آﻣﺎزون ﺑﺠﺎی دورﺑﯿﻦ  ۷۰۰۰دﻻری ﺳﻮﻧﯽ آﻟﻔﺎ ،۱
دو ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ارﺳﺎل ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
زوج ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ »ﺳﻮﻧﯽ آﻟﻔﺎ  «۱را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷ﻫﺰار دﻻر از آﻣﺎزون ﺳﻔﺎرش دادﻧﺪ و در ﮐﻤﺎل
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎ دو ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎﻟﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺑﯿﻞ« و »ﮐﻠﯽ ﭼﯿﻠﺰ« در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ دﻧﻮر ،آنﻫﺎ دورﺑﯿﻦ ﺳﻮﻧﯽ آﻟﻔﺎ  ۱را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻮح
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل دورﺑﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ دﻧﻮر اﻋﻼم اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﺻﻨﻌﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،اﯾﻦ دو
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻣﺎه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎﻟﯽ دورﺑﯿﻦ
آنﻫﺎ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد .ﺑﯿﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ رخ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ
آﻣﺎزون«.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﺎزون اﻃﻼع دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،آﻣﺎزون از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ

اﯾﻦ زوج ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد.

اﯾﻦ زوج ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﭼﺴﺐ ردﯾﺎﺑﯽ
 UPSﻣﺤﺼﻮل وزن ﺟﻌﺒﻪ را ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ
وزن ﺟﻌﺒﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻮﻧﯽ آﻟﻔﺎ  ۱ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و وزن ﺧﻮد دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ »ﺟﻒ ﺑﺰوس« از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و
آﻣﺎزون درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آنﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺷﺪه .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﺎم  Chaseontwowheelsﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ
ﮐﺎﻧﻦ  1DX Mark IIﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎﺟﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش دوم او ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ آﺟﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ او ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

