞ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ!

آﯾﻔﻮن ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ!

ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﯾﻔﻮن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺮد

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل ۲۰۱۶

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!

ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﻃﺮاﺣﯽ آیﻓﻮن  ۷را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﻢ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 03ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/4294 :

