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فناوری، همسفر مسافران نوروزی 
فناوری واقعیت افزوده و همچنین اپلیکیشن های مسیریاب، تعمیر خودرو و پیش بینی آب و هوا، نویدبخش سفری خوش در نوروز خواهند بود 

تخمین تعداد مسافران ورودی به شهرها تا بامداد دیروز

5.000.000 تا 8.000.000  مسافر 

 تیک تاک بعد از آمریکا 
در انگلیس هم ممنوع شد 

اپلیکیشن چینی تیک تاک پس از ممنوعیت استفاده برای مقامات 
آمریکایی، حاال بــرای بریتانیایی ها هم ممنوع شــد. به گزارش 
بی بی ســی، وزرای دولت بریتانیا به دالیل امنیتی از اســتفاده از 
اپلیکیشن شبکه های اجتماعی متعلق به چین یعنی TikTok در 
تلفن های کاری و دستگاه های دیجیتال خود منع شده اند. در واقع 
بریتانیا نگران اســت که دولت چین به اطالعات حساسی که در 
تلفن های مقام های رسمی نگهداری می شود، دسترسی پیدا کند.

الیور داوودن، وزیر کابینه بریتانیا گفت که این ممنوعیت یک اقدام 
احتیاطی است اما با این حال سریع آن را اجرایی خواهند کرد. با این 
حال، اپلیکیشن تیک تاک اتهامات مبنی بر اینکه داده های کاربران 
را در اختیار دولت چین قرار می دهد را قویا رد کرده است. تئو برترام، 
معاون روابط دولتی و سیاست عمومی این اپلیکیشن در اروپا، معتقد 
است این تصمیم بیش از هر چیز دیگری بر ژئوپلیتیک استوار است: 
سفارت چین در لندن گفت که این اقدام به جای واقعیات با انگیزه 
سیاسی انجام شده اســت و اعتماد جامعه بین المللی را در فضای 
تجاری بریتانیا تضعیف خواهد کرد. داوودن گفت استفاده از این 
برنامه را حتی به مردم عادی هم توصیه نمی کند. ریشی سوناک، 
نخست وزیر بریتانیا، از سوی نمایندگان ارشد پارلمان برای پیروی 
از آمریکا و اتحادیه اروپا در ممانعت از این برنامه اشتراک ویدئو در 

دستگاه های رسمی دولتی تحت فشار قرار گرفته بود.
اســتفاده از این برنامه در ســال های اخیر افزایش یافته است و 
3.5میلیارد بار در سراسر جهان دانلود شــده است. موفقیت آن 
به دلیل آسان بودن ضبط ویدئوهای کوتاه با موسیقی و فیلترهای 
سرگرم کننده و همچنین الگوریتم آن است که در ارائه ویدئوهایی 
که برای کاربران خاص جذاب است، برای کاربر مناسب است. اما 
به گفته مقامات آمریکایی و بریتانیایی، این برنامه اطالعات زیادی 
را در مورد کاربران جمع آوری می کند ازجمله سن، محل زندگی، 
دستگاه و حتی ریتم تایپ آنها درحالی که کوکی های آن فعالیت 
آنها را در سایر نقاط اینترنت دنبال می کنند. سایت های رسانه های 
اجتماعی مســتقر در آمریکا نیز این کار را انجــام می دهند، اما 
شرکت بایت دنس به عنوان شــرکت مادر تیک تاک با ادعاهایی 
مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن پکن مواجه شــده است. برخی از 
سیاستمداران نیز با وجود هشدارهای امنیتی، تمایلی به ترک این 
پلتفرم اجتماعی ندارند. نیوزیلند نیز اخیرا استفاده از این برنامه را 

در دستگاه های دولتی ممنوع کرد.

تاکنون موشک النگ مارچ ۱۱ چین، ۱۶ پرتاب 
موفقیت آمیــز متوالــی انجــام داده اســت. 
کادمــی فنــاوری وســایل پرتابگــر  به گفتــه آ
چین، موشک النگ مارچ ۱۱، ماهواره شیان 
۱۹ را بــه فضــا فرســتاد کــه نشــان دهنده 
شــانزدهمین پرتــاب موفقیت آمیــز ایــن 
موشــک از زمان بهره بــرداری  آن در ســال 
۲۰۱۵ اســت. این موشــک حامــل پرتابگر 

جامد چهار مرحله ای است.

اوایل این ماه شرکت متا از سرویس جدیدی 
بــه نــام »Meta Verified« بــرای کاربــران 
اینســتاگرام و فیســبوک رونمایــی کــرد کــه 
اساساً همان تیک آبی پولی است و با هزینه 
ماهانــه ۱۱.۹۹دالر بــرای وب و ۱4.۹۹دالر 
برای موبایل در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
این سرویس اولین بار در دسترس کاربران 

استرالیا و نیوزیلند قرار گرفته بود.

16
پرتاب

14.99
دالر

هوش مصنوعی

عدد خبر

فضای مجازی

نقل قول خبر

تومان برای توسعه حمل ونقل عمومی 
در ردیــف بودجــه قانــون هــوای پــاک 
تخصیــص یافــت و به گفتــه داریــوش 
گل علیــزاده، سرپرســت مرکــز ملــی 
هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، بــا ایــن مبلــغ نهایتــا 
می تــوان ۱4۰ دســتگاه اتوبــوس تهیــه 
کرد. درآمد ناشــی از قانــون هوای پاک 
ســال گذشــته ۲۸۸ میلیــارد تومــان 
بــود که امســال بــه ۱۶۰میلیــارد تومان 

کاهش پیدا کرد.

840
میلیارد

فوق العــاده داخلــی و خارجی بــه اعالم 
وزارت راه و شهرســازی، بــرای تنظیــم 
بازار و مدیریت حمل ونقل هوایی ایام 
نوروز، بــه ناوگان هوایی کشــور افزوده 
شــد. ٣۵٠ پرواز از این تعــداد داخلی و 
۲۵۰ پــرواز دیگــر متعلــق بــه پروازهای 
خارجــی اســت. بــا ۹ ســایت  نامعتبر و 
فاقــد مجوز فــروش بلیــت هواپیما نیز 
از سوی دادســتانی کل کشــور برخورد 

شده است.

600
پرواز

عدد خبر

ظرفیت جابه جایی دریایی 6هزار 
مسافر در نوروز  

مهدی فرمهینی فراهانی، مدیرکل امور 
دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی:  
4۸ فروند شــناور مســافری بــا ظرفیت 
۵ هــزار و ۸۱۳ صندلــی از بندرعبــاس 
به قشــم، جزیره هرمز، گناوه و بوشــهر 
بــه جزیــره خــارک و بالعکــس و ۶4 
لندینگ کرافت با ظرفیت جابه جایی ۲ 
هزار و ۷۲۰ خودرو در هرمزگان وظیفه 
حمــل خــودرو و جابه جایــی مســافران 

را دارند.

برخورد قضایی با ایرالین های 
گرانفروش 

شــهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل 
وزارت راه و شهرســازی: ســقف قیمــت 
بلیــت هواپیمــا در هــر مســیر از ســوی 
ســازمان هواپیمایــی کشــور مشــخص 
شــده اســت و ایرالین هــا موظــف بــه 
اعالم قیمت ها در چارچوب این سقف 
هســتند. بلیت ها باید براساس قیمت 
تعییــن شــده فروختــه شــود و هرگونــه 
شــکایت کــه بــه ســازمان هواپیمایی و 
ســازمان تعزیــرات اعــالم شــود مــورد 

پیگیری قضایی قرار می گیرد.

آغاز زودهنگام سفرهای نوروزی
ظرفیت اقامتگاه های رسمی 10استان گردشگرپذیر کشور بین 70تا 100درصد پر شده و 

تا  بامداد دیروز 5تا 8میلیون مسافر نوروزی به مقصد رسیده اند

سفرهای نوروزی امسال بسیار زودتر از سال های گذشته و از 
2 هفته مانده به نوروز آغاز شده است. اما آمار اختصاصی که 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اختیار 
همشهری قرار داده است مشخص می کند که از3روز پیش 
تا صبح دیروز ظرفیت های اقامتی در بســیاری از شهرها و 
استان های ایران به ویژه اســتان های جنوبی حتی در بندر 
خمیر در استان هرمزگان تا گناوه و دیلم در بوشهر و زرآباد 
و کنارک در سیستان و بلوچســتان تا بیش از 90درصد پر 
شده است و مســافران نوروزی به مقصد رسیده اند. همین 

موضوع موجب شده اســت که وزارت میراث فرهنگی که 
پیش تر شهرهای مکمل در استان های مختلف را به عنوان 
جایگزین معرفی می کرد 2 روز مانده به آغاز سال 1402به فکر 
معرفی استان های مکمل برای ظرفیت تکمیل شده سفرهای 
نوروزی باشد. براساس آخرین آماری که ظهر دیروز به دست 
همشهری رسیده است بین 5تا 8میلیون مسافر نوروزی از 
16اسفندماه تا بامداد شنبه با هدف آغاز سفرهای نوروزی به 

شهرها و استان های کشور سفر کرده و به مقصد رسیده اند.
پیگیری های همشهری از استان های گردشگرپذیر در نوروز 
1402مشخص کرده است که مسافران نوروزی اقامت در مراکز 
اقامتی غیررسمی همچون مدارس و کمپ ها را به هزینه در 
هتل ها و حتی مراکز اقامتی ترجیح داده اند. حجم سفرهای 

نوروزی با خودروی شخصی نیز در موج آغازین سفرها بسیار 
بیشتر از سال گذشته است و به همین دلیل امکان افزایش 
تلفات جاده ای جدی اســت. تعداد ناوگان اتوبوسی برای 
حمل ونقل مسافران نوروز امسال 12هزار دستگاه است که 
نسبت به نوروز 1401تعداد 2هزار دستگاه کاهش یافته است. 
ناوگان حمل ونقل هوایی نیز در ســفرهای نوروزی 1402با 
کاستی مواجه است و تأخیر پروازها بسیار باالست تا آنجا که 
گزارش شده است یکی از ایرالین ها مسافران نوروزی خود را 
یک روز در فرودگاه مهرآباد به دلیل تأخیر در پرواز سرگردان 
نگاه داشته است. برهمین اساس تردد خودرویی در جاده های 
کشور در نوروز 1402افزایش بسیار بیشتری نسبت به نوروز 

گذشته خواهد داشت.
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اســتان هایی که تا ظهر دیروز میزبان 
بیشترین تعداد مسافران نوروزی بودند

استان های مکمل سفر

تخت های اضطراری

تخت های رسمی

کهکیلویه و 
بویراحمد

%91

%92
بندرعباس

%90
پارسیان

%90
بندر خمیر

%75
سیریک

شهرهای با بیشترین میزان اشغال هتل ها و مراکز اقامتی در استان هرمزگان

340.000 26.000 ظرفیت هتل ها و 
مراکز اقامتی رسمی 

پر شده است.

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان هرمز گان

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان فارس

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان خوزستان

تکمیل ظرفیت اقامت در گناوه، دیلم، بوشهر، دلوار و عسلویه
شهرهای مکمل سفر در استان بوشهر

 گناوه: بندر ریگ، دیلم: شهر امام حسن)ع(،
بوشهر: دشتستان

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان بوشهر

178.500 17.000

%90
ظرفیت اقامتگاه های شرق استان 

گیالن پر شده است. در غرب گیالن 
در محور انزلی تا آستارا ظرفیت اقامت 

وجود دارد.

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان گیالن

580.000 58.000

240.000 24.000

735.000 7.000

ظرفیت 
اقامتگاه های رسمی 
شیراز پر شده است.

ظرفیت  اقامتگاه های 
رسمی استان خوزستان 

پر شده است.

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان مازندران

1.000.000 38.000 ظرفیت اقامتی 
استان مازندران پر 

شده است. %90

%70

%85

%85
دزفول

%85
شوشتر

%86
شوش

%70
اهواز، آبادان، خرمشهر

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان اصفهان

250.000 25.000 ظرفیت 
اقامتگاه های رسمی 

اصفهان پر شده 
است.

%75

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان یزد

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان سیستان و بلوچستان

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان کرمان

130.000 13.000

150.000 15.000

ظرفیت 
اقامتگاه های رسمی 
استان پر شده است

ظرفیت 
اقامتگاه های 

رسمی استان پر 
شده است

ظرفیت اقامتگاه های رسمی استان پر شده است

%75

%70

محمد باریکانیگردشگری
روزنامه نگار

%70
زاهدان

%100
زرآباد، کنارک، دشتیاری چابهار

هوش مصنوعی، مدیرعامل می شود
شــرکت نت دراگون اعالم کرده اســت کــه از این پس یک 
هوش مصنوعی به جای مدیرعامل در این نهاد فعالیت خواهد 
داشــت. به گزارش گیزمودو، این شرکت چینی که در زمینه 
توسعه بازی های آنالین و اپلیکیشن های موبایل فعالیت دارد، 
به  تازگی اعالم کرده است که از یک هوش مصنوعی در سمت 
مدیرعامل بهره خواهد گرفت. این هوش مصنوعی که جنسیت 
آن زن است برای تصاحب سمت مدیر اجرایی در شرکت مذکور 
درنظر گرفته شده است و تانگ یو نام دارد. مسئولین این شرکت 
معتقد هســتند که بهره گیری از هوش مصنوعی می تواند به 
تحول سیستم مدیریتی و بهبود بهره وری عملیاتی کمک کند.

شایان ذکر است که شرکت NetDragon Websoft یکی 
از غول های فناوری چین به شمار می رود که امتیاز چندین 
بازی در کنار برنامه ها و ســرویس  های آموزشی آنالین را در 
اختیار دارد. همچنین شــرکت های تحت مالکیت آن مثل 
Jumps tart هم از محصوالت محبوبی برخوردار هســتند. 
یکی از مشهورترین بازی های این شرکت Neopets نام دارد 
که بازیکنان در آن به نگهداری و مراقبت از حیوانات مجازی 
مشغول می شوند. انتصاب هوش مصنوعی به عنوان مدیرعامل 
در یک شرکت بزرگ بحث های زیادی را هم در پی داشته است 
و کارشناسان حوزه کسب وکار مواضع گوناگونی نسبت به این 

تصمیم اتخاذ کرده اند.

با گسترش تکنولوژی های نوین ازجمله فناوری 
اطالعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، واقعیت 

افزوده، واقعیت مجازی و فناوری های دیگر در 
گوشه گوشه زندگی مردم، شرکت های مختلف 
تالش کردند که این فناوری هــا را در حوزه 
گردشگری و ســفر هم به کار بگیرند. شاید 
اپلیکیشن های مسیریاب نخستین نمونه هایی 

باشند که در فصل سفر مورد توجه مردم قرار 
می گیرند. این در حالی است که فناوری های 
 Augmented( دیگر، ازجمله واقعیت افزوده
Reality( طی ســال های اخیر مورد توجه 
توسعه دهندگان قرار گرفت و در بسیاری از 

اپلیکیشن ها و دیوایس ها به کار گرفته می شود. 
همچنین اپلیکیشــن های رزرو هتل، خرید 
بلیت و تعمیر و امداد خودرو ازجمله مواردی 
محسوب می شود که شرایط آسان تری برای 

مسافران نوروزی فراهم می کنند.

   مسیریاب ها
چند سالی می شــود که پس از نصب یک مســیریاب معروف در 
گوشی ها، جوانان ایرانی تالش کردند که نمونه داخلی آن را توسعه 
دهند و پیاده ســازی  کنند. اکنون 2مســیریاب بومی به نام های 
»نشــان« و »بلد« در گوشــی های مردم جای خود را باز کرده اند. 
این مسیریاب ها با به روزرسانی هاي مستمر که انجام می دهند، هر 
روز به قابلیت های خود اضافه می کنند. نقشــه آفالین یکی از این 
قابلیت هاست که در مواقعی که پوشش اینترنت مناسب نیست به 
کمک مسافران می آید و آنها را به مقصد می رساند. ازجمله امکانات 
مسیریاب های ایرانی، نشان دادن مراکز مهم درمانی، خرید، هتل، 

رستوران و موارد دیگر در نقطه ای است که کاربر حضور دارد.

   پیش بینی آب و هوا
اپلیکیشــن های پیش بینی آب و هوا نیاز شما را تا حد قابل قبولی 
برآورده می کنند. اکنون تقریبا همه گوشــی های هوشمند مجهز 
به یکی از این اپلیکیشن هاست که می توانید براساس آب و هوای 
روزهای پیش رو، سفر و گردش های کوتاه خود را برنامه ریزی کنید. 
اگر اپلیکیشن پیش بینی آب و هوا ندارید یا برای شما چالش هایی 
ازجمله کندی اپلیکیشــن ایجاد می کند، با جست وجو در گوگل 

می توانید از آب و هوای منطقه مطلع شوید.

   واقعیت افزوده
فناوری واقعیت افزوده در سفر چه کمکی به شما می کند؟ جواب 
این سؤال یک عبارت است، شــناخت مجازی نزدیک به واقعیت. 
اکنون بســیاری از مکان ها چنین قابلیتی را بــرای مردم فراهم 
کرده اند، ازجمله موزه هــا. درواقع، بدون اینکــه وارد موزه یا هر 
مکانی دیگر ازجمله بناهای تاریخی شــوید، می توانید به صورت 
»سه بعدی« ســیاحت مجازی کنید. با این حال، مسیریاب ها هم 
به قابلیت واقعیت افزوده پی برده اند و بعضی از آنها این امکان را در 

اپلیکیشن خود ایجاد کرده اند.
 با استفاده از این فناوری شما می توانید محیط اطراف خود را به صورت 
»سه بعدی« روی گوشی خود مشاهده کنید. عالوه بر این بعضی از 
فروشگاه ها هم از واقعیت افزوده استفاده کرده اند. به این معنی که 
کافی است اسکنر گوشــی خود را فعال کنید و گوشی را به سمت 
ویترین بگیرید. در این شــرایط، می توانید بدون ورود به فروشگاه، 
اجناس و اطالعاتی را که فروشــنده تشخیص داده که نمایش داده 

شود، روی صفحه گوشی خود مشاهده کنید.

   سفر بین شهری، بلیت و اقامتگاه
اکنون یکی از تاکسی های اینترنتی کشور امکان سفرهای برون شهری 
را فراهم کرده است. اگر موفق به تهیه بلیت برای استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی برون شهری نشــدید، می توانید از این امکان استفاده کنید. 
خودرو با اعالم قیمت، به لوکیشن شما اعزام می شود و مسافران را به 

شهر مقصد می رساند.
همچنین اپلیکیشن های خرید بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما را تقریبا 
همه مردم می شناسند. با استفاده از این اپلیکیشن ها که تعدادشان کم 

هم نیست، می توانید نیازهای احتمالی خود را برطرف کنید.

   امداد خودرو و بنزین
خرابی خودرو همیشه آزاردهنده است. اما اگر در سفر این اتفاق بیفتد 
و تعمیرگاهی هم در نزدیکی شما نباشد، بدون تردید کام همه را تلخ 
می کند. اپلیکیشن های عیب یابی، تعمیر و انتقال خودرو اما می توانند، 
درصورت بروز یک اتفاق غیرمنتظره به مسافران کمک کنند. حتی در 
صورت نیاز، بعضی از این اپلیکیشن ها با خودروهای ویژه، مسافران را 
به نقطه ای مطمئن می رسانند. همچنین این اپلیکیشن ها می توانند 
لوکیشن دقیق خودروی معیوب شما را به متخصصان و تعمیرکاران 
این اپلیکیشن ها نشان دهند. از آنجا که تعداد این اپلیکیشن ها زیاد 
است، آنها را نام نمی بریم، اما با یک جســت وجوی ساده می توانید 
آنها را دانلود و نصب کنید. همچنین اگر خدای ناکرده، آمپر بنزین 
شما هشدار داد، اپلیکیشن هایی طراحی شــده اند که با استفاده از 
خودروهای حمل بنزین، باک شــما را پر می کنند. ایــن اتفاق در 
جاده های پرترافیک و جاده هایی که فاصله شــهرها زیاد است و در 

مسیر، پمپ بنزین هم دیده نمی شود، محتمل است.

   عکاسی
عکاسی، جزء فراموش نشدنی هر سفری است. برای اینکه بهترین 
عکس ها را ثبت کنید، اپلیکیشن هایی طراحی شده است. ویژگی 
این اپلیکیشن ها، فیلترهای متنوعی است که باعث می شود خاطرات 
سفر با جذابیت بیشتری ثبت شوند. ازجمله این اپلیکیشن ها که رابط 
 B612 و Retrica کاربری مناسب و راحتی هم دارند، اپلیکیشن های

است که عکس های زیبایی برای شما به یادگار خواهند گذاشت.
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