ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ در دﯾﺠﯽ
ﮐﺎﻻ و دﯾﻮار؛ ﻣﺸﮑﻞ از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و اﺑﻼغ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،در اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ،
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در راس آﻧﻬﺎ »ﻣﺎﺳﮏ« ﻗﺮار دارد؛ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺗﻤﺎم داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ .ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪه و رد ﭘﺎی آن در
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ و دﯾﻮار دﯾﺪه ﺷﺪ؛ ردﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺬف ﻧﺴﺒﺘﺎ آﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻮاب آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.

»اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی« ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﺧﺼﻮص ﭼﺮاﯾﯽ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل آﻧﻬﺎ از
اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻟﻐﻮ ﻧﺸﺪه .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ راه و روشﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ »دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎه از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت ،ﻣﺎﺳﮏ
ﭼﻬﺮه ،ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ،ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت آراﯾﺸﯽ و… ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ روی
آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ ،از ﻓﺮوش آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت آﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ﺗﻮﺘﺮ و دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺗﯿﻢ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ رﺻﺪ ﺷﺪه و ﺟﻠﻮی ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و
ﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺳﻮی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

روی ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت )ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازد( ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻋﺪهای از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ
ﺧﺮﯾﺪار ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ
روی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮده ،دو ﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﭘﻮزش از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻨﺴﻞ

ﮐﺮدﯾﻢ«.

ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻨﻞ
ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و اﺟﺎزه ﻧﺪادن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﮔﺮ وزارت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺳﮏ ﻃﺒﯽ را راﯾﮕﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮدﻣﺎن در ﮐﻨﺎر رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺗﯿﻢ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ«.

از آﻧﺴﻮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش »دﯾﻮار« ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻣﻮردی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﻮار ﺗﻤﺎﻣﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﮏ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮار در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﯾﮏ اﻗﺪام ﺿﺮوری از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺗﯿﻢ رخ داده
اﺳﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﺳﮏ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه در ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﺠﻮﻣﯽ روی اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
دﻏﺪﻏﻪ آن را داﺷﺘﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮار ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﮏ ﻃﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﺎور
دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﯾﻮار ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ درﺳﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪهی دﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎزﻣﺎن دارو در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﻫﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺧﻮد ﺗﯿﻢ دﯾﻮار اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و دﺳﺘﻮری
ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎه داﻣﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ و از رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

