ﮔﻼﯾﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان از ﻫﻤﺮاه اول؛ ﺳﯿﻢﮐﺎرت
ﺧﺎم در ازای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﺑﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﺪم
واﮔﺬاری ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﺎم ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ در اﻫﻮاز ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان اﻫﻮاز ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اول از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﺎم ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮوش ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﺮد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ اول
 ۹۶اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه اول در ﮐﺎرزار ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی دارای ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوم و ﺳﻮم،
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودیﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ) .ﻧﮑﺘﻪ :آﻣﺎر زﯾﺮ از ﺳﻮی ﻫﻤﺮاه اول
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .اﭘﺮاﺗﻮر اول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد را از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﻨﯽ ﻃﺮح
ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ(.

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع رﺳﻤﯽ ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن دو رﻗﯿﺐ
ﺧﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول» ،وﺣﯿﺪ
ﺻﺪوﻗﯽ« در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ )اﯾﺮاﻧﺴﻞ( ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ ﺗﻐﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه
ﻗﻮیﺗﺮ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد اراﺋﻪ داد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﻐﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاه اول ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ و
راﯾﺘﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻫﻮاز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اراﺋﻪ
ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﺎم ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .در ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان اﻫﻮاز ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی »ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎدری«،
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ و دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان اﻫﻮاز اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ
ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﺎم اﭘﺮاﺗﻮر اول رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺮاه اول
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﺎم را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﻓﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه اول در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺮد ،ﯾﮏ ﺳﯿﻢﮐﺎرت؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و
ً
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ
ﭘﯿﺸﺨﻮان ،واﻗﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن زﯾﺎدی را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻋﮑﺲ روال ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ

رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ،ﭼﻨﺪان در اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

