
 

 

 ۹۹ نوروز از نشان مسیریاب و نقشه گزارش

 هامسافرت درصدی ۷۱ کاهش 

 ۷۱ کاهشی با ۹۸ نوروز به نسبت ۹۹ نوروز در هامسافرت که کرد اعالم نشان مسیریاب و نقشه
 کاربر میلیون ۴ از بیشتر سفرهای تحلیل اساس بر نشان اند.بوده مواجه کشور کل سطح در درصدی

 است. رسیده بندیجمع این به خود

 شهریبین سفرهای کاهش

 اه،م اسفند ابتدای از کشور رد کرونا شیوع اب نشان، مسیریاب و قشهن مومیع وابطر زارشگ به
 باشد داشته گذشته سال هب نسبت عمیقی کاهش شهریبین فرهایس سطح هک شدیم بینیپیش

 را شهری بین فرهایس رسیبر  نشان میان، این در داشت.ن وجود کاهش ینا سنجش رایب راهی اما
 نمایش ۹۹ نوروز اب ۹۸ نوروز رد شهریبین سفرهای یمقایسه مودار،ن این در رد.ک آغاز سفندا ۲۳ از

  است. شده داده



 

 

 

 

 گذشته، سال به سبتن و است بوده هامسافرت اوج وزر اسفند، ۲۵ هک گویاست شان،ن هایداده
 هب ورود از پس هک دید توانمی رفیط زا ماا اند.یافته کاهش درصد ۳۶ تنها شهریبین سفرهای

 روز در که ایگونه به شوند؛یم کمتر و کمتر فرهاس تعطیالت، ومد نیمه هب شدن نزدیک و ۹۹ سال
 ینا بتوان شاید است. ودهب گذشته الس از مترک رصدد ۴۸ شهریبین سفرهای حجم فروردین، ۱۳

  دانست. سفرها کاهش جهت ردمم بر مختلف هایانهرس هشدار و اثیرت از ناشی را مسئله

 گذاریاصلهف طرح بار اولین برای که جایی شود؛می آغاز روردینف هشتم زا سفرها اهشک دوم موج
 ۱۳ روز یگرد سوی زا شد. وضع غیرضروری ترددهای رایب شدیدی هایمحدودیت و مطرح اجتماعی
 اب مستقیمی ارتباط یزن موضوع ینا لیلد ست.ا بوده کشور هایجاده در وزر سفرترینکم فروردین،

  داشت. تومانی هزار ۵۰۰ ریمهج اعمال و هامحدودیت تشدید



 

 

 سال از کمتر درصد ۷۱ هریش بین سفرهای میانگین، کلش به که دهدمی شانن آمار ینا جموع،م در
  اند.بوده گذشته

 نشان، مسیریاب و نقشه اند؟بوده هاادهج کدام کشور اصلی هایشریان ترینخلوت و ترینشلوغ اما
 را کشور اصلی محور ۹ در فروردین ۱۶ تا اسفند ۲۳ زمانی بازه در شهری بین سفرهای کاهش میزان
 است. کرده بررسی پاسخ این یافتن برای

  

 ۸۸ با چالوس-رجک ترافیک، کاهش درصد ۸۹ اب یزد-صفهانا محور هک دهدیم شانن ررسیب این
 افت بیشترین که اندودهب محوری ۳ کاهش، درصد ۶۸ با یرازش-صفهانا رافیک،ت اهشک درصد

  اند.کرده تجربه گذشته الس تعطیالت نسبت هب را ترافیک

 جاده ترینشلوغ و است داشته ترافیک کاهش رصدد ۵۹ فقط همدان-تهران محور مقابل طرف از اما
 یشده تفکیک آمارهای انتشار که است مطرح احتمال این  است. گرفته لقب دوران این در کشور



 

 

 شلوغی باعث همدان، در کرونا به مبتالیان از کم آمار وجود و بهداشت، وزارت سوی از استانی
  باشد. شده همدان به هامسافرت یافتن سوق و استان این یجاده در بیشتر

 شد؟ رعایت اجتماعی گذاریفاصله

 زرگب شهر ۸ در را اجتماعی گذاریفاصله عایتر  خود، گزارش یگرد بخش رد نشان سیریابم و نقشه
 ایستگاه بانک، مانند هاییمحل در ردمم حضور یسترهگ شامل ررسیب این ست.ا ردهک ررسیب ایران

 هاسوپرمارکت و ارکپ محلی، ولتید مراکز ساجد،م بیمارستان، بنزین،پمپ داروخانه، اتوبوس،
 شود.می

 نمودار ویر ار  فروردین ۲۰ تا ماهاسفند ۲۰ زمانی بازه در مراکز ینا به مراجعه یزانم موجود، گزارش
 عادی زندگی مردم که ماه همنب مراجعه میانگین هب نسبت نآ کاهش میزان و است ردهک پیاده
 است. شده محاسبه را اندداشته را خود

 داشته ار  کاهش کمترین ایران، سراسر رد سوخت هایایگاهج به راجعهم طالعات،ا ینا ساسا بر
 زا است. داشته اهشک درصد ۴۹ تنها هابنزین پمپ هب نشان کاربران راجعهم تعداد اقعو در است.
 اند.داشته راجعهم کاهش درصد ۷۹ مساجد کرونا، یوعش علت به دیگر سوی

 



 

 

 

 و درصد ۷۸ با مساجد که بینیممی کنیم توجه هرانت  به بوطمر مارهایآ هب رفاص هک مانیز  همچنین
 سوی از اما اند.بوده هرانت  شهر نقاط ترینلوتخ مراجعه، اهشک درصد ۷۷ اب هاسازمان و ادارات
 پایتخت نقاط ترینشلوغ و انداشتهد مراجعه کاهش رصدد ۴۶ نهات درمانی دماتخ مراکز مقابل
 اند.بوده ایران

 

 

 یا بودن وفقم اجتماعی، گذاریفاصله رحط بررسی اب تا ستا ردهک الشت شانن مسیریاب و نقشه
 بیشتری آگاهی توانندمی مردم و گیرانتصمیم شکل این هب کند. ررسیب آمار وایتر اب ار  نآ نبودن

 باشند. داشته شلوغ و رپرخط هایمکان همچنین و تصمیمات این دننبو یا ودنب موفق از
 دانلود را PDF فایل این توانیدمی گزارش از بخش این جزییات درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 و شیراز رشت، قم، کرج، اصفهان، مشهد، تهران، شهرهای به مربوط هایگزارش فایل، این در کنید.
 اند.شده ارائه بیشتری جزئیات با تبریز
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 آمارها تحلیل چگونگی
 
 از نشان که کندمی اعالم گزارش، این انتشار از هدف درباره نشان مسیریاب و نقشه مدیرعامل ،«عامل جواد»

 رو خود نوروزی ویژه هایفعالیت از زیادی بخش کرونا، ویژه شرایط شدن آشکار با ۹۸ سال پایانی هایهفته
 برای ما تالش اولین» گفت: رابطه همین در او بردارد. گام شرایط به کمک جهت در نمود سعی و کرد متوقف
 و پرخطر هایمحل بتوانند افراد تا بود نشان ینقشه روی پرتردد هایمحل آنالین یالیه یارایه کرونا، با مقابله
 «دهند. تشخیص را شلوغ

 برای را هامکان برخی در تردد کاهش یا رشد روند از گزارشی گذشته روزهای در مپسگوگل عامل، گفته به
 حال هر به» نداشت: جایی کشورها این بین در تحریم دلیل به ایران که کرد منتشر کشور 130 از بیش

 گزارش کنار در کشور هر کلی روندهای گوگل گزارش در داشت. یادگرفتن برای خوبی موارد گوگل شگزار 
 نوروزی، سفرهای کلی گزارش کنار در هم ما اساس همین بر بود. شده ارائه شهر به شهر تفکیکی و جزیی

 همیشه مثل هالبت و گنجاندیم هم را مدت این در شهری مختلف هایمکان به کاربران مراجعه روندهای
 «بدیم. ارائه هم را تریمتفاوت هایایده و جزییات بلکه نکنیم، کپی فقط کردیم سعی

 
 ارائه آمارهای بودن استناد قابل و نتایج، آمدن دست به چگونگی درباره نشان، مسیریاب و نقشه مدیرعامل

  کرد: اعالم نیز مسیریاب این سوی از شده
 دیگر سوی از دارد. قرار مسیریاب یک اختیار در که است ایداده ترینمهم کاربر، انتخابی مقصد و مبدا»

 هستند. نقشه روی مواردی چه دنبال به بیشتر کاربران که دهدمی نشان ما به جستجو، به مربوط هایداده
 تحلیل و اهداده این ترکیب کنند. گزارش را پرتردد هایمکان تا ایمداده امکان کاربران به اخیرا ما همچنین

 خود کاربران مشارکت و کاویداده با را شهر پرتردد نواحی که باشیم اینقشه اولین تا کرد کمک ما به روندها
 روز به ساعت هر و آنالین صورت به را هامحل این که هستیم اینقشه تنها کهآن ضمن کنیم.می ارائه
 «گرفتیم. کار به هاروند کردن پیدا برای را سرویس همین خروجی نیز خود جدید گزارش در کنیم.می

 
 تعداد اساس بر گزارش این» کرد: اعالم نیز شهریبین سفرهای به مربوط هایداده تحلیل چگونگی درباره او

 آشکار سفرها درباره را جالبی نکات گزارش این شده. ارائه کردند مسیریابی هاجاده در نشان با که کاربرانی
 از را بیشتری نتایج و جزئیات توانندمی خبره افراد مطمئنم ایم.دیده خبرها در را هانآ از بعضی که کندمی
 «کنند. استخراج گیریتصمیم برای گزارش این

 
 هاداده آوریجمع فرآیند در کاربران خصوصی حریم حفظ درباره همچنین نشان مسیریاب و نقشه مدیرعامل

 اطالعات هیچ یارائه به نیاز نشان، مسیریاب از استفاده جهت انکاربر » داد: توضیح گزارش این تهیه برای
 و نقشه هایقابلیت تمام از توانندمی کاربری حساب داشتن یا الگین به نیاز بدون و ندارند هویتی

 کمک کاربر به صرفا و است اختیاری کامال آن، به ورود و کاربری حساب یک ساختن کنند. استفاده مسیریاب
 حال این با کند. سازیذخیره آینده برای را خود نظر مورد اطالعات و سازی شخصی را نقشه بتواند تا کندمی
 آدرس یک به صرفا نام ثبت برای کاربر و ایمنکرده موبایل شماره ارائه به ملزم را کاربر الگین برای هم باز

 و شوندمی کاربری حساب وارد نشان انکاربر  درصد ۱۰ از کمتر مجموع، در اینکه ترمهم نکته دارد. نیاز ایمیل
 «کنند.می استفاده سیستم از ناشناس کامال شکل به ٪۹۰ از بیش


