اﻋﺘﺮاض ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ؛ دروﻏﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎر؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪ ای ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻨﺮی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
Samsung is a big lier

اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را »ﯾﮏ دروﻏﮕﻮی ﺑﺰرگ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﺮار ﺑﻮده ﺗﺎ

ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه داران اﻫﺪا ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ »ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
دروﻏﮕﻮ« را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ رﺿﺎ ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ،از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻞ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .وی دﻟﯿﻞ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﺻﻔﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﺶ در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۸ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﻼﯾﻪ ﺧﻮد را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺳﺒﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺎزه داراﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺗﻨﻬﺎ  ۱دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟«
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر در اداﻣﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺳﻤﺖ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ،در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻋﺪه اﻫﺪای ﻣﮕﺎن و ۲۰۶
را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داده ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی دﻫﻘﺎﻧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﯿﺪ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ازای ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎرت ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﯾﻢ در زﻣﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی  Level Aﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و  Level Cآﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻗﺮﻋﻪ
ﮐﺸﯽ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
اﻣﺎ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را
ﻧﯿﺰ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺟﻮاﺑﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﺎﺰه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در روز دوﺷﻨﺒﻪ  20ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﻮاره اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ روﻧﺪ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﭼﺮاﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن روز ﺑﻪ روز ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی را از ﻓﺮوش
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ و در ﻋﻮض ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و
اﺗﻔﺎﻗﺎت روی داده در اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ
ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﺎﯾﺶ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﺮ

از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  Galaxy S5داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

