ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻧﺸﺎن از ﻧﻘﺸﻪ راه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻧﺸﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻧﺸﺎن در
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﺒﺮی داﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در

دی ﻣﺎه  ۹۶ﺑﺎ دﯾﺘﺎی ﺑﺎز ﭘﻠﺘﻔﺮم  OpenStreetMapsرﺳﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻞ«،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺸﺎن در راﻧﺪ اول از ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﻓﻨﺎپ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن از وامﻫﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﺻﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﮏ وام دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد  ۴درﺻﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۵ﺗﺎ  ۹۶ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ آن را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﭘﺲ دادﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهآﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از
اﻋﺘﺒﺎر آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ«.
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ و روزﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را در
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،۹۸ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ و  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ روﺷﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺷﻠﻮﻏﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ روزاﻧﻪ ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و  ۳۶درﺻﺪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :در ﻧﺸﺎن
 ۷۳۰ﻫﺰار ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد وﺟﻮد دارد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۹۸۴ﻫﺰار وﯾﺮاﯾﺶ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ روی
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮان ﺧﻮد  OpenStreetmapsﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۷۰ﻫﺰار ﮔﺰارش ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ۲۳ ،ﻫﺰار ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮب ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﻨﻨﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ  ۵درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﮔﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  ۵درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﻢ
و رﺳﻢ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺘﺎی ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ
دﯾﺘﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ«.

»داوود اﻣﯿﻨﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﯿﻮع

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮدد ﺷﻬﺮی و ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و… ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺪارﻧﺪ» :ﻧﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را دارد ﮐﻪ

ﮐﺎرﺑﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺖ«.

اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﻤﯽداد ﺗﺎ ﺳﺮاغ اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺮدد داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎﺳﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ» :زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﺸﺎن
اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﮔﺰارش ﻧﻮروزی ﻧﺸﺎن و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

»ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻧﺸﺎن در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ »ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﭘﺎک« اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﺘﺮو ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﺸﻮر و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ورژن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه،
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه رد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  GPSﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺪه روی اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎک ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﺘﺮو ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎک ﺷﻬﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ» :ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و دوﭼﺮﺧﻪ ،ﺷﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ در روزﻫﺎی ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب وﯾﮋه
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر در
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در

ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ«.

ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻓﻼﯾﻦ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب آﻓﻼﯾﻦ ﻧﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻧﺸﺎن ،آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را
ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای
ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﺧﺮ
ﺳﺎل  ۹۸و ﯾﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۹اﺳﺖ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﮏ دﻗﺖ  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﺑﺮای
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای وﺟﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﻗﺖ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻠﻢﺑﺎداﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﻞ اﯾﺮان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻼک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ؛ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دو ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
و ﮐﺮج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن اﻋﻢ از ﻧﻘﺺ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻬﺮداری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ روش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻠﻤﺒﺎداﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭘﻼکﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﺮج ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ »ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺸﺎﯾﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻧﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺻﻞ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ» :ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر در ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ؛ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎور دارم اﯾﻦ ﻧﻮع رﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری
ﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﭼﻪ آﻓﻼﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع رﺷﺪ اﺳﺖ«.

ﺑﺨﺸﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ وارد راه ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ راه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ:

»ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﮐﺎر ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺣﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد .در راه آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺸﺎن
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ﻣﯿﺰان ﺷﻠﻮﻏﯽ آﻧﻬﺎ و… را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.

ﺑﺨﺸﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎن ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و… را در ﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
روزاﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰۰ﻫﺰار ﻣﮑﺎن در روز ﺑﺮ روی ﻧﺸﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم

ﺷﺪه در ﺗﻼﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮی روزاﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

