درآﻣﺪ از ﻧﺎداﻧﯽام!

اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪهای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﯾﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ،
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪﮐﺎرش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﻘﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و زﺷﺖ
ﺧﻄﺎبﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از آنﻫﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎ ،ﺧﻮدم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﮐﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ و اﻧﺘﺨﺎب را دارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز و اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺳﺮﯾﻌﺎ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ و
ﭘﻮلﺗﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﺮان ،ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺪی ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮑﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎر و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرم
ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع از
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ،از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪا ،ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮدم
آنﻗﺪر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دﻫﺎنﭘﺮﮐﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﭘﺴﻨﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ
اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﻮدمﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮدم رده ﺑﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ ﻣﻮدم را ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺻﻠﯽ در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر دادﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزار ﭘﺮ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮدم و رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ آن.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﯿﭙﻮر« و »دﯾﻮار« ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ،دهﻫﺎ آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﻮدم را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﺻﻼ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻮدم را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﻳﻪ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻼ ﭼﻨﺪ
ده ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮدم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺸﯿﻤﺎن و ﻧﺎدم ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻮدﺟﻪ
زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ واﯾﻤﮑﺲ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ،TD-LTEدوراﻧﯽ ﺑﺎ  ADSLو ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻣﻮدمﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ،ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺪﯾﻪ ،ﻣﻮدم راﯾﮕﺎن ،ﻧﺼﺐ راﯾﮕﺎن و. ...
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل ،ﮐﺎر ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮدم» ،ﻧﺎﻫﺎر راﯾﮕﺎن« ﻣﯽداد و
در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد اﮔﺮ ﻓﻼن ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺎﻫﺎر و ﻣﻮدم راﯾﮕﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ! در
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮدم و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی ،ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﻧﻪ او از ﻧﻈﺮ آﻧﺘﻦدﻫﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﺠﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮدم و

ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ و روﺗﺮﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ،در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺘﻮک وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮدمﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺎزار
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻢ اﺻﻼ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره ﻟﻮﮔﻮی اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه
روی اﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻮدمﻫﺎی ﺳﻔﺎرش
ﺷﺪه  AT&T، Optus، Airnet، Tishnet، Vodafoneو  Telstraوارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ درﺟﻪ
ﯾﮏ و رده ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺮوف اﯾﺮان ،ﻣﻮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ زده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻮدم ﺑﺎ ۵۰۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۳۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﺠﯿﺐ را ﺣﻞ و ﻫﻀﻢ ﮐﺮد؟
ﻣﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﭼﺸﻢ
ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎ ،ﺧﻮدم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻢ .اﮔﺮ
ِ
ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻧﺨﻮرم،
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺎداﻧﯽام ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و ﻧﻮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﺖ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺧﺮﯾﺪار
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖﺗﺮی دارﻧﺪ
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 04ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/opinion/13969/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8
%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85

