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تعطیالت نوروزی را فناورانه برنامه ریزی کنید
مانی آشتیانی
خبرنگار

تعطیالت نوروز بهترین فرصت است تا بعد از یک
ســال فعالیت ،تحمل استرس و فشــار کاری زمانی
را بــرای اســتراحت و تفریح خــود در نظــر بگیرید.
اگر خیلی اهل ســفر کــردن به نقاط مختلف کشــور
در این ایام باشــید حتمــاً تا کنــون برنامهریزیهای
الزم بــرای شــروع یــک مســافرت در ســال جدید را
انجــام دادهاید .اگر اهل ســفر در نوروز هم نباشــید
بد نیســت بــا یــک برنامهریــزی درســت ،بهترین

اســتفاده را از تعطیالت نوروز داشته باشید .در حال
حاضر به کمک ابزارهای مختلف و گوشی هوشمند
میتوانیــد بهتریــن بهــره را از تعطیــات نــوروزی
خود ببرید .حاال اپلیکیشــنهای مختلف که تعداد
ایرانی آن هــم روز به روز در حال افزایش اســت به
شــما کمک میکند یک نقطه را برای سفر انتخاب،
بلیــت آن را رزرو و اقامتــگاه خــود را نیز مشــخص
کنید .از سوی دیگر اگر قرار باشد خودتان و با خودرو
شــخصی اقدام به مســافرت کنید اپهایــی وجود
دارند که بهترین مســیر را برای راهی شــدن به جاده

نهاد
اپلیک

یشن

به شما پیشنهاد میکنند .کمک برای انجام حساب
و کتاب دقیق خرجها در ســفر ،ثبت خاطرات ســفر
به بهترین شــکل ،پیــدا کردن مکان مناســب برای
سفارش غذا و ...هم از دیگر امکاناتی است که اپها
هنگام ســفر میتوانند در اختیار شــما بگذارند .اگر
میخواهید یک برنامهریــزی دقیق برای ایام نوروز
امسال خود داشته باشــید میتوانید در ادامه با این
گــزارش همراه شــوید .در این مطلب ســعی داریم
بهترین اپهایی را که در ایام نوروز میتوانند به شما
کمککنندمعرفیکنیم.

کجا سفر کنیم؟

پیــدا کــردن یک مــکان جدیــد و هیجــان انگیــز برای
رفتــن به مســافرت کار آســانی نیســت .بــرای همین
میتوانیــد در ایــن زمینــه از برنامههــای مختلفــی
کــه در فروشــگاههای اپلیکیشــن وجــود دارنــد کمک
بگیرید .علی بابا و اسنپ تریپ شاید از معروفترین
برنامههایی باشــند که در ارائه پیشنهاد برای انتخاب
یک محل برای ســفر و حتی رزرو بلیت به شما کمک
میکنند .امــا اگر میخواهید در این زمینه برنامههای
دیگــر را هــم امتحــان کنیــد و بــه اطالعــات دقیقی از
مناطقمختلفایراندستپیداکنیدپیشنهادمابرای
شما اپلیکیشن «همگردی» است .با کمک این برنامه
میتوانید اطالعات دقیــق و جامعی در مورد مناطق
و موقعیتهــای جغرافیای مختلف ایران به دســت
بیاوریــد .در ایــن اپیکیشــن اطالعات جامــع و کاملی
از تمامــی مناطــق دیدنی-گردشــگری و رویدادهــای
مختلــف هر شــهر ماننــد جشــنوارهها و مراســم ویژه
گردآوری شــده اســت که میتواند مشــاور خوبی برای
شــما هنگام سفرهای نوروزی باشــد .در همین زمینه
اپ «ســفرگردی» هم میتواند بــرای انتخاب مقصد

مسافربهشماکمککند.باکمکاینبرنامهمیتوانید
از تورهای مسافرتی ،اطالعات مربوط به منطقهای که
در آن حضور دارید و مکانهای گردشــگری هر شــهر،
باخبر شــوید .اگر برای مسافرت قصد سفر به خارج از
کشــور را هم داریــد میتوانیــد از  TripAdvisorکمک
بگیرید .در این برنامه میتوانید نقد و بررسی و تصاویر
کاربران اپ در مورد رســتورانها ،هتلها و ســایر مراکز
تفریحی و گردشگری در نقاط مختلف دنیا را بخوانید.
هر ســه برنامــه بهصــورت رایــگان در اختیــار کاربران
اندروید و  iosقرار گرفتهاند.

اگــر تصمیم گرفته باشــید بــه یک جــای جدید در
کشــور ســفر کنید یا حتی اگر به شــهری ســفر کنید
که از مسیرهای آن ســر درنیاورید قطعاً پیدا کردن
راه درســت و بدون ترافیــک به بزرگترین دغدغه
شــما تبدیل خواهد شد .اینجاســت که برنامههای
مســیریابی میتوانند یــک راهنمای تمــام و کمال
برای شــما باشــند .یکــی از برنامههایی کــه هنگام
زدن به دل جاده به آن نیاز دارید تا مســیر درســتی
را بــرای مســافرت خود انتخاب کنید « »۱۴۱اســت.
این اپلیکیشن توســط مرکز مدیریت راههای کشور
توسعه یافته و با استفاده از این اپلیکیشن میتوانید
از تمامــی وضعیــت راههــای مختلــف شــهری و
برون شــهری اطالع پیدا کنید .این برنامه عالوه بر
اینکه مسیرهای مناسبی را برای رسیدن به مقصد
نهایی پیش روی شما میگذارد ،شما را از ترافیک و
تصادفات اتفاق افتاده در جاده نیز مطلع میکند.
ایــن برنامــه بهصــورت رایــگان در اختیــار کاربران

سیســتم عامل اندروید و  iosقرار گرفته است .البته
اگر در مکانی قرار داشــتید که دسترسی به اینترنت
بــرای نقشــه خوانــی و مســیریابی برایتــان فراهــم
نبود میتوانید از اپلیکیشن «نقشــه ایران آفالین»
اســتفاده کنیــد .بــرای پیدا کــردن مســیر راه خود با
کمــک این برنامه نیــاز به اینترنت نداریــد ،چرا که
این برنامه بهصورت آفالین مســیر را از روی نقشه
کشور به شما نشــان میدهد.این برنامه بهصورت
رایــگان تنها برای کاربران سیســتم عامــل اندروید
قابل استفاده است.

چگونه مسیر را پیدا کنیم؟
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شمارههای ضروری
و کمکهای اولیه

اگر در طول سفر نیازمند تماس با مکانهای
خاصی مانند پلیس ،بیمارستان ،هواشناسی
و غیره شــدید و هیچ شــماره ضــروری را هم
حفظ نبودید میتوانید از برنامه «تلفنهای
ضروری» استفاده کنید .درست است که این
برنامه بسیار ساده و شامل تمامی تلفنهای
ضروری اســت اما در طول سفر ممکن است
بــرای هــر کاربــری بســیار پرکاربــرد باشــد .با
نصــب ایــن اپلیکیشــن روی تلفن هوشــمند
خــود ،میتوانیــد بــه تمامــی شــمارههای
اضطــراری بهصــورت یکجا دســت پیدا کنید
و در صــورت نیــاز از هــر یــک اســتفاده کنید.
حــاال اگــر در طول ســفر خدایی ناکــرده دچار
ســانحه یا حوادثی شــدید بهتر اســت قبل از
هر چیزی خونســردی خود را حفظ و ســعی
کنیــد تا آمدن اورژانس یا منتقل کردن بیمار
بــه بیمارســتان مجموعــه کارهــای اولیــه را
برایش انجام دهید .در این مرحله میتوانید
از اپلیکیشــن «کمکهای اولیه هالل احمر»
اســتفاده کنید .در واقع اگــر تاکنون دورههای
آموزشــی امدادرســانی و کمکهــای اولیه را
پشــت سر نگذاشــتهاید ،کافی است با دانلود
ایــن اپلیکیشــن از صدهــا روش امــدادی
مفیــد بــرای شــرایط مختلــف باخبــر شــوید
تــا در مواقــع اضطــراری از آنهــا اســتفاده
کنیــد .ایــن برنامه هــم بهصورت رایــگان در
اختیــار کاربران سیســتم عامــل اندروید قرار
گرفته است.

