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 لینک مقاله در وبسایت

 

 

 

 

ران مجله نت  

یسنده:                         مینا اسمعیل بیگینو  
 

معرفی بهترین گوشی های 
: 2021شیائومی 

ترین قیمتخوش
 های بازارگوشی

خاطر گرونی و تورم سر به ها هم این روزا بهقیمت گوشی
فلک کشیده، شاید با خودتون بگین که دیگه خریدن یه 
گوشی با امکانات باال و قیمت مناسب برامون آرزو شده 
ولی کمپانی شیائومی وارد صحنه شد تا آرزوهامونو خاطره 

کنیم، امکانات ای که میکنه و بتونیم با توجه به هزینه
العاده خوبی بگیریم. یه دوستی دارم که تا چند وقت وقف

پیش قصد خرید گوشی داشت و هر روز از وقتی چشم باز 
های مختلف چک ها رو توی سایتکرد، قیمت گوشیمی
مون کرده کشید!!! خالصه کالفهکرد و یه آه سوزناک میمی

که برند شیائومی رو بهش معرفی کردم و بود تا این
ای که داشت یه گوشی خوب بخره که ودجهتونست با ب

امکاناتش به نسبت قیمتش عالیه. اگه شما هم دوست 
تون بگیرین و از دارین یه گوشی با امکانات خوب دست

کار باهاش لذت ببرین با من همراه باشین چون قصد دارم 
رو بهتون  2021بهترین گوشی های شیائومی در این مقاله 

های این برند دارای مشخصات معرفی کنم، چرا که گوشی
های چشمگیری هستن و قیمت اونا کمتر از و ویژگی

 .انتظار شماست

https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/
https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/
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کمپانی شیائومی   

 

 

های هوشمند عنوان یکی از تولیدکنندگان گوشیتأسیس شد و به 2010شرکت شیائومی در آوریل سال 
انداز جالبی یعنی با هدف دوست بودن با کاربرانش و گجت شروع به فعالیت کرد. شیائومی با چشم

های مدام و کیفیت جای خودشو در قلب اونا باز کرد و همیشه تالش کرده که محصوالتش رو با نوآوری
 .د ممکن به طرفدارانش عرضه کنهو کارایی در باالترین ح

کنه تا همه افراد جهان های صادقانه تولید میانگیز با قیمتوقفه محصوالت شگفتبیاین شرکت 
عنوان چهارمین برند بزرگ مند بشن. باید بگم که شیائومی همین االن بهبتونن از محصوالتش بهره

فرم مصرف اینترنت اشیا رو هم رین پلتتهای هوشمند در جهان محسوب میشه، همچنین بزرگتلفن
 .در جهان تاسیس کرده

 مقاالت پیشنهادی:

 بک آپ گیری از گوشیهای اندرویدی

 باال بردن امنیت گوشیهای اندرویدی

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%be-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c/


 های بازارترین گوشیقیمت: خوش2021معرفی بهترین گوشی های شیائومی 
 

 

3 

 

کشور و منطقه در سراسر جهان حضور داره و جایگاه  90در حال حاضر، محصوالت شیائومی در بیش از 
تا از  8اید بریم تا شما رو با دست آورده. خب... اگه آمادهاصلی خودش رو در بسیاری از بازارها به

 .آشنا کنم 2021ائومی بهترین گوشی های شی

 "2021بهترین گوشی های میان رده  "های برتر سایر برندها رو هم ببینید، به مقالهخواید گوشیاگر می
 .سر بزنید

 2021دستگاه از بهترین گوشی های شیائومی  8 

ای العادهشیائومی یک محصول نسبتًا تازه وارده که تونسته به لطف کیفیت ساخت و مشخصات فوق
از بهترین که داره، خیلی سریع محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کنه. در این مقاله هم ما یه لیست 

و بی دردسر ببینین  آماده کردیم تا شما بتونین راحت 2021 ی شیائومیرده دار و میانهای پرچمگوشی
 .ترهی شما مناسبکه کدوم گوشی با نیازها و بودجه

گوشی خوب  8، در زیر 2021خب دیگه وقتشه که شروع کنیم به معرفی بهترین گوشی های شیائومی 
مشخصات فنی مهم و عکساشون رو براتون آوردم و سعی کردم با گفتن نقاط ضعف از این برند رو با 

 :ران همراه باشینتر کنم پس با نتگیری رو برای شما راحتو قوت اونا، تصمیم

Xiaomi Poco X3 NFC 

 

 و  Mi ،Redmi ،Pocophone :را با چندین نام تجاری از جملههای خود شیائومی گوشی
Black Shark  کنهبه بازار عرضه می. 

https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
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 :مشخصات فنی

  :2020سپتامبر  7تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهIPS LCD 
  :64واید ( چهارگانهدوربین پشتMP 13، اولتراوایدMP2ماکرو  ، لنزMP 2، سنسور عمقMP) 
  :20دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 128یا  64ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 6ظرفیت رم 
  732پردازنده: اسنپدراگونG 
 ساعتمیلی آمپر 5160پلیمری -باتری: لیتیوم 

 :مزایا

 هرتزی 120نمایش قدرتمند  صفحه 
  طوالنی باتریعمر 

 :معایب

 سایز بزرگ بدنه 
 دوربین نه چندان قوی 

آوراین برند به حساب میاد که با یکی از محصوالت شگفت Xiaomi Poco X3 NFC گوشی موبایل
های بسیار چشمگیریه، این گوشی توان پردازشی باالیی داره و از یک توجه به قیمتش دارای قابلیت

تونین بدون نگرانی از بابت تموم شدن پشت گوشی ایستاده و می باتری قوی برخورداره که مثل کوه
 .شارژ، یه روز کامل باهاش کار کنید

هرتزی برای این گوشی موبایل در نظر گرفته شده که در زمان تماشای فیلم و یا  120نمایش یه صفحه
خوب ممکنه یه سری برید. هر گوشی موبایلی با داشتن هزار تا ویژگی بازی از نگاه کردن بهش لذت می

مون رضایت بخش نباشه، بزرگ بودن این گوشی هم برای اونایی که چیزا داشته باشه که برای همه
اهل فیلم دیدن و بازی کردن با گوشی هستن یه ویژگیه خوبه ولی خب ممکنه با سلیقه و نیاز همه 

هم سنگ تموم بزاره و  رفت شیائومی برای دوربین این گوشیکه انتظار میمطابق نباشه و یا این
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در کل با وجود تموم اینایی که گفتم این گوشی به نسبت قیمتش عملکرد و  .کیفیت باالتری ارائه بده
 .کنهکارایی خیلی خوبی داره و شما رو از خریدش پشیمون نمی

Xiaomi Mi 10 

 

 :مشخصات فنی

  :2020 فوریه 14تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهSuper AMOLED 
 108واید ( دوربین پشت: چهارگانهMP 13، اولتراوایدMP2ماکرو  ، لنزMP 2، سنسور عمقMP) 
  :20دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 256یا  128ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 12 یا 8ظرفیت رم 
  865پردازنده: اسنپدراگون 
 ساعتمیلی آمپر 4780پلیمری -باتری: لیتیوم 

  :مزایا

  هرتزی 90نمایش  صفحهداشتن 
 طراحی و ساخت شیک و جذاب 
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 :معایب

 داشتن قیمت نسبتا باال 
 فوتو در دوربیننبودن لنز تله 

 

های رده جز گوشی Mi10 شیائومی وارد بازارهای جهانی نشده، Mi11 باید گفت تا زمانی که شیائومی
شه. این گوشی یکی از محصوالت خوب این شرکت است که در باالی این برند چینی محسوب می

 .به بازار جهانی عرضه شد 2020فوریه 

پیشرفت داشته اما در بعضی از موارد هم  Mi Note 10 درسته که این گوشی از چند جهت نسبت به
ده یه مقداری باالست اما خب هایی که ارائه میتشه گفت قیمتش نسبت به قابلیافت کرده و می

قیمته و امکانات خوب خودشم داره، یکی ی رقیبش بازم خوشردههای هماینم بگم که نسبت به گوشی
های خوب این گوشی داشتن دوربین با کیفیته که طرفداران عکاسی با موبایل رو راضی نگه از ویژگی

 .دارهمی

تونین خواین که با توجه به امکاناتش، کارت عابرتونو خالی نکنه، میخوب میهر حال اگه یه گوشی به
 .تون قرار بدیداونو در لیست انتخاب

Xiaomi Mi 10T Pro 
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 :مشخصات فنی

  :2020سپتامبر  13تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهIPS LCD 
  :108واید ( گانهسهدوربین پشتMP 13، اولتراوایدMP5ماکرو  ، لنزMP) 
  :20دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 256یا  128ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 8ظرفیت رم 
  865پردازنده: اسنپدراگون 
 ساعتمیلی آمپر 0005پلیمری -باتری: لیتیوم 

 :مزایا

 دارای قدرت پردازشی باال 
 اسکنر اثر انگشت سریع 

 :معایب

 لکه افتادن سریع روی بدنه 

 بزرگ گوشی یاندازه

رسوند  Mi 10 هایخودشو به سری گوشی 2020در اکتبر سال  Xiaomi Mi 10T Pro گوشی موبایل
قدرت و کیفیت  Mi 10T Pro و Mi 10 و در راس اونا قرار گرفت. این گوشی از دو مدل قبلی خود یعنی

شه ده برخورداره، در واقع میالعادار قرار گرفته و از قیمتی فوقهای پرچمی گوشیباالتری داره که در رده
 .ی این خانواده به حساب میانبه صرفهاز اعضای مقرون Mi 10T هایگفت سری گوشی

های خوب این دستگاه میشه به داشتن قدرت پردازشی باال، توانایی اسکن سریع اثر انگشت، از ویژگی
نقاط منفی این گوشی هم  هرتزی و دوربینی با کیفیت عالی اشاره کرد. در مورد 144نمایش صفحه

ها ممکنه مونه و از نظر سایز بدنه هم برای خیلیباید بگم که جای انگشت خیلی سریع روی اون می
 .راحت نباشه و موقع کار کردن طوالنی مدت با گوشی اذیت بشن
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Xiaomi Poco F2 Pro 

 

 :مشخصات فنی

  :2020 هم 19تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهSuper AMOLED 
  :64واید ( انهگچهاردوربین پشتMP 13، اولتراوایدMP ،5 فوتوتلهMP 2، سنسور عمقMP) 
  :20دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 256یا  128ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 8 یا 6ظرفیت رم 
  865پردازنده: اسنپدراگون 
 ساعتمیلی آمپر 0047پلیمری -باتری: لیتیوم 

  :مزایا

 ی بزرگ و ضد ضربهصفحه 
 قیمت مقرون به صرفه 

 :معایب

 ی بزرگ گوشیاندازه 
 گرم شدن بیش از حد بدنه 
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رونمایی کرد. این دستگاه  Poco F2 Pro ، شرکت شیائومی ازPocophone F1  ی گوشیدو سال بعد ازعرضه
همچنین داشتن یه حساب میاد. های این گوشی بهدارای یک دوربین سلفی پاپ آپ است که جز جذابیت

 .استنمایش بزرگ و نشکن که موجب جذب بیشتر کاربران به خودش شدهصفحه

تونم بگم شیائومی یه بار دیگه با تولید یه گوشی با کیفیت و مقرون به صرفه در بازار جهانی سربلند در کل می
افزاری برای عملکرد پردازشی سخت، از نظر 865ی اسنپدراگون بیرون اومد، چرا که به دلیل استفاده از پردازنده

این گوشی کم نذاشته. بنابراین این گوشی از بسیاری جهات کامالً شایسته است و تنها مشکلی که ممکن است 
ی آن است که همین اندازه بزرگ، زمان تماشای فیلم و یا بازی ی بزرگ بدنهبرای همه خوشایند نباشد، اندازه

ی ی ضعف این محصول، گرم شدن بیش از حد بدنهدر آخر شاید تنها نقطه .با گوشی شما رو به وجد میاره
خار نداریم و باید ببینیم کدوم گوشی با نیاز ما گوشی باشه که در این مورد هم باید بگم که متاسفانه ما گل بی

 .بیشتر تناسب داره و اونو انتخاب کنیم

Xiaomi Mi 10 Pro 

 

 :مشخصات فنی

  :2020 فوریه 18تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهSuper AMOLED 
  :108واید ( انهگچهاردوربین پشتMP 20، اولتراوایدMP ،12 فوتوتلهMP ،12 فوتوتلهMP) 
  :20دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 512یا  256ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 12 یا 8ظرفیت رم 
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  865پردازنده: اسنپدراگون 
 ساعتمیلی آمپر 0054پلیمری -باتری: لیتیوم 

  :مزایا

 قابلیت شارژ بسیار سریع 
 بلندگوهای با کیفیت 

 :معایب

 افزاریمشکالت نرم 
 قیمت نسبتا باال 

 یالعادهست فوقبوده که دارای چیپ  Pro 10Mi های با کیفیت برند شیائومییکی دیگر از گوشی
865Snapdragon  108، دوربین اصلیMP90سازی نمایش با نرخ تازه، صفحه Hz 50و شارژ سریع 

قیمت داره و برای  Mi Note 10 واتی است. مشکل اصلی این گوشی قیمت اونه، زیرا تقریبًا دو برابر
جایگاه بهتری  Mi Note 10 توجیه این تفاوت قیمت تغییرات زیادی ایجاد نکرده، به همین دلیل

تونه تجربه افزاری هم وجود داره که میه سری مشکالت نرمنسبت به این مدل داره. از طرفی ی
 .رسهکاربری بدی رو بسازه و ناگفته نمونه که حسگر اثرانگشت این گوشی هم کمی کند به نظر می

Xiaomi Black Shark 3 
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 :مشخصات فنی

  :2020 مارس 6تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهAMOLED 
  :64واید ( انهگسهدوربین پشتMP 13، اولتراوایدMP،  5سنسور عمقMP) 
  :20دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 256یا  128ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 12 یا 8ظرفیت رم 
  865پردازنده: اسنپدراگون 
 ساعتمیلی آمپر 7204پلیمری -باتری: لیتیوم 

  :مزایا

 مناسب برای بازی 
 قوی افزارقیمت مناسب در برابر سخت 

 :معایب

 ی بزرگسایز بدنه 
 ی افراد نباشهی همهطراحی خاص و متفاوت که ممکنه مطابق سلیقه 

 

های سنگین هستین، این محصول کامال ای و بازی محور برای بازیاگه به دنبال یه گوشی موبایل حرفه
برای کاربران مناسب شماست اما حرف من به این معنا نیست که این گوشی مختص افراد گیمر بوده و 

ست ی زیادی مانند چیپالعادهدارای مشخصات فوق  3Black Shark .عادی قابل استفاده نیست
ی هرتز است و نقطه 90سازی نمایش با نرخ تازه، باتری بزرگ و صفحهG5، اتصال 865اسنپدراگون 

ی بسیاری از رقبای مشابه اون قیمت باالیی نداره. قابل ذکر است که مثبت اون این است که به اندازه
بخشه و با اون این گوشی از یک دوربین عالی نیز برخورداره که حتما استفاده ازش برای شما لذت

 .تونین لحظات خودتون رو با کیفیتی عالی ثبت کنیدمی
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 Xiaomi Redmi Note 9 

 

 

 :مشخصات فنی

  :2020 مه 12تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.53و نوع نمایشگر:  اندازهIPS LCD 
  :48واید ( گانهچهاردوربین پشتMP 8، اولتراوایدMP ، 2سنسور عمقMP 2ماکرو  لنزMP) 
  :13دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 128یا  64ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 6 یا 4، 3ظرفیت رم 
  :85 هلیوپردازندهG   
 ساعتمیلی آمپر 0205پلیمری -باتری: لیتیوم 

 :مزایا

 طول عمر باالی باتری 
 دوربین با کیفیت نسبت به قیمت 
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 :معایب

 کارایی و عملکرد متوسط 
 ی پالستیکیجنس بدنه 

از برند شیائومی، جز محصوالت مقرون به صرفه این برند هستن که جایگاه  Redmi یاعضای خانواده
 NFC 3Poco X از نظر امکانات شبیه به 9دست آوردن. ردمی نوت خوبی رو در بازار برای خودشون به

است. شیائومی در تولید این گوشی، کیفیت باال در دوربین رو نسبت به قیمت مورد توجه قرار داده و 
   IPS نمایش این دستگاه بزرگ و از نوعزرگ با طول عمر باال برای اون در نظر گرفته. صفحهیک باتری ب

 LCD  است که کیفیت خوبی داره و به هنگام تماشای اون چشمان شما اذیت نمیشه. متاسفانه این
ی دستگاه کوتاهی داشته و برای اون از پالستیک استفاده کرده، از کمپانی در ساخت جنس بدنه

باال و های ردهرو به کار برده که توانایی رقابت با گوشی G85 ی هلیوافزاری هم پردازندهنظرسخت
هرحال باید بگم که اگه به دنبال یک گوشی مقرون به صرفه هستین و دوربین دار رو نداره. بهپرچم

 .گوشی نسبت به پردازنده براتون در اولویته، این گوشی رو به خاطر بسپارید

 

Xiaomi Redmi Note 9S 

 

 



 های بازارترین گوشیقیمت: خوش2021معرفی بهترین گوشی های شیائومی 
 

 

14 

 

 :مشخصات فنی

  :2020 آوریل 30تاریخ عرضه 
 اینچ،  6.67و نوع نمایشگر:  اندازهIPS LCD 
  :48واید ( گانهچهاردوربین پشتMP 8، اولتراوایدMP،  2سنسور عمقMP، 5ماکرو  لنزMP) 
  :16دوربین سلفیMP 
  :گیگابایت 128یا  64ظرفیت حافظه داخلی 
  :گیگابایت 8 یا  4ظرفیت رم 
  پردازنده: اسنپدراگونG720 
 ساعتمیلی آمپر 0205پلیمری -باتری: لیتیوم 

 :مزایا

 عملکرد و کارایی باال 
 طول عمر باالی باتری 

 :معایب

 سرعت شارژ کند 
  هرتزی  60صفحه نمایش 

نصیب بزاره، به همین دلیل هاش بیخواد کسی رو از خرید گوشیشیائومی به فکر همه هست و نمی
حساب میان رو وارد های بازار بهترین گوشیصرفههای خانواده ردمی نوت رو که از مقرون بهگوشی

ی همه ی امکانات خوب، قیمت مناسبی هم دارن تاها در کنار ارائهعرضه کرد. این سری از گوشی
افراد بتونن به راحتی خرید کنن. این مدل گوشی از برند شیائومی عالوه بر داشتن باتری ماندگار، 

هرتزی  60داره. اما شاید رفرش ریت عملکرد پردازشی خوبی هم داره که کاربرش رو راضی نگه می
شارژ شما رو بخش نباشه و یا کند بودن در سرعت اینچی خیلی رضایت 6.67نمایش برای یه صفحه

کنین، امکانات ای که میهرحال در برابر هزینهراضی نکنه اما به این مورد دقت داشته باشین که به
 .کنیدگیرین و کارت عابرتون هم خالی الکی نمیهای رقبا میخوبی نسبت به برند
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 حرف آخر

باالترین کیفیت و کمترین قیمت بخریم، ی ما دوست داریم که بهترین گوشی موبایل رو با قطعا همه
خوری ولی در مورد محصوالت شیائومی قدر هم آش میگفتن هر چقدر پول بدی، همونقدیمیا می
کنه یعنی شما هر چقدر هم پول بدی اینجا نسبت به برند رقبا یکم المثل خیلی صدق نمیاین ضرب

 .خوریبیشتر آش می

ها اطالعاتی به دست بیاریم. من در اینجا سعی کردم ورد گوشیحاال الزمه که قبل از انتخاب در م
در اختیارتون بزارم تا بتونین با  2021های شیائومی اطالعات ضروری و مهم در مورد بهترین گوشی

دید بازتری گوشی مناسب با نیازتون رو انتخاب کنین، امیدوارم این مقاله تونسته باشه بخشی از 
شیم برامون کامنت بزارین، من و سواالت شما رو حل کنه و اگه سوال و نظری داشتین خوشحال می

 .دیمهمکارانم در اولین فرصت بهتون پاسخ می

 

 اشید.موفق ب

 

 

 

 

 

صوالتی با های خودش رو پایین بیاره تا بتونه محکمپانی شیائومی همیشه تالش کرده تا هزینه
و ددرصد( تولیدکنه و با این استراتژی باعث یه بازی  10تا  5کیفیت رو با حاشیه سود کم )حدود 

طرف برد بشه، یعنی هم کاربران از گوشی با کیفیت استفاده کنن و هم خودش فروش خوبی 
 .داشته باشه


