ﺷﻬﺮﭘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮد ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺗﻬﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﻬﺮی ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ» .ﻣﻬﺮان ﻣﺤﺮﻣﯿﺎن« ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از
راﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوای ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﭘﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم

ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

»ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد« رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم »ﺷﻬﺮﭘﯽ« آن را زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:

»ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ،
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮه ﺑﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺮدم اﺻﻼ در ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺷﻬﺮﭘﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ«.

ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی :رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﺣﻮزه ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ
»ﻣﻬﺮان ﻣﺤﺮﻣﯿﺎن« ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز
ﺧﺸﻨﻮدی از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ» :ﺑﺤﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ
ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و رﮔﻮﻻﺗﻮری در آﻧﺠﺎ را ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ

داده اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ وﻟﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ وارد ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ:
»ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺳﻮﭻ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮی
آن در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری اﻧﺠﺎم داده ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎری را از
دوش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮب را ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد ﺗﺎ ﮐﺎر در ﺟﺰﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود«.

ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از راﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد
»ﭘﯿﺮوز ﺣﻨﺎﭼﯽ« ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻨﺎﭼﯽ ،ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮی،

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ و از راﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

او ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ از آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪاری

اﻋﻼ را ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﺪ» :از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﻣﺘﺪاد ﺷﻌﺎر ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ
و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز و زودﺗﺮ از

دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺣﻨﺎﭼﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺟﻠﻮی رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ» :در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و اﻻن ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ«.
او از ﺣﻀﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﺗﯿﻢﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮداری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺣﻀﻮر
اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ را ﻣﺤﺴﻮس داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻬﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

رﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و رﺻﺪ ﺷﻬﺮی :وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دارﯾﻢ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداری ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آﻣﺎری و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ،داﺷﺒﻮرد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮری ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ آدرسﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ،داﺷﺒﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺎزی از ﻣﻮزه ﻧﻘﺸﻪ و داﺷﺒﻮرد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از آﻧﻬﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
»ﺳﺎرا ﺑﻮرﺑﻮر« رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و رﺻﺪ ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻼﺻﻪای از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﮐﻞ ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه دادهﻫﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
دادهﻫﺎ اﺳﺖ» :دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺛﺒﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺛﺒﺘﯽ .ﻣﻮارد ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻞ  ۱۵۰داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۹۹ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۷۰۶ﻫﺰار داده ﺛﺒﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ .داده ﻏﯿﺮ ﺛﺒﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و  ۵ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ«.
ﺑﻮرﺑﻮر ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  ۸۰ارﮔﺎن ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮداری در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
آدرﺳﻬﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ »ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ در ﻗﺎﻟﺐ آدرس ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر روی
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﮐﺎوی ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در

ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮرﺑﻮر ﭘﺮوژه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ از روش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎﺳﺖ .از
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻮر ﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮزه ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻢ

اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺤﻼت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ» :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

