اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺰاﺣﻢ آنﻗﺪر
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آزاردﻫﻨﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ ﮔﻢ و ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺣﺬف
ﺷﻮﻧﺪ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ زﯾﺎنﺑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﻤﺮ درازی دارد و از
ﺳﺮﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ارﺳﺎل ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهی اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ در ﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای او ارﺳﺎل و ﯾﺎ از ﻃﺮف
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آﮔﺎﻫﯽ
از زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ اﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در
ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﻣﺼﺮف
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪی آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﺎرژ اﻋﺘﺒﺎری
ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻮد؛ ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان داﺋﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد
اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ روی ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﻮدن ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ اﭘﺮاﺗﻮر را در
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪی آزاد
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارد ،ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﺷﻔﺎف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۱۴۷ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎل
» ،۱۳۹۱اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ )ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﯾﺎ در ازای ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ(،
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺼﺮاف ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎﻟﯽ در روز و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮک اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﭘﺮﺗﺎل رﺳﻤﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ »اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺘﺮک را از ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،اﻣﮑﺎن
اﻧﺼﺮاف از درﯾﺎﻓﺖ آن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ«.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮف اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن دﻗﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ از ﻃﺮف اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

