در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺄﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﮑﺎن
ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻣﺎزون -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از آﻣﺎزون ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻔﺎف

ﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﺎزون داﺷﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺎﺟﺮا و
ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن آن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .واﮐﻨﺶ ﺗﯿﻢ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎزون ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮح ﺑﻮد:

ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎزون ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
»ﺳﻼم،
ﮐﺎﻣﻼ درک ﻣﯽ
از ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ آﻣﺎزون ﻧﺸﺎن داده اﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ .ﻣﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را
ً
ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ام و ﺗﺄﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺟﻨﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان را آﻏﺎز
ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم
ﻣﻮﺟﻮد روی وﺑﺴﺎﯾﺘﻤﺎن را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﻪ آن ﺳﻮی آﺑﻬﺎ ارﺳﺎل

ﮐﻨﯿﻢ«.

در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ آﻣﺎزون و ﻃﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را روی وﺑﺴﺎﯾﺖ آن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ
ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻼش
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮده اﯾﻢ ﺧﺒﺮ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زودی راه را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از
آﻣﺎزون ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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