ﺳﯿﻨﺎل اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎری ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻮر در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﻧﻤداﻧﻨﺪ و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺗﺎﯾﻤﺰ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺧﺒﺮﻧﺎر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻋﻠ ﻗﻨﺪﻫﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮان ﺗﻞ ،ﮔﻔﺘﻮﯾ ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ازﻧﻈﺮ ﻣﮔﺬرد:

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﺮان ﺗﻞ اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﻣﺎﮐﺎ و ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ؟
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎن و ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺠﻢ ﺗﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺷﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر ارﺗﺒﺎﻃ اﺳﺖ و ﯾ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻋﺰﯾﺰ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﺮان ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗ اراﺋﻪ ﻣدﻫﺪ و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳدﻫ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿ ﺑﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﯿ ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ روﯾﺮد ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺣﻘﯿﻘ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﯾ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی آی ﺗ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﻣﮔﺮدد .ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ در ﺣﻮزه آی ﺗ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲازآن ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ
ادﻋﺎی دﯾﺮی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺸﺎم در ﺳﻘﻒ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮوژهای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ وﯾ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﺴﻮﻧ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ اﻻن
ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﻮﺷﺶ دﻫ ﺷﺒﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮوژه در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺑﻮد وﻟ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎ آﯾﻨﺪهﻧﺮیﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻬﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻓﻌﻠ ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﭼﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آﯾﻨﺪه دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﻤﺎرت اﺧﺘﺼﺎﺻ
ﻣﺮان ﺗﻞ را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص ،ﻋﻤﻮم ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﺗﺠﺎر و ﺣﺘ ﮔﺮدﺷﺮان ﻫﻢ روی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺎﻧﺒ و… را ﻫﻢ روی آن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺮان ﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺮان ﮐﺎرت ﻫﺪف اﺻﻠ ﻣﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻫﺪفدار ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﺧﺎﺻ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪتزﻣﺎن
ﺧﺎﺻ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ،اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
زﯾﺎدی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ دﯾﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻪروز آی ﺗ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﯾﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﻪ ﯾ از ارﮐﺎن اﺻﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻣﻬﯿﺎﺑﺎر
را دارﯾﻢ ﮐﻪ درواﻗ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪروز در ﺳﻄ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺟﺎده آن در ﺣﺎل ﺑﻪروز ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮان ،ﭼﻪ وﯾﮋﮔﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی آن اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪﻫﺪ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎن ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت و ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ »ﻣﺎﮐﺎ« ﮐﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺮان ﮐﺎرت اﺳﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﯾ ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎﯾ را در آﻧﺠﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺮی اﻣﺎﻧﺎﺗ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﺘ و
ﺑﻮﻣﺮدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺠﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ از اﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘ دارد،
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﺎه ﭘﻮز در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .آن ﺷﺨﺺ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﯾ ﮐﯿﻮ آر ﮐﺪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﺘﺮوﻧﯿ درواﻗ ﺑﻪﺳﺎدﮔ ﯾ ﺗﺎن دادن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد و اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ و ﺗﻤﺎﻣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی درﻣﺎﻧ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾﺰﯾﺖ
اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﭘﺰﺷﺎن روی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن و ﺑﻪروزی را دارﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﯾ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ روی دارا ﺑﻮدن اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
زﺑﺎﻧﺰد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎم در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و آی ﺗ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

