ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی از ﻧﮕﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن در ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی و ﺗﻮﺻﯿﻪ »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺨﺮﯾﺪ« ﺑﻪ ﻣﺮدم،

اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﮐﺴﺒﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رخ داده ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در آن ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﻄﻊ آﻧﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی آﯾﻔﻮن ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻳﺪ ،از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ۱۴آذرﻣﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز ﻓﺎز اول ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،روﺷﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و در ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺟﯿﺴﺘﺮی در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻮﺷﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮد ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد .ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهای در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار و دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ دﯾﻮاری ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی
را ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ:

»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از
ﻗﻄﻊ آﻧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،راه ﺣﻞ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼح ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻧﻤﺎﻫﺎ ﮐﻪ از ﺧﻼل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ زده
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻒ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺷﻮراﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪ او
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﻠﻂ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﺷﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ در آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺗﺶ آن را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎل در ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ دﺳﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺎز در ﺗﻬﺮان اوﺿﺎع از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ«.
ﻋﻠﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎل در واردات و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺰد ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﯿﺮاز ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺻﻤﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت( اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺎت زﯾﺎدی ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﺪ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ روﺑﺮو
ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪلﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﻮﺟﻮدیﻣﺎن را ﺑﺎ ﺳﯿﻢﮐﺎرت روﺷﻦ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻢ ﺑﺎ آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺴﻮﻻن ﻫﻤﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن در ﺷﺒﮑﻪ و آﻧﺘﻦ دﻫﯽ را ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
روﺷﻦ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از  ۱۴آذرﻣﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﻮد؟
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺮوع ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و دﭼﺎر ﻗﻄﻊدﻫﯽ آﻧﺘﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻋﻠﺘﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺴﺎﻓﺮت و… ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ و ﯾﺎ ﺳﺮزدن ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﻔﻮن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶ از  ۱۴آذر در ﺷﺒﮑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻇﻬﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی آﻧﺘﻦدﻫﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

»ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﮐﺴﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮرد ﺗﺎ  ۲۰روز دﯾﮕﺮ آﻧﺘﻦدﻫﯽ دوﺑﺎره
ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻖ ﻫﻢ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽاش از ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺎره ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ آﻧﺘﻦدﻫﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺿﺮر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟«

اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای از ﺳﻮی ﺻﻤﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺎزهدار ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻮدت داده ﺷﻮد .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ و اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻫﻢ ﺣﻖ او و ﻫﻢ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد:

»ﺧﺮﯾﺪار ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﺮض اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻋﻮدت دادﯾﻢ .اﻣﺎ
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞاش را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ ﭘﻮل آن را! ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪ
از ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻗﺒﻼ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده دﺳﺖ ﮐﻢ  ۲۰درﺻﺪ ﮔﺮانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ او ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺎ در آﻏﺎز ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪار راه آﻣﺪﯾﻢ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻮدت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺷﺎن
ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادﯾﻢ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎد ﺷﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺿﺮرﻫﺎ را
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﺻﻼ ﻣﺪل آﮐﺒﻨﺪش
در ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻮدت و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺿﺎﻓﻪ روی آن ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
دﻟﺨﻮاﻫﺶ را ﺑﺨﺮد«.

وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﭘﻞ از ﻗﺸﺮ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺣﺖﺗﺮ
از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی راﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺷﮑﺎﯾﺎت روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدن آن ﮐﺎر ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان را دارد از زاوﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺎراﻧﺘﯽﻫﺎی ﻣﺪلﻫﺎی اﭘﻞ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ اﺳﻢ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮔﺎراﻧﺘﯽ -اﮔﺮ دﻓﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه
ﮐﻪ در آدرس دﻓﺘﺮ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد -ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و… از ﺳﻮی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راهﺣﻞ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﭘﻞ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﭘﻞ اﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻫﻢ در  ۸۰درﺻﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارای ﯾﮏ  IMEIﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻤﺮک ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه رﺳﻤﯽ اﭘﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﭘﻞ ﺑﺮای او ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده و ﻗﺒﻼ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮔﻤﺮﮐﯽاش داده ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺘﺎ آﻣﺪه وﻟﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻓﻌﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺎره ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﭘﻞ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﭘﻞ از

ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﻮآوی و ﯾﺎ
الﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( وارد ﻓﺎز ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻓﺎز ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ

ﻃﺮح ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﮏﺑﺮی ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ و ﮔﻮﮔﻞﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮنﻫﺎی
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﻣﺮوزی را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺎ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ،
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

