ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو آﻧﻼﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻤﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻓﻌﺎل در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎزهوارد ﻗﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﺑﮕﺬارد وﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ »دﯾﻨﮓ« اﻋﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو دﯾﻨﮓ در ﻫﺘﻞ اﺳﭙﯿﻨﺎس ﭘﺎﻻس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ و
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮاز ورزﺷﮑﺎران و ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ روﯾﺪاد

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ.

دﯾﻨﮓ ﺳﻪ ﺳﺮوﯾﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی و اﺷﺘﺮاک ﺧﻮدرو را در ﮐﻨﺎر ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺧﻮد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
»اﻣﯿﺮﻣﻈﻔﺮ ﻣﻨﺸﻮرﯾﺎن« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ دﯾﻨﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﺣﺴﺎب ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ «.او دﯾﻨﮓ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮاﻗﺺ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺒﺮ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﻔﺮهﻫﺎ و اﯾﺮادات ﺑﻌﻀﺎَ آزاردﻫﻨﺪه اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ:

»دﯾﻨﮓ ﻗﺼﺪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﮐﻨﺎر ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی راﯾﺞ اﯾﻦ روزﻫﺎ دارد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺟﺪا از ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻟﻮﮐﺲ ،ﻋﺎدی و ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺮوﯾﺲ ُدﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺮاک ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ رود ) (Carpoolingو ﺳﺮوﯾﺲ »دﯾﻨﮓ در اﺧﺘﯿﺎر« ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و راﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن
ﺑﻨﺪی در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﯾﻨﮓ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم »ﻣﯿﺰﺑﺎن« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺣﺘﺮام
دوﭼﻨﺪان و ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺸﻮرﯾﺎن ﺧﺒﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮدرو )ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﯾﻨﺎم ،ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻮﺗﻮر ،روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﻻﺳﺘﯿﮏ و…( در
ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و روی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﻨﮓ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎری و ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﻮرﯾﺎن ﺑﺎور دارد در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ورود
ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:

»اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﻼ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ زودی وارد ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻦ رﻗﺒﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ دﯾﻨﮓ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎری دﯾﻨﮓ و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و… ﺗﺎزهای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:

»در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار داد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻮد ،درﺻﺪی از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﻨﮓ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ از ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻔﺮ او درﺻﺪی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ دﯾﻨﮓ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮااﻧﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺳﻔﺮﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻨﺸﻮرﯾﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﻼ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺧﺒﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اداﻣﻪ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﯿﻤﯽ را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﻘﻮﻗﺪان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد اﻣﺎ ﺗﻼﺷﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮو اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﻫﺎدی ﺳﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ورﺷﮑﺎران ﻧﺎم آور و ﻣﺪال آور اﻟﻤﭙﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ

ﺳﺮوﯾﺲ دﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮروز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ دﯾﻨﮓ ﺧﺒﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ُدﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و درﺑﺎره اﻣﮑﺎن
ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ اﻗﺒﺎل آن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﺗﺎﮐﺴﯽ زﯾﺎدی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺻﺤﯿﺢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی
ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدش از ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻨﮓ ﺑﺮای
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺻﺮف در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ «.او از ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در دﯾﻨﮓ ﻧﯿﺰ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی
را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ.

دﯾﻨﮓ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮده و از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﺷﺪه و رﻗﺒﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﺪر ﻣﺜﻞ اﺳﻨﭗ و ﺗﭗﺳﯽ و
ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ
اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ )اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺤﺒﻮب در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد( ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺟﺪا از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و… از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﻨﮓ ﻣﺜﻞ ٌدﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻨﭗ و ﯾﺎ
ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زودﺗﺮ ﮔﻮی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را از آن
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﻨﮓ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ و  IOSﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران آن ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﻧﺎوﮔﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن آن در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

