»اﺑﺮ زس« از ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺧﻮد در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
»اﺑﺮ زس« از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺎم ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
»ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ زارﯾﺎن« ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎری  XaaSدر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮﺧﯽ از
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﯾﮏ
وادی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ »اﺑﺮ زس« ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ
 ۸۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

زارﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ روی ﺗﯿﻢﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮐﻮد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻓﻌﻠﯽ اداﻣﻪ دارد ﺳﻌﯽﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﺗﻐﺮی در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ
و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را رد ﮐﻨﻨﺪ«.

زارﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  XaaSﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﻧﺪادن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ
ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ  ۲۵درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ روی ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اﺑﺮ زس« ﺑﻪ
ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱۰ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋهای
از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زارﯾﺎن ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻀﻮری
ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی وﺑﯿﻨﺎر و ﮐﻼس آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ» :آﮐﺎدﻣﯽ زس
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮﺑﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ را آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮده و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
»اﺑﺮ زس« ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ  ۵۰۰۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮدﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در
ﻣﺎه دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻗﺸﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

