ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی »ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرن ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
دﯾﺮوز ﻋﺼﺮ )ﺑﯿﺴﺖ و دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه » (۱۳۹۵ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد را در ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻮروش ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و »اﺣﺴﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ و »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻗﻨﺎدان« ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﮐﻨﺎر اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎری اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ اراﺋﻪ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و
ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در داﺧﻞ اﯾﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﺎده ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﺳﺖ

و اﺑﺘﺪا در ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.

وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﭼﻪ در ﺗﻬﺮان و ﭼﻪ در

ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز و ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را از ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮوﯾﺲ داده و داﺷﺒﻮردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺣﺴﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻨﺎدان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ.

ﻗﺒﻼ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ،
اﺣﺴﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را
ً
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ» :اﻣﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ای از راﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻫﺪف ﻣﺎ
ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺖ«.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ :ﻫﺪف ﻣﺎ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﯽ از
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،دارای ﭘﺮواﻧﻪ
رﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺗﺎﺪﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ورود ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ و زوج و ﻓﺮد اﻋﻼم

ﮐﺮد.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
ً
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎری راﻧﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﻢ .اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ »رﺳﻤﯽ« ﺑﻮدن ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻨﺎدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﺑﺎ
ﻧﺎوﮔﺎن رﺳﻤﯽ داد» :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮف ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ اﻓﺘﺎد و ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪی وارد ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
آﺧﺮﯾﻦ آن ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﻓﻀﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و
ً
ﻗﻨﺎدان ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وی ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ را ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ،از ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻧﻈﺎم
ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ،
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان  ۴۰ﻫﺰار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮔﺮدﺷﯽ ﺗﻬﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد
از اﯾﻦ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺪود  ۸۰ﻫﺰار ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۴۰ﻫﺰار ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻗﻨﺎدان در ﺧﺼﻮص رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ و ﺗﭙﺴﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺎل از راه اﻧﺪازی آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وارد ﺣﻮزه ﻧﻮآوری ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺗﻨﺪرواﻧﻪ ای دارﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ«.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ :راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺎدان از ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ،
اﺣﺴﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ
داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮدرو از ﺳﻮی ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ،ﺗﻤﺎم
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی روان
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻀﻮﯾﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،از
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ :وارد ﺟﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ دو ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻗﻨﺎدان در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را از راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺎﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﻓﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ دو ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻣﻼ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺎ
ً
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ درون ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﯾﺎ زوج و ﻓﺮد ﻧﺪارﻧﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﺗﺎﺪ ﯾﺎ رد ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﻨﺎدان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺶ را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ«.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ داﺧﻠﯽ )ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ،اﯾﺮان اﭘﺲ و ﻣﺎﯾﮑﺖ( ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ و
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  iOSﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن
اراﺋﻪ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

