اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﭗﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻠﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻠﺪ و ﺗﭗﺳﯽ ،ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻠﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از داﺧﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﭗﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﺎزی« ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ و در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری،
ﻓﻌﻼ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ً

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻠﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و
آدرس و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری آن ﻣﻘﺼﺪ را درﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را دارد .در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اول
در ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺑﻠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ،آﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺪاﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر در وﻗﺖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻫﻤﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺪون اﺗﻼف

وﻗﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪﻫﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور

در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻮد » :ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﯾﺪن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دروازه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ و
آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﻠﺪ »ﻫﯿﭻ دری روی ﭘﺎﺷﻨﻪ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ« و درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﭗﺳﯽ زودﺗﺮ ﭼﺮاغ
ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮی و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »اردﻻن ﭘﻮﯾﺎﺑﻬﺎر« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﭗﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،درﺑﺎره ﻫﺪف

ﺗﭗﺳﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ در ﺗﭗﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ،در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ »ﺑﻠﺪ« ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اپ ،ﯾﮏ
ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ و ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ،از اﯾﻦ اپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻀﻮر ﺗﭗﺳﯽ در ﺑﻠﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ،از داﺧﻞ ﺧﻮد اپ ،ﺗﭗﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﭘﻮﯾﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﭙﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در راﺳﺘﺎی ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

