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گوگل اعالم کرد کاربران اندروید و iOS اپلیکیشن مپس از این پس می توانند حوادثی نظیر دوربین، 
بسته بودن مسیرها، حضور پلیس و مواردی مانند آن را در گوگل مپس گزارش کنند. نکته مهم در این باره 
آن که قابلیت جدید در گوگل مپس درست مانند ویز امکان تشخیص پلیس راهنمایی و رانندگی از دیگر 
نیروهای پلیس را به کاربران نمی دهد. یکی از سخنگویان گوگل در این باره به بیزنس اینسایدر گفته است 
که به باور مدیران شرکت، این قابلیت به ایمن شدن هرچه بیشتر مسیرها کمک می کند و اگر راننده ها 
بدانند در مقابل شان پلیس یا دوربین و هر چیز دیگری وجود دارد با احتیاط بیشتری رانندگی می کنند و 

تصمیمات ایمن تری می گیرند.

امکان گزارش 
حضور پلیس در 
گوگل مپس

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

مهرنوشگرکانی| تهران شهری که به  عنوان یکی 
از بزرگترین پایتخت های دنیا شناخته می شود، شاید 
برای ما تنها شــهری پر از دود و کثیفی و با امکاناتی 
کم باشــد؛ اما همین پایتخت پردود و به ظاهر کثیف 
یکی از بهترین پایتخت های دنیاست. در  سال 2011 
مدیریت شهری تهران توانســت به عنوان یکي از پنج 
شهر برتر دنیا در حوزه حمل ونقل عمومي مورد تقدیر 
اجالس بین المللي حمل ونقل پایدار قرار گیرد. در این 
اجالس از تهران در کنار شــهرهاي گوانگجوي چین، 
لئون مكزیك، نانت فرانســه و لیماي پــرو به عنوان 
شــهرهایي که حمل ونقل عمومي شــان دچار تحول 

اساسي شده است، تقدیر شد. 
در همین  ســال بار دیگر شــهر تهران جایزه اي در 
ســطح جهاني دریافت کرد تا دوبــاره نام پایتخت در 
گوش شــهرهاي دنیا بپیچد. ســازمان ملل متحد و 
همچنین چنــد انجمن مطرح در ســطح بین المللي 
از تهــران به دلیل تالش براي ارتقاي ســطح کیفیت 
زندگي شهري تقدیر کرده و جایزه ویژه متروپلیس را 

به این شهر اختصاص دادند. این جایزه که با محوریت 
توســعه خطوط بي آرتي و همچنین توســعه خطوط 
دوچرخه سواري به تهران ارایه شــده است، در زمره 
مهمترین جوایز جهاني در مدیریت شهري و در حال 
حاضر تهران با دریافت جایزه متروپلیس در لیســت 
10 شــهر برتر دنیا جاي گرفته اســت. این جایزه هر 
سه  ســال یک بار و با ارزیابي هاي مختلف حوزه هاي 
شهري از طرف اتحادیه کالنشــهرها و پایتخت هاي 
جهان به شــهرهاي برتر اهدا مي شود. در این  سال به 
غیر از شهر تهران شــهرهایي نظیر ملبورن، مونترال، 
ســئول، تایپه، مکزیکوســیتي و ریودوژانیــرو نیز از 
سوي متروپلیس تقدیر شــدند. جایزه متروپلیس در 
 سال 2011 دهمین دوره خود را برگزار کرد و مالک 
ارزیابي آن براي انتخاب شــهرهاي برتر دنیا کیفیت 

زندگي در شهرها است.
اما حاال حدود 8  سال از اهدای این جایزه می گذرد؛ 
جایزه متروپلیســی که یکی از دالیل دریافتش برای 
ایران خطوط دوچرخه سواری بود. شاید از یاد برده ایم 

که این موضــوع بــرای دریافت جوایــز این چنینی 
اهمیت بســیاری دارد. سال هاست که دیگر در تهران 
مسیرهای دوچرخه سواری را در دل شهر نمی بینیم و 
تنها در اطراف و برای تفریح در پارک ها و بوســتان ها 

راه اندازی می شود. 
همه ما غرفه های کرایه دوچرخه شهرداری تهران را 
دیده ایم و به یاد داریم اما حاال سال هاست که خبری 
از آنها نیست و در بی خبری تمام این غرفه ها از سطح 
شهر جمع شــدند. حاال نوبت دوچرخه های نارنجی 
رنگی شده است که در یکی از بزرگترین و شلوغ ترین 
پایتخت هــای دنیا جــوالن بدهنــد؛ دوچرخه های 
نارنجی رنگی که انگار آنها  تنها دوچرخه های شــهر 

هستند. 
اگر بخواهیم کمی گسترده تر این موضوع را ببینیم، 
سال هاســت حضور دوچرخه ها در شــهرهای بزرگ 
و کوچک دنیــا نقش پررنگی داشــته و دارند؛ گر چه 
در میان این ســال ها، چند سالی هم وجود داشت که 
دوچرخه ها در شــهرها نقش شــان کمرنگ شده بود 

و مردم به دنبال تکنولوژی های جدید و اســتفاده از 
خودروهای شخصی شــان بودند اما با بزرگ شــدن 
شــهرها و باالرفتن جمعیت انســان ها و خودروها در 
شــهرها، مســئوالن به دنبال راه هــای دیگری برای 
رفت وآمد شهروندان گشــتند و از به روز و زیاد کردن 
وســایل حمل ونقل عمومی مثل اتوبوس ها و متروها 
که بگذریم، نوبت به دوچرخه های اشتراکی می رسد. 
دوچرخه هایی که در سرتاسر شهر، در گوشه خیابان 
و پیاده رو منتظر نشسته اند تا کسی آنها را پیدا  کند و 
دوباره در گوشه ای دیگر از شهر رهایشان کند تا نوبت 

به دیگری برسد. 
البته که نباید از حق هم گذشــت، در سال هایی که 
دوچرخه های اشــتراکی غرفه های شهرداری تهران 
در گوشه و کنار شــهر خاک می خوردند، استفاده از 
تلفن های همراه هوشــمند فراگیر نشــده بود و حاال 
باید به جرأت بگوییم که اگر استفاده از دوچرخه های 
اشــتراکی امروز در دنیا بیشــتر به چشم مان می آید، 
یکی از مهمترین دالیلش تلفن های هوشمند هستند. 

دوچرخه ها بهترین شیوه حمل ونقل روزمره  برای  کاهش آلودگی

برای شهر پاک رکاب می زنیم
 دوچرخه های اشتراکی می توانند باعث بهبود زندگی مردم شوند

شرکتدوچرخههایاشتراکیدرسال96در
تهرانآغازبهکارکــردودوچرخههایبیدودرا
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همتشابهاتیدارند.
برخالفطرحشــهرداریتهران،درسرویس
دوچرخهکرایهبیدودنبایــددوچرخههارااز
مکانهایمشــخصیکرایهکردودوبارهبهآن
مکانهاتحویلداد.ایندوچرخههاازیکقفل
هوشمنداستفادهمیکنندکهفقطبااپلیکیشن
بازمیشودواستفادهکنندهمیتوانددوچرخه
راازهرکجایشهریافته،سوارشدهودرمحل

دیگریپارککندودنبالکارخودبرود.
هرفردیکهبخواهدازدوچرخههایاشتراکی
بیدوداســتفادهکند؛کافیاستاپلیکیشن
bdoodرارویگوشیتلفنهمراهخودنصبو

ازروینقشــهدنبالنزدیکتریندوچرخههای
پارکشدهدرشهربگردد.

اپلیکیشــنbdoodفقطبرایبازکردنقفل
دوچرخهنیستواطالعاتمفیدیمانندزمان
اجارهگیری،مسافتطیشــده،میزانکالری
مصرفشدهمسافرومیزانکربناکسیدیکهبه
خاطراستفادهنکردنازخودرودرهواانتشارپیدا

نمیکندرامحاسبهوبهراکبنشانمیدهد.
اســتارتآپبیدودمیگویدهزینهاستفاده
ازدوچرخههایاشتراکیبسیارپایینودرحد
همانهزینهاســتفادهازاتوبوسیاتاکسیدر
سفرهایدرونشهریاست،حتیدرسفرهای

کوتاهمقرونبهصرفهترازتاکسیخواهدبود.
شرایطثبتنامکاربردربیدود

کاربرتأییدمیکندکهظرفیتانطباقبارفتار
شهروندیبراســاسقانونجهتاستفادهاز
خدماتبیــدودرادارد.کاربرنرمافزارموبایل
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دارایبیماریهاییچونصرع،بیماریقلبی،
فشــارخونباال،ضعفبینایــی،اختاللدر
شنواییوناتوانیجسمیبودهیاتحتشرایط
غیرطبیعی،استفادهازموادمخدروقرصهای
روانگــردان،اختاللروانیمتنــاوبوغیره
است،مجازبهثبتنامواســتفادهازخدمات
بیدودنیستوهمچنینخانمهایبارداراجازه

استفادهازخدماتبیدودراندارند.
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حسابکاربروجودداشــتهباشدکهدرصورت
خارجشــدنازنامکاربریاینمبلغبهحساب
کاربرعودتدادهمیشــود.چنانچهکاربربابت
هزینههایسفربدهکارباشد،شرکتمیتواند

مبلغبدهیراازسپردهکسرکند.

همه چیز درباره دوچرخه های بیدود

تفاوت های دوچرخه های اشتراکی

رتبه بندی شهرهای دوستدار 
دوچرخه در دنیا

دو ارزیابــی wired.com ســایت
ساالنهایبرایردیابیتالشهاوابتکارات
دوچرخهســواریانجامشــدهتوســط
شهرهایسراسرجهانانجاممیدهد.در
فهرستبندیسال2019،آنهابااستفاده
از14پارامترکهتمرکزشانبرمیزانتالش،
فرهنگوطراحیخیاباناست،بیشاز115
شهرازسراسرجهانراارزیابیورتبهبندی

کردهاند.
باتوجهبههمهمســائلزندگیشهریو
حملونقل،ازاتومبیلهایخودرانگرفته
تــاpogosticksdockless)میلهپوگو
وســیلهایبرایپرشاززمیندرحالت
ایستادهاســتکهبااســتفادهازکمک
فنرحرکاتنوســانیباالوپاییندارد(که
مهمترینوســیلهبعدیبرایحملونقل
هســتند،دوچرخههمچنــانبهعنوان
کارآمدتریــن،عملیترینومطمئنترین
راهحلبرایتحرکشــهریمیدرخشد.
دربسیاریازشــهرهاتوجهبهساختن
زیرساختهاوگســترشامکاناتبرای
اســکاندوچرخهبهعنوانیکشــیوه
حملونقلروزمرهاستوایندرحالیاست

کهباعثبهبودزندگیمردممیشود.
امادراینرتبهبندیکپنهاگنکهتاسال
2013رتبهدومشــهردوستداردوچرخه
راداشــته،رتبهاولرادرسالهای2015،
2017و2019کســبکردهاست.تاقبلاز
آنوتاسال2013تمامیدنیاآمستردامرا
بهعنوانشهردوچرخهمیشناختند،اما
حاالدرســهدورهمتوالیکپنهاگنازآنها
پیشیگرفتهاســت.ایندرحالیاست
کهآمســتردامبهعنوانیکیازبهترین
شهرهایدوســتداردوچرخهتنهایک
سیستمدوچرخههایاشتراکیدارد.طبق
آمارها62درصدساکنانکپنهاگنسفرهای
روزانهخودبهمحلکاریامدرسهودانشگاه
رابــادوچرخهانجاممیدهنــدوروزانه
حدود894هزارمایل)حدودیکمیلیونو
چهارصدوپنجاههزارکیلومتر(میچرخند.

دوستدار شــهرهای بعدی رتبههای
دوچرخهبعدازکپنهاگــن)دانمارک(و
آمســتردام)هلند(،بهترتیبشهرهای
اوترخــت)هلند(،آنتــورپ)بلژیک(،
استراسبورگ)فرانسه(،بردو)فرانسه(،
اســلو)نروژ(،پاریس)فرانســه(،وین
)اتریش(وهلسینکی)فنالند(رتبههای
3تا10رابهخوداختصاصدادند.درمیان
این10شهربایدگفتکشورفرانسهیکی
ازکشورهایدوستداردوچرخهدردنیا
استودولتاینکشورتالشمیکندتا
زیرساختهایالزمرابرایدیگرشهرها
نیزفراهــمکند.درفرانســهحدود40
شرکتدوچرخههایاشتراکیاینکشور
راتأمینمیکنندوتنهادرشهرپاریس
وجود اشتراکی 40هزاردوچرخه حدود

دارد.

دوچرخه های اشتراکی بســیاری از شــهرهای دنیا را گرفته اند و دولت ها نیز با 
این عمل بسیار موافقند. انرژی کمتری مصرف می شود، آلودگی هوا کم می شود، 
 ترافیک روزانه شهری بشــدت کاهش می یابد، حمل ونقل عمومی آسان می شود

و... . در بسیاری از شهرهای کشورهای اروپایی استفاده از دوچرخه های اشتراکی به 
یک عادت تبدیل شده، البته که در بســیاری از شهرهای دوستدار دوچرخه؛ مردم 
از دوچرخه های شخصی نیز استفاده می کنند و مسئوالن شهری نیز استفاده آنها 
از دوچرخه ها را بشدت آســان کردند. همین که می توانید در مسافت های طوالنی 
دوچرخه های خود را زیر بغل تان بزنید و با آنها ســوار مترو و اتوبوس شوید و کسی 

اعتراضی نکند، خودش می تواند یکی از اصلی ترین راهکارهای مسئوالن باشد. 
اما دوچرخه های اشتراکی طرفداران بیشتری در دنیا دارند و حاال دیگر بحث بر 
سر دوچرخه های برقی و الکترونیک اســت. دوچرخه هایی که شارژ می شوند و در 
مسافت های طوالنی و سرباالیی ها شــما را اذیت نمی کنند. البته که هنوز این نوع 
دوچرخه ها در دنیا فراگیر نشده اند اما بســیاری در تالشند تا زیرساخت های الزم 
برای شارژ این دوچرخه ها و اســتفاده از آنها را در شهرهای خود فراهم کنند. یک 
شرکت ساخت و پخش دوچرخه های اشتراکی در اروپا طرحی برای نصب و ترویج 

دوچرخه های برقی ارایه کرده اســت. در این طرح هفت شهر از پنج کشور شراکت 
دارند و این پروژه ممکن است 3 سال طول بکشد. این شرکت در آمستردام، دومین 
شهر دوســتدار دوچرخه حدود 1.2 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده تا آمستردام 

برای نصب و ترویج این دوچرخه ها آماده شود. 
اما از دوچرخه های برقی که بگذریم، می رسیم به همین دوچرخه های معمولی با 
رکاب که می توانند دنده ای یا ساده باشند. دربسیاری از شهرهای دوستدار دوچرخه 
دنیا، همین دوچرخه های ساده بدون دنده بسیار بیشتر از دوچرخه های پیشرفته 
دیده می شوند. دوچرخه هایی که معموال سبد یا محفظه ای برای گذاشتن کیف و بار 
دارند و قفل هایی هوشمند که می توانید آن را هر کجا که می خواهید رها کنید، قفل 
کنید و بروید تا دیگری سراغ شان بیاید. شبیه به همین دوچرخه ها را این روزها زیاد 
در تهران می بینیم. دوچرخه های نارنجی رنگ بیدود که در پیاده روهای شهر پارک 
شده اند و در انتظار مسافرند. طبق آماری که  سال 96 اعالم شده، تعداد دوچرخه های 
بیدود در تهران حدود 5700 دستگاه است و 55 ایستگاه در سراسر شهر دارند. تمام 
این دوچرخه های نارنجی سبد حمل کیف و وســیله دارند، قفل هوشمند دارند و 

چراغ های شبرنگ دارند. 
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