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شناسا نشریه داخلی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی است.
این نشریه جنبه اطالع رسانی و خبری داشته و به هیچ دستگاه یا شرکت دولتی و یا غیر دولتی وابسته نیست.
انتشار دیدگاه ها و مطالب نویسندگان به معنای تأیید و یا رد آنها از سوی سندیکا نیست.
شناسا از مطالب و مقاالت متخصصین و عالقهمندان و همچنین اخبار شرکتهای فعال این حوزه استقبال مینماید.
جهت کسب اطالعات بیش تر می توانید با دبیرخانه سندیکا تماس حاصل فرمایید.

سندیكای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

RPICS

Radio Positioning and Identification Companies Syndicate
سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی در سال  1389به منظور ایجاد یک تشکل فنی و تخصصی
زیر نظر اتاق بازرگانی ایران تاسیس گردیده است .در حال حاضر  47شرکت در حوزههای یاد شده در سراسر کشور
عضو آن هستند و یکی از مهمترین و فعال ترین اعضای مجمع تشکلهای دانشبنیان است.
زمینههای تخصصی و حوزه فعالیت های سندیکا طبق مفاد اساس نامه مصوب مهر ماه 1395
سامانه های شناسایی و مکان یابی عبارتند از انواع سخت افزار ،نرم افزار ،خدمات و محتوا در حوزه های زیر به صورتی كه منجر به
راه حل یا محصول یا سامانه قابل ارائه به بازار باشد:
اینترنت اشیا ()Internet of Things: IoT
رادیو شناسه ()RFID
سامانه های ارتباطات اشیا ()Machine to Machine Systems:M2M
کارت هوشمند ()Smart Card
پرداخت الکترونیک ()Electronic Payment
سامانه های موقعیت یاب جهانی ()Global Navigation Satellite Systems: GNSS, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo
سامانه های هوشمند حمل و نقل ()Intelligent Transport(ation) Systems: ITS
سامانه های مکان محور ()Location Based Systems: LBS
سامانه های مدیریت ناوگان ()Fleet Management Systems: FMS
مکانیابی خودرو ()Automatic Vehicle Location: AVL
مسیر یابی ()Navigation
ردیابی ()Tracking
شهر هوشمند ()Smart City
زندگی هوشمند ()Smart Life
سامانه های اطالعات جغرافیایی ()Geospatial Information Systems: GIS
سنجش از دور ()Remote Sensing: RS
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سرمقاله
ایران کشوری است توســعه یافته ،با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در ســطح منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی،
الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل «سند چشم انداز  1400ایران»
دســتیابی به چنین جایگاهی ،به یقین موجب افتخار و آرزوی هر ایرانی غیور و حس مســئولیت پذیری و نقش تعهد فردی و سازمانی برای
رسیدن به چنین هدفی از واجبات انکارناپذیر موضوع است.
تدوین برنامه های توســعه پنج ســاله ،و برنامه های دولت در حوزه اقتصاد ،مبنی بر توســعه بخش خصوصی با رویکرد ارتقای رقابت پذیری
فعالیت های اقتصادی و تأکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل  44نیز از اقدامات موثر و تسهیالت ویژه برای امکان حضور و نیل به اهداف
چشمانداز و توسعه است.
در این راستا ،سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیوئی در قالب بخش خصوصی و به عنوان سندیکای شرکت های فعال درزمینه
صنایع  RFID، AVL ، GPSو کارت های هوشــمند ،ســومین انتخابات هیئت مدیره و مجمع عمومی خود را در پاییز امسال به گونه ای پشت سر
گذاشت تا همچنان در راستای چشم انداز توســعه و دستیابی به اهداف خود که همانا شــکل دهی بازار و باالبردن کیفیت محصوالت و خدمات
ارائهشده ،حمایت از اعضا و صنایع مرتبط ،جلب حمایت دولت ،مشاوره و هدایت مشتریان است ،از طریق کمیته های فنی ،صنفی و کارگروه های
خود به شکلی موثر فعالیت نماید.
اگر چه این سندیکا تالش های پیگیری در ارائه پیشنهادهای سازنده ملی داشته و زمینه های روشــن سازی ساز و کارهای تخصصی و موانع
کسب و کار شــرکت های تخصصی را به گوش دولت رســانده ،ولی گاه بی توجهی بخش دولتی به هشدارهای مرتبط در اســتفاده ناکارآمد از
تکنولوژی و ابزارهای قدیمی و غیر قابل قبول برای جامعه و کشوری که خواستار توسعه ،و عینی نمودن سند چشم انداز است ،خستگی را بر تن
متخصصان فن باقی گذاشته است.
به عنوان نمونه می توان به پروژه مشــهور ســپهتن راهداری و پلیس راهور ناجا اشاره داشــت که تالش های انجام شده سندیکا طی دو سال
و صرف زمان بیش از  600نفر ســاعت در تهیه  RFPجامع و مطابق علم روز دنیا ،که همسو و مورد تأئید ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی
ایران نیز بود ،توســط ســازمان راهداری مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفت و در کمال ناباوری RFP ،قدیمی و از رده خارج  15ســال پیش
یک شرکت کره ای که توسط یک شرکت خصولتی با ســابقه ای نه چندان طوالنی در این زمینه ارائه شــده بود را به صورت انحصاری جایگزین
طرح عظیم و ملی نمود ،جالب اینجاست که آن شرکت بدون عبور از مسیر ســازمان پژوهش ها و اخذ تأئیدیه از این سازمان اجازه کار را داشته و
اجازه فعالیت بقیه  10شرکت متقاضی ،بجز شرکت مذکور ،منوط به تأییدیه سازمان فوق ،پس از نتایج پروسه تستها شده اند که استثنا نمودن
شرکت مذکور از این پروسه موجب حیرت اعضای سندیکا گردید .عدم توجه و عالقه به نتایج و بررسی علمی موضوع از طرف مدیران راهداری با
وجود آگاهی از کمبودهای اجرایی و تالش برای تعلیق توقف پروژه به منظور اقدامــات علمی مجدد و انجام تغییرات مطلوب در انتخاب صحیح،
همچنین زمانبربودن تست های سازمان پژوهش برای دیگر شــرکت های متقاضی ،موجب شده که شرکت مذکور با حمایتهای تأمل برانگیز
سازمان راهداری ،به عنوان یگانه شرکت حاضر در میدان ،فعالیت نماید .متاسفانه باید اشاره داشت که ضعف توانایی شرکت انحصاری و همچنین
عدمتطابق دستگاههای مدرن با تکنولوژی قدیمی ارائه شده ،سرعت پروژه را به حدی پایین آورده که با گذشت  2سال از اجرای پروژه ملی سیصد
و پنجاه هزار دستگاه ،این شرکت تا کنون توانایی تجهیز تنها  2500دستگاه اتوبوس را داشته باشد که مشکالت پیش آمده در اجرای همین اندک
نیز جای گفتگو دارد.
به نظر اینجانب ،هنوز هم دیر نشده و اگر مسئولین همت نمایند ،می توان با استفاده از شرکت های دانش بنیان و متخصص ،فعالیتهایی از این
دست را با به روز ترین تکنولوژی های دنیا به اجرا رساند و با حذف فعالیت های انحصارهای غیر اصولی ،به شرکت های اصلح اجازه داد تا در اجرای
پروژه های ملی و با حذف رانت های مخرب ،تأثیر گذار باشند.
امید می رود مدیران وقت با باور به سند چشم انداز  1400ایران و پذیرش دانش شرکت های تخصصی ،در زمینه پیشرفت ایران مقتدر ،اقدامات
موثری را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها انجام دهند ،تا در سالهای نه چندان دور ،انگشت اتهام در ایجاد موانع دستیابی به اهداف توسعه
کشور ،به سوی آنها اشاره نشود.
باشد که آینده و تاریخ از ما به نیکی یاد کند.
فرنوشفخیمی
عضو هیات مدیره سندیکا
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برگزاری جلســات مجامع عمومی :گزارش عملکرد سال 1394

اخبار سندیکا

جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در روز یک شنبه
مورخ  4مهر ماه  1395در محل اتاق بازرگانی ایران و با مشارکت نمایندگان شرکت های عضو سندیکا تشکیل شد.
مجمع عمومی عادی :گزارش عملكرد هيات مديره ،تراز مالی و گزارش بازرس منتهي به پایان اســفند ماه ســال  ،1394مبلغ
ورودیه و حق عضویت ماهیانه برای سال  1395و نیمه اول  ،1396روزنامه کثیر االنتشــار مورد بحث و مذاکره واقع شد و به تصویب رسید.
ســپس جهت انتخاب اعضای هیات مدیره رای گیری به عمل آمد و در نتیجه آقایان مهندس افشــین کالهی ،دکتــر محمد رضا کاویانی،
مهندس سعید محمودی ،مهندس حمید رضا کریم نژاد ،مهندس فرنوش فخیمی به سمت اعضای اصلی و آقایان مهندس مهرداد یار احمدی
و دکتر حسین خســروی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شــدند .آقای مهندس داوود درخشان نیز به
سمت بازرس اصلی و آقای مهندس محمود جعفری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
مجمع عمومی فوق العاده :متن جدید اساس نامه ســندیکا و موارد اصالح شده نسبت به اســاس نامه قبل به اطالع حاضرین
رسید و سپس رای گیری به عمل آمد و متن جدید اساس نامه به اتفاق آرا به تصویب جمع رســید .در مورد تغییر نام سندیکا قرار شد
بررســی بیش تری صورت گیرد و در آینده مطرح گردد .به موجب این مصوبه ،حوزه فعالیت های ســندیکا به شــرح مندرج صفحه 8
همین شماره نشریه شناسا ( معرفی سندیکا) می باشد.
انتخابات داخلی هیات مدیره جدید :بالفاصله پس از برگزاری جلســه مجمع عمومی عــادی و انتخاب اعضای هیات مدیره
توسط نمایندگان شرکت های حاضر در جلسه مجمع ،جلسه هیات مدیره برای تعیین سمت های هر یک از منتخبین تشکیل شد .درنتیجه
انتخابات داخلی هیات مدیره ،آقای مهندس کالهی به عنوان رییس ،آقای دکتر کاویانی به ســمت نایب رییس و آقای مهندس محمودی به
عنوان خزانه دار انتخاب گردیدند .آقای مهندس سید مجتبی حسینی نیز به عنوان دبیر سندیکا تأیید و تصویب شد.
خالصــه گزارش هیاتمدیره ،خزانه دار و بازرس
جلســات هیات مدیره در هر دو هفته یک بار و حتی برخی جلســات فوق العاده به صورت منظم برگزار گردید به گونه ای که در
سال  1394جمعا  24جلسه تشکیل شد.
پس از دریافت مجوز برگزاری نمایشــگاه و همایش در حوزه تخصصی ســندیکا ،برای اجرای آن برنامه ریزی شد .این موضوع در
طی سال  1394و در اغلب جلسات هیات مدیره مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفت .جزییات بیش تر در بخش نخستین کنگره ملی
شناسایی و مکان یابی رادیویی ارائه گردیده است.
از خط تولید و دیگر امکانات شرکت پیشــگامان عصر ارتباطات به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره سندیکا در شهر یزد بازدید
به عمل آمد.
جلسه ویژه و مشترک بین نمایندگان شرکت ها در کمیته ها با اعضای هیات مدیره برگزار شد.
به دلیل اهمیت پروژه راه داری و حساسیت موضوع ،دو جلسه خاص جهت بررسی سیاست های کالن سندیکا در قبال این پروژه
برگزار گردید و اقدامات الزم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استراتژی سندیکا در مورد پروژه راه داری و چگونگی تعامل با طرف های مختلف مرتبط با این پروژه بررسی و تصویب شد.
اعضای جدید سندیکا
شش شرکت از فعاالن حوزههای مرتبط با فعالیتهای سندیکا به شرح زیر جهت عضویت جذب گردیدهاند:
 )1اورنگ پژوهان پارسه از شیراز1394/8/27 ،
 )2سامانه های هوشمند اطالعاتی توسن البرز از تهران1394/10/5 ،
 )3فناوری اطالعات سینا وب از تهران1394/10/7 ،
 )4فاتحان سپهر جم از اصفهان1394/10/9 ،
 )5ایمن ناوگان خلیج فارس از تهران1394/12/22 ،
 )6مکان پرداز رایمند از تهران1394/12/22 ،
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بانک اطالعات مناقصات
بنا به مصوبه هیات مدیره ســندیکا و به منظور اطالع از مناقصات مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت های عضو ،دبیرخانه در یکی از
بانکهای اطالعات مناقصات مشترک می باشد .به طور مســتمر با تمام برگزار کنندگان مناقصات یا استعالم بها که اطالعات فراخوان
دارای اشکال می باشــد (محتوای مناقصه دارای ایرادات از قبیل معرفی برند یا مشــخصات فنی ویژه برای یک کاال و محصول خاص
باشد) ،مکاتبه می گردد و ضمن یادآوری جهت برطرف نمودن مشکل ،پیشــنهاد می نماید که سندیکا را بهعنوان مشاور ،ناظر یا داور
پروژههای مرتبط با فعالیتهای ســندیکا در نظر داشته باشــند .نتیجه اولیه اجرای این روش آن اســت که اغلب برگزار کنندگان با
دبیرخانه سندیکا تماس گرفته و تالش خود را برای رفع اشکال ،اعالم می دارند.
تفاهم نامه با آزمایشــگاه اپیل
تفاهم نامه با آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل) برای این مجموعه فرستاده شــد .به موجب این تفاهم نامه ،نیازهای آزمایشگاهی
اعضای سندیکا توسط این آزمایشگاه قابل تامین می باشد.

فعالیت هــا و اقدامات مرتبط با ســازمان تنظیم مقررات رادیویی
آییــن نامه نظام ملی ارتباطات خودرویی

اخبار سندیکا

اتحادیه تاکسی رانی
مکاتبات و مذاکرات اولیه با مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشــوری صورت گرفته است تا در مطالعه ،بررسی
و اجرای پروژه های تاکسی از تجارب شــرکت های عضو سندیکا استفاده نمایند .پیشنهادهای مشــخص از سوی سندیکا برای ایشان
فرستاده شد تا بررســی و اظهار نظر کنند .در صورت دریافت پاسخ مساعد ،تعدادی از اعضای ســندیکا خواهند توانست در پروژه های
مورد نظر اتحادیه تاکسی رانی ،با آنان هم کاری نمایند.

نســخه ای از آیین نامه نظام ملی ارتباطات خودرویی در اختیار سندیکا قرار گرفت و جهت بررســی و اظهار نظر برای همه اعضای
سندیکا فرستاده شــد .در نهایت ،طی نامه ای خطاب به معاون محترم وزیر و رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،به
ایشــان یادآوری گردید که طبق قانون بهبود مستمر محیط کســب و کار ،در این قبیل موارد الزم است نظر تشــکل های صنفی نیز
دریافت و اعمال شود .نظرات اصالحی و تکمیلی سندیکا نیز طی نامه ای برای ایشــان ارسال گردید .رونوشت نامه برای معاون محترم
وزیر و دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشــور و همچنین مدیر کل محترم صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیز فرستاده شد.

چارچــوب و مقررات خدمات ارتباطــی مبتنی بر مکان ()LBS
در تابستان ســال  1395در مورد چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مکان ( )LBSدر کشور از طرف معاون بررسی های
فنی و صدور پروانه ســازمان تنظیم مقررات رادیویی از بخش های مختلف مدیریتی و کارشناســی نظر ســنجی شــده است .نظرات
سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی نیز به سازمان مزبور اعالم گردید.

تسهیالت ارائه شــده به اعضای سندیکا
پس از دریافت گزارش های متعدد از اعضای ســندیکا که بعضا تولید کننده یا وارد کننده ســخت افزار و نــرم افزارهای مورد نیاز
می باشــند و انجام هر یک از فعالیت های تولیدی یا واردات ،ایجاب می نماید که به جهت رعایت قوانین و مقررات جاری ،با سازمان ها
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و ادارات ذیربط ،از جمله ســازمان تنظیم مقررات رادیویی در تماس مســتمر باشــند ،مکاتبه با مســئولین این ســازمان صورت
گرفت .انجام برخی آزمایش های جدید بر روی دســتگاه های ردیاب که پیش از این برای دســتگاه های مشــابه ،ســابقه نداشته
اســت و هم چنین هزینه های درخواســتی برای هر آزمایش ،ظاهرا تغییر محســوس و قابل توجه دارد به گونه ای که شرکت های
عضو سندیکا خواسته اند این موضوع پی گیری شــود .با توجه به موارد فوق ،جلسه ای با حضور مســئولین و کارشناسان ذیربط و
نمایندگان این سندیکا تشکیل گردید و سیاست های کلی آن سازمان و آشنایی با جزییات در هر مورد ،پی گیری شد.
مصوبات ســازمان تنظیم مقررات در مورد سندیکا به شرح زیر است:

اخبار سندیکا

بند  14صورت جلسه کمیته تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات رادیویی :1394/5/1 -
در خصوص درخواست سندیکاي شرکت هاي شناســایی و مکان یابی رادیویی ،مقرر گردید ســندیکاي مذکور مجوزهاي
خود را از نهادهاي دیگر ارائــه دهد تا پس از بررســی آن ها ،موضوع در جلســه بعدي کمیته مطــرح و در خصوص پذیرش
درخواســت مبنی بر ایجاد تســهیالت براي اعضــای آن ،همانند شــرکت هــاي عضو نظام صنفــی رایانه و شــوراي عالی
انفورماتیک ،تصمیم گیري شود.
بند  2صورت جلسات  13و  14مورخ  1395/3/9کمیته تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات رادیویی:
مقرر گردید براي اعضاي ســندیکاي شــرکت هاي شناســایی و مکان یابی رادیویی صرفا در چارچوب حوزه فعالیت ایشان ،با
واردات تجهیزات مرتبط و در زمینه تجهیزات ماهواره اي ،تســهیالتی همانند نظام هاي صنفی رایانه ،شــوراي عالی انفورماتیک و
سندیکاي مخابرات ارائه شود.
بند  3صورت جلسه کمیته تایید نمونه ســازمان تنظیم مقررات رادیویی که از  1394/5/1الزم االجرا است:
براي کاالهاي گروه  ،2در صورتــی که گواهی تاییــد نمونه براي تجهیزي بر روي پورتال ســازمان موجود باشــد ،جهت
ترخیص کاال به شــرح ذیل اقدام شــود :اگر واردکننده داراي پروانه نمایندگی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پروانه ورود
و فروش تجهیزات رادیویی از ســازمان و یا عضو یکی از نظام هاي صنفی رایانه ،شــوراي عالی انفورماتیک و سندیکاي صنعت
مخابرات باشد ،ادارات کل مناطق ســازمان ،ضمن اخذ شماره ســریال مربوط به تجهیزات ،بالفاصله نسبت به ترخیص آن ها
از مبادي گمرکی اقدام نمایند.
کمیتههــا و کارگروه ها
کمیته های سندیکا در جایگاه تصمیم ســازی جهت بررسی مسایل و موضوعات مختلف متناســب با فعالیت های جاری ،تالش
شایسته و قابل تقدیر داشته اند .پیشنهادهای حاصل از بحث و تبادل نظر در جلسات متعدد کمیته ها و کارگروه ها ،به طور سازنده،
مفید و ارزش مند به هیات مدیره ســندیکا ارائه گردیده و به جریان افتاده اســت .برگزاری جلســات کمیتهها هم چنان به صورت
منظم هر چهار هفته یک بار انجام شده است.
کمیته فنی
جمعا  11جلســه کمیته فنی برگزار شــد که بــه منظور تبادل نظــر در مورد پــروژه راه داری ،در دو جلســه آن ،رییس
هیات مدیره نیز حضور داشتند .پروژه تامین ،نصب و نگه داری دســتگاه های پایش ناوگان درون خودرویی که در اواخر سال
 1393از ســوی ســازمان راه داری مطرح گردید ،بیش ترین موضوع بحث و تبادل نظر در کمیته های مختلف از جمله کمیته
فنی بوده است .مشــخصات فنی دستگاه مورد نظر ســازمان راه داری و تهیه گزارش و پیشــنهاد در مورد آن ،در چند جلسه
کمیته فنی بررســی شده اســت و پس از ارزیابی در هیات مدیره ســندیکا ،در جلسات با ســازمان راه داری مطرح گردیده تا
مشخصات کامل تر و دقیق تر را ارائه نمایند.
ارتباط با جهاد دانشــگاهی شــریف برای ســامانه مورد نیــاز این پــروژه و مــاژول  DSRCو هماهنگی با ســازمان
پژوهش های علمــی و صنعتی نیز از موارد مطرح شــده در جلســات کمیته فنی می باشــد .یک کارگــروه تخصصی در
مشــارکت با دبیــر و اعضای کمیته فنی برای بررســی مشــخصات فنی ســخت افزار پــروژه راه داری و تهیه پیشــنهاد
مورد نظر ســندیکا در این زمینه ،تشــکیل گردید .مســایل فنی پروژه تاکســی رانی نیز از دیگر موضوعات بررسی شده
در جلسات کمیته فنی بوده است.
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کمیته صنفی و ا طال عرســانی
 11جلســه این کمیته برگزار شــد که دو جلســه آن به طور مشــترک با اعضای هیات مدیره بود که مســایل جاری ســندیکا
بررســی گردید .از جمله مصوبات این کمیته می توان به درخواست از شرکت های عضو ســندیکا جهت ارائه شرح توان مندی های
خود در رابطه با پروژه راه داری نام برد تا در مذاکره با سازمان راه داری از آن ها استفاده شود.
نشریه شناسا
تجدید نظر در شکل ظاهری شناســا :این نشــریه که در حال حاضر هفتمین شماره آن چاپ و منتشــر گردیده است ،یکی از
ابزارهای اطالع رسانی سندیکا می باشد .تالش جهت چاپ و انتشــار منظم آن و رعایت زمان بندی به صورت فصل نامه ،از مهم ترین
اقداماتی است که به طور مستمر در حال بهبود اســت و به همین جهت ،ترکیب جدید شورای نویسندگان مشخص گردید و جلسات
آن به طور منظم برگزار می گردد.
دریافت مجوز از وزارت ارشــاد :به منظور افزایش تعــداد مخاطبین و امکان توزیع نشــریه بــه روش های متعارف،
اقدامات اولیه برای دریافت مجوز از وزارت ارشــاد صورت گرفته اســت و در مرحله بررسی درخواست ســندیکا برای این
موضوع است.

پروژه تامین ،نصب و نگه داری دســتگاه های پایش ناوگان درون خودرویی که در اواخر ســال  1393از ســوی سازمان راه داری
اعالم گردید ،در ســال  1394زمان بســیار زیادی از بخش های مختلف ســندیکا را به خود اختصاص داد .اقدامــات صورت گرفته
در سطح سندیکا با حضور همه شرکت های فعال و عالقه مند به این پروژه به شرح زیر می باشد:
برگزاری همایش داخلی در اردی بهشت ماه در محل اتاق بازرگانی ایران.
تهیه فرم خاص جمع آوری اطالعات اعضا در مورد هر یک از اجزای این پروژه و توزیع آن برای همه اعضای ســندیکا .در بررسی پاسخهای
دریافتی مشخص گردید که  23شرکت از اعضای سندیکا برای مشارکت در بخش های مختلف این طرح آمادگی خود را اعالم کرده اند.
تشــویق همه شــرکت هایی که آمادگی خود را برای مشــارکت در این طرح اعالم کرده اند ،به اقدام در زمینه طراحی و تولید
سختافزار و نرمافزار ،نصب و راهاندازی ،پشتیبانی و دیگر خدمات در حوزه یاد شده بهصورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم.
تشکیل یک کنسرسیوم برای اولین بار در ســندیکا خاص این پروژه و با حضور شرکتهای عالقه مند .همچنین تعیین اقدامات
مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف کنسرسیوم و مشخص شدن وظایف و مسئولیت ها و ایجاد کمیته های تخصصی در کنسرسیوم.
تهیه و تنظیم تفاهم نامه محرمانگی ( )NDAو تفاهم نامه هم کاری و امضا و مبادله آن با اعضای کنسرسیوم.
مکاتبات و مذاکرات متعدد با سازمان راه داری و دیگر بخش های مرتبط با این پروژه ،به منظور تکمیل اطالع مورد نیاز.
مکاتبه با مقامات و مســئولین ذیربط جهت اعالم مســایل و مشــکالت پروژه راه داری و پی گیری جهت برطرف کردن آن ها.
فهرست کامل مکاتبات در این رابطه در انتهای این گزارش به صورت پیوست ارائه شده است.
جمع بندی نظرات کارگروه فنی در مورد  RFPپیشــنهادی ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی در زمینه سخت افزار پروژه
راه داری و ارسال به سازمان راه داری.
دعوت از معاون برنامه ریزی و همچنین مدیر کل دفتــر فناوری اطالعات و ارتباطات ســازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای
جهت حضور در برنامه میز گرد در نخســتین کنگره ملی شناســایی و مکان یابی رادیویی .این برنامه با حضور مدیر کل دفتر فناوری
اطالعات و ارتباطات آن سازمان برگزار شد و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
رسانه ای کردن مسایل و مشکالت این پروژه در شبکه خبر و سرویس خبری  20:30سیمای ج .ا .ا.

اخبار سندیکا

پروژه راه داری

حضور در نمایشــگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
چهاردهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شــهری از تاریخ  6تا  9آبان ماه ســال جاری در محل نمایشگاه بین المللی
تهران برگزار شد .در این دوره ،هفت شرکت عضو سندیکا حضور فعال داشتند و سندیکا نیز در یک غرفه مستقل حضور داشت.
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گزارش
برگزاری نخستین
کنگره ملی شناسایی
و مکان یابی رادیویی

اخبار سندیکا

مجوز سازمان توســعه تجارت برای برگزاری نمایشــگاه ویژه ســندیکا ،زمینه را برای برگزاری آن فراهم نمود .پس از
بررســی های اولیه که از ســال  1393آغاز شــده بود و انتخاب مجری ،بازدید تعــدادی از مراکز جهــت برگزاری این
رویداد صورت گرفت و در نهایت ساختمان شماره  2ســازمان مدیریت صنعتی (مرکز مطالعات بهره وری منابع انسانی)
انتخاب گردید و مراحل اجرایی این رویداد آغاز شد .هماهنگی های الزم جهت استفاده از نام و نشان تعدادی از واحدهای
دولتی در پوستر ،سایت و دیگر اقالم تبلیغی رویداد ،مذاکره و مکاتبات با ایشان به عمل آمد.
تاریخچه
اساس نامه سندیکا:
در بندهای  6.12و  6.15اســاس نامه ســندیکا ،مصــوب  14آبان ماه  ،1392چنــد موضوع مهم و اساســی مطرح
گردیده است:
 .6.12ایجاد مرکز اطالع رســانی ،پورتال تخصصی و تاســیس كتابخانه ،جمع آوری اطالعات و انتشار کتب ،مجالت،
خبرنامه ها و نشریات ادواری و بولتن اقتصادی و فنی جهت اطالع رسانی عمومی و انعكاس اخبار سندیكا.
 )6.15برگزاری سمینار ،همایش ،نشســت های علمی و دوره های آموزشی و برنامه ریزی جهت حضور در همایش ها و
نمایشگاه های داخلی و خارجی مختلف و مرتبط.
به همین جهت در آغازین ماه های ششــمین ســال فعالیت سنديكا ،نخســتین کنگره ملی شناســایی و مکان یابی
رادیویی در روزهای دوشنبه  28و سه شنبه  29دی ماه  1394برگزار گردید.
این گزارش به عنوان ســابقه ای هر چند مختصر از همه تالش هایی اســت که به صورت گروهی در سندیکا انجام شد
و باعث گردید که با این حرکت ،ســندیکا بتواند گام بزرگی رو به جلو بردارد .این گام می توانســت برداشــته نشــود و
ســختی های راه و دغدغه های موجود ،به اندازه الزم و کافی مانع حرکت بوده است لیکن هیچ یک نتوانست بر اراده جمع
مدیران ،اعضا و عالقه مندان به سندیکا غلبه نماید.

14

نشریه د اخلی سندیکای
شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی پاییز  / 1395شماره هفتم

اخبار سندیکا

سابقه اجرای قبلی:
پس از مذاکره با مسئوالن خانه مدیران ســازمان مدیریت صنعتی ،توافق شــد که برنامه یکی از جلسات هفتگی خانه
مدیران در اختیار ســندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی و شــرکت های عضو قرار گیرد .این برنامه با
هدف معرفی سندیکا و فعالیت های آن از ســاعت  17:00تا  19:00روز دوشنبه  1392/6/18به مدت دو ساعت در محل
خانه مدیران واقع در خیابان ولی عصر ،ابتدای خیابان جام جم برگزار گردید .به پیشــنهاد مســئولین خانه مدیران ،در
محل البی جلوی آمفی تئاتر فضایی در اختیار شــرکت های متقاضی قرار گرفت تا محصوالت شرکت های عضو سندیکا
و اقالم تبلیغی ایشان نیز ارائه شود .این مورد ،اولین تجربه ســندیکا در برگزاری یک همایش و ارائه مطالب مورد نظر بود
که به صورت کامال رایگان انجام شد.
سابقه دریافت مجوز:
در بهمن ماه  1392از ســازمان توســعه تجارت درخواســت گردید تا مجوز برگزاری همایش و نمایشــگاه در حوزه
تخصصی سندیکا صادر گردد که در پاسخ ،در اردیبهشت ماه  1393از ســوی مدیر کل محترم امور ترویج تجارت ،مجوز
الزم صادر گردید.
هم زمانی و هم راهی با سایر رویدادهای مشابه:
بر اساس تجربه موجود شرکت های عضو ســندیکا ،برگزاری رویداد مورد نظر در کنار نمایشــگاه هایی مانند الکامپ،
تلکام ،رســانه های دیجیتال ،فناوری دانــش بنیان و دیگر مــواردی که مشــابهت محتوایی با فعالیت های ســندیکا
دارد ،نمی توانست مناسب باشــد و رویداد سندیکا حتما تحت الشــعاع آن ها واقع می شــد .این موضوع در چند جلسه
هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شــد که علی رغم تمام مسایل و مشکالتی که ممکن است برای
برگزاری مستقل وجود داشته باشــد ،این رویداد به طور جداگانه اجرا شــود .با وجود این ،مذاکراتی با برخی تشکل های
دیگر به شرح زیر به عمل آمد:
 )1انجمن تولید کنندگان نرم افزارهای تلفن همراه :به جهت نزدیک بودن و مشــابهت برخی موضوعات حوزه فعالیت
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سنديكا با استفاده از امکانات گوشی تلفن های همراه.
 )2جامعه نقشه برداران ایران :به دلیل مشترک بودن فناوری  GPSو مسایل نقشه و نقشه برداری و .GIS
 )3سازمان نقشــه برداری :به جهت برگزاری نمایشــگاه و همایش ژئوماتیک که هر ســاله برگزار می گردد و به دلیل
مشترک بودن فناوری  GPSو مسایل نقشه و نقشه برداری و .GIS
در هر سه مورد فوق ،جلســاتی با مســئولین ذیربط برگزار گردید لیکن در نهایت بار دیگر قرار بر این شد که سندیکا
به طور مستقل اقدام نماید.
انتخاب مجری:
بالفاصله پس از دریافت مجوز یاد شــده ،مذاکره با چند مجری نمایشــگاه (مانند تلکام و الکامپ) و همایش و کنگره
(همایش  RFIDسال  )1386آغاز شد و پس از مذاکره با مجریان مختلف ،در نهایت مجری مورد نظر انتخاب گردید.
انتخاب محل برگزاری:
بعد از دریافت مجوز ،بازدید از چنــد محل برگزاری نمایشــگاه و کنگره از قبیل مرکز همایش هــای بین المللی صدا
و ســیما ،مرکز همایش های صنعت نفت ،بوســتان گفتوگو ،برج میالد ،دهکده المپیک ،ســالن حجاب و نمایشــگاه
بینالمللی صورت گرفت و نهایتا ســاختمان شــماره دو ســازمان مدیریت صنعتی (مرکز مطالعات بهــره وری و منابع
انسانی) واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی ،شهرک والفجر انتخاب شد.
مراحل اجرا
پس از طی مراحل فوق و مرور تقویم همایش ها و نمایشــگاه های داخلی و خارجی و یک بار تغییر مجری ،فعالیت ها
به شرح زیر آغاز گردید:
 )1مقرر شد که همایش به مدت دو روز در تاریخ های مورد نظر برگزار شود.
 )2تعیین نام و عنوان همایش و طراحی لوگو و دیگر اقدامات مقدماتی و اولیه صورت گرفت.
 )3سایت مورد نظر به نشانی www.gps-rfid.comطراحی و فعال گردید.
 )4با برخی از مقامات و مسئولین مرتبط با حوزه فعالیت های سندیکا مکاتبه و مذاکره شد تا به عنوان حامیان معنوی
رویداد ،با اســتفاده از نام ،عنوان و لوگوی تشــکیالت مورد نظر در پوستر ،کاتالوگ ،ســایت و دیگر موارد اطالع رسانی
رویداد موافقت نمایند.
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 )5نقشه اولیه و جا نمایی غرفه ها در فضای نمایشگاهی تهیه شد.
 )6نرخ غرفه ها در قسمت های مختلف البی و فضای نمایشــگاهی وهمچنیــن هزینه ثبت نام در کارگاه ها و استفاده از
مقاالت ،در هیات مدیره بررسی و تصویب شد.
 )7فهرست مخاطبین و مهمانان ویژه در چند بخش به صورت زیر مورد استفاده قرار گرفت:
مقامات و مسئولین به عنوان سخنران یا مهمان مراسم افتتاحیه،
مديران عامل و سایر عالقه مندان از شركت های عضو سنديكا،
مديران عامل برخی شركت های غیر عضو سندیکا که در حوزه های مورد نظر سندیکا فعالیت می کنند،
ریيس هیات مدیره و دبیر برخی تشکل های مرتبط با حوزه فعالیت های سنديكا،
بانک اطالعات مخاطبین نشریه شناسا.
 )8از معاونت امور تشــکل های اتاق بازرگانی ایران درخواســت گردیــد تا چاپ آگهی معرفی کنگره در نشــریه
ماهانه تشکل ها انجام شود که در شــماره  11آن چاپ شــد و همچنین معرفی کنگره در کانال تلگرام امور تشکل ها
صورت گرفت.
 )9از فناوری  RFIDبرای کنترل بخش های مختلف کنگره استفاده شد.
کارگاه ها و مقاالت:
 )1پس از انتخاب دبیر کمیته فنــی و علمی کنگره ،اطالعات اولیه برای برقراری تمــاس با ارائه کنندگان مقاالت
و کارگاه ها ،از ایشــان دریافت گردید .پس از تماس با افراد معرفی شــده و هماهنگی با آنان و فراخوان جهت ارائه
کارگاه و مقاله در ســطح برخی دانشــگاه های مرتبط و همچنین درخواســت از تمام شــرکت های عضو ســندیکا،
ســرانجام مطالب مورد نیاز برای ارائه کارگاه ها و مقاالت به شــرح مندرج در جدول تهیه گردید .فهرســت اسامی
افراد مورد نظر و همچنیــن جدول زمان بندی ارائه کارگاه ها و مقاالت تنظیم شــد و در اختیار همه شرکت کنندگان
و عالقه مندان قرار گرفت.
میزگردها:
 )1دو میز گرد با عناوین زیر تشکیل گردید:
الف) پروژه راه داری ،فرصت ها و تهدیدها :بالفاصله پس از افتتاحیه کنگره برگزار شــد و خبرنگار صدا و ســیما
و باشــگاه خبرنگاران جوان مصاحبه ای تقریبا چالشــی با مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ســازمان
راه داری انجام داد .بخشی از این مصاحبه از شبکه خبر پخش گردید.
ب) زنجیره تامین و توزیع :با موضوع و محتوای  RFIDکه با توجه به تنــوع مطالبی که در این زمینه مطرح گردید،
جا دارد در طول سال نیز برای تداوم اجرای آن برنامه ریزی شود.
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نمایشگاه جانبی:
جمعا  11شرکت از اعضای سندیکا و  3متقاضی خارج از سندیکا در نمایشــگاه غرفه داشتند که در محل البی جلوی سالن آمفی تئاتر
و سالن جنبی آن در حدود  200متر مربع برگزار شد.
عنوان

شرکت های عضو سندیکا

خارج از سندیکا

تعداد کل

کارگاه

8

6

14

مقاالت

1

8

9

نمایشگاه

11

3

14

جمع

20

17

کارگاه های برگزار شده

اخبار سندیکا

ردیف
1

مدیریت اموال و انبار به کمک RFID

2

 GPSو  :FMSسوخت در برابر پیمایش

3

فناوری  RFIDدر صنعت دام پروری

4

تجهیزات جانبی مدیریت ناوگان

5
6
7
8
9
10
11
12

18

عنوان کارگاه

معرفی دوره های آموزشی تخصصی
شناسایی و ردیابی خودکار
سامانه موقعیت یابی و ناوبری با دقت باال در
ایجاد شهر هوشمند
فناوری ارتباطات خودرویی و کاربردهای آن
سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در

ارائه دهنده (ارائه دهندگان)
مهندس علی سوری
مهندس محمد مهدی عصار
دکتر علی فتوت احمدی
مهندس رضا حسینمردی
مهندس احمد عارف مهر
مهندس مجتبی جمالی
مهندس میالد نور اهلل زاده
مهندس ابوالفضل ایران دوست
مهندس سعید یاور زاده
مهندس حبیب رستمی
مهندس حمید رضا عطاییان

شرکت  /محل کار
تامین صنعت باختر
کاوش کام
تراشه پرداز پویا
دلفین
دانشگاه جامع علمی
کاربردی چالوس
گروه فضایی صا ایران
جهاد دانشگاهی صنعتی
شریف

دکتر محمد رضا قادری

ارتباطات ریل کام ایرانیان

مهندس سید علی اصغر رضوی حائری

دانشگاه صنعتی شریف

لجستیک الکترونیکی

مهندس رضا فخر عطار

نیمه هادی عماد

سامانه های  AFCو  AVLدر حمل و نقل

دکتر بابک تیمور پور

راه های شریانی کشور
تحصیل توان )Energy Harvesting (EH

عمومی

مهندس محمد حسین حکیمی

مدیریت تردد راهکاران

مهندس داوود صلح جو

انبار مکانیزه راهکاران

مهندس رویا عسکری

13

سامانه موقعیت یابی بومی

14

ارتباط  ECUبا ردیاب خودرو
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دکتر اباذر خرمی
دکتر احمد عفیفی
مهندس محمد مزارعی

دنیای پردازش
همکاران سیستم
دانشگاه مالک اشتر
راد شید

مقاالت ارائه شده
ردیف

عنوان مقاله

1

الگوی هوشمند برای تردد خوروهای پستی

2

آشنایی با سیستم های شناسایی فرکانس رادیویی

ارائه دهنده (ارائه دهندگان)
مهندس کاوه دولتی

کاربردهای سیستم های شناسایی فرکانس رادیویی
اجزای تشکیل دهنده سیستم های RFID

مهندس مریم قرایی جمعه ای

استانداردهای سیستم های شناسایی فرکانس رادیویی
برچسب سیستم های شناسایی فرکانس رادیویی

3

آنتن سه بعدی برای دقت باال در RFID

مهندس نرگس موسوی

4

طراحی شبکه سلولی برای کاربردهای RFID

مهندس احمد رضوانی تبار

5

امنیت و نفوذ به کارت های RFID

محمد احمدی خصال

6

برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل با به کار گیری فناوری RFID

دکتر بهناز مرادی غیاث آبادی

7

تحصیل توان و تنظیم ولتاژ در RFID Energy Harvesting

دکتر مهدی مهدی خانی
مهندس سید محمد حسین موسوی زارعی

8

معرفی و تحلیل فرستنده های سوییچینگ در سامانه های موقعیت یاب بومی ()LPS

مهندس فرناز مجرد

9

تحصیل توان و تنظیم ولتاژ در RFID Energy Harvesting

مهندس مهدی براتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

اخبار سندیکا

پوشش خبری:
 )1اولین نشســت خبری جهت معرفی کنگره در روز ســه شــنبه  1394/8/26در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور
اعضای هیات مدیره ســندیکا ،دبیر ســندیکا ،معاون امور تشــکل های اتاق ایران ،رییس مجمع فاوا و نمایندگان برخی
قسمت های دولتی برگزار شد .در این نشســت ،تعدادی از خبرنگاران حضور داشــتند و مصاحبه با رییس هیات مدیره
سندیکا در سرویس خبری  20:30شبکه دو سیما در همان شب پخش شد.
 )2اخبار افتتاحیه و اختتامیه کنگره در خبرگزاری ها ،روزنامه ها و سایت های خبری درج گردید و انتشار یافت.
 )3برنامه افتتاحیه کنگره و سخن رانی جناب آقای مهندس باقری اصل ،جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور
در سرویس خبری ساعت  17:00روز جمعه  2بهمن ماه  1394در شبکه خبر پخش شد .در ادامه این برنامه ،به مدت  4دقیقه
پخش زنده در اختیار رییس هیات مدیره سندیکا قرار گرفت و مطالب مرتبط با پروژه راه داری مطرح گردید.
از مراسم افتتاحیه و میزگرد اول با عنوان :پروژه راه داری ،فرصت ها و تهدیدها برنامه تهیه شد و با مصاحبه پس از آن،
در ساعت  17:00روز یک شنبه  4بهمن ماه  1394از شبکه خبر پخش گردید.
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ابهام در واگذاری

یک پروژه هزار میلیاردی
به بخشخصوصی

خبر زیر مربوط به مصاحبه خبرگزاری ایســنا با
رییس هیات مدیره و دبیر ســندیکا در مورد پروژه
سپهتن می باشد و در روز دوشنبه  26مهر ماه 1395
منتشر گردیده است
بر اســاس قوانین جاری ،دستگاهها موظف
هســتند پروژههایی را کــه بخشهای داخلی
تــوان انجــام آن را دارند به بخــش خصوصی
واگذار کنند که در این بیــن موضوع واگذری
طــرح هــزار میلیــارد تومانی ســامانه جامع
پیمایش هوشــمند تردد ناوگان (سپهتن) به
بخش خصوصی واگذار شده که به روایت دبیر
ســندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی با
ابهامات جدی همراه است.
به گزارش ایســنا ،طرح ســپهتن بر اساس
تصمیم هیات وزیران در بهمن سال  ،۱۳۹۳به
پیشنهاد دو وزارت خانه نفت و راه و شهرسازی
و به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی و به منظور
روان ســازی تامین ســوخت مورد نیاز ناوگان
حمل و نقل بار و مســافر ،سهمیه بندی ناوگان
حمل و نقل مسافری و باری بر اساس اطالعات
موقعیت یاب جغرافیایــی ( )GPSبرای تعیین
میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی
مشخص تصویب شــد .در این مصوبه ،سازمان
راهداری و حمــل و نقل جادهای و ســازمان
شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور مکلف
شــدند تا حســب مورد و به ترتیب در بیرون و
درون شــهرها ،تا پایان نیمه اول سال 1395
نســبت به تجهیز کلیه خودروهای مشمول به
سامانه جامع پیمایش هوشــمند تردد ناوگان
(سپهتن) اقدام کنند.
در این بین دســتگاههایی که در این طرح
به کار مــیرود ،از نوعــی فناوری اســتفاده
میکنند که به طــور کامل توان فنــی تولید
آن در کشــور وجود دارد و طبــق قوانین باید
تامین آن با ســفارش به بخش خصوصی انجام
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میشد که در این بین ســید مجتبی حسینی
 دبیــر ســندیکای شناســایی و مکان یابیرادیویــی  -معتقــد اســت نبــود هماهنگی،
برخی ناســازگاری ها و ویژه انگاری های برخی
شرکت ها از سوی ســفارش دهنده باعث شده
که اجرای ایــن طرح بیش از یک و نیم ســال
به تعویق بیافتد.
حســینی در این باره به ایســنا اظهار کرد:
بیش از یک سال و نیم اســت که با متصدیان
این طرح در ارتباط هســتیم در حالی که هنوز
گرههای باز نشده باقی مانده است که از جمله
آن ها رقابت شــرکت های اصطالحا خصولتی
 کــه از حمایت هــای مالــی ،بوروکراتیک،اطالعاتی و ...بر خوردارند  -با بخش خصوصی
واقعی اســت که ایــن کار را برای ما ســخت
میکند .وی افــزود :با این کــه رییس جمهور
دســتور داده اند که بخش دولتی نباید کسب
و کار راه بیاندازد اما باز شــاهد این هســتیم
که شرکت هایی که وابســتگی دولتی دارند از
مسیری میروند که با مســیر بخش خصوصی
واقعی متفاوت اســت و این را بــه غیر از رانت
نمی توان به چیز دیگری تعبیر کرد.
دبیــر ســندیکای شناســایی و مکان یابی
رادیویــی همچنیــن بــا اشــاره بــه این که
اســتانداردهای ما بــا اســتانداردهای جهانی
برابــری میکنــد ،عنــوان کــرد :ســطح
اســتانداردهایی که در تولیدات این دستگاه ها
باید مورد نظر قرار بگیرد باید توســط سازمان
پژوهشهــای علمــی ،صنعتی مــورد تایید
باشــد که البته اعضای ســندیکا توانســته اند
کــه اســتانداردهای الزم در ایــن بــاره را از
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این ســازمان به دســت آورند .وی ادامه داد:
ایــن در حالی اســت که علــی رغــم این که
تولیدکنندگان بخش خصوصی برای شــرکت
در مناقصه دریافت سفارش این طرح موظف به
اخذ این شرایط استاندارد و ارائه آن ها هستند،
دو شــرکت به اصطــاح خصولتــی حاضر در
مناقصه ،بدون پیش شــرط ها و صرفا با استناد
به شاخص های استانداردی که خودشان اعالم
کرده اند ،پذیرفته شدند.
سپهتن حوادث جادهای را
کاهش میدهد
در تفاهمنامــهای کــه منجــر بــه اجرای
طرح ســپهتن شــد مدت زمانی برای کاربران
وســایل حمل و نقــل عمومی معین شــد که
پس از آن ،تردد ناوگان حمــل و نقل عمومی
و کاال بــدون مجهز شــدن به این ســامانه و
دســتگاه مرتبط با آن ،امکان نداشته و پلیس
راهور درصورت مشــاهده تخلف ا ِعمال قانون
خواهد کرد .این دســتگاه مجهز به سه حسگر
خواب آلودگی راننده ،اســتعمال مواد مخدر و
مصرف مشروبات الکلی ازسوی راننده بوده که
در صورت مشاهده هریک از این موارد ،دستگاه
از طریق ســامانه به مرکز راهنمایی و رانندگی
اعالم هشــدار کرده و از این طریــق در ادامه
خودروی مذکور در نخســتین مقر پلیس راه،
متوقف خواهد شد.
نصــب ایــن ســامانه بــرای اتوبوسهای
مســافری اجباری بوده و صاحبــان خودروها
بایســتی با پرداخت یک میلیــون و  ۶۰۰هزار
تومان ،این دستگاه را روی وســیله نقلیه خود

نصب کننــد .گفته می شــود کــه  ۷۰۰هزار
خودرو مشــمول این طرح خواهند شــد که با
محاسبه قیمت نصب هر دستگاه به میزان یک
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان ،بازاری به وســعت
بیش از هزار میلیارد تومان برای شــرکت های
داخلی درگیر در این پروژه ایجاد خواهد شد.
ِ
از ابتدای آغاز این طرح ۲۰ ،شــرکت برای
طراحی و ســاخت دســتگاه مــورد نظر این
ســامانه اعالم آمادگی کردهاند و در این بین،
هفت شرکت برای ســاخت آن سرمایه گذاری
کردهانــد ولی با ایــن حال اجــرای این طرح
به گفته ســندیکای شناســایی و مکان یابی
رادیویــی از بهمن  ۱۳۹۳تا به امــروز به طول
انجامیده که از جمله دالیل آن را برخوردهای
نا برابر با شــرکت هــای متقاضــی طراحی و
ساخت تجهیزات این طرح می دانند.
دو شرکت از روند استاندارد
جذب طرح استثنا شدند
افشــین کالهــی  -رئیس هیــات مدیره
سندیکای شناســایی و مکان یابی رادیویی
 نیز ضمــن اعتراض بــه عملکــرد ناجا دراین زمینه گفت :نیــروی انتظامی جمهوری
اســامی ایران (ناجا) به عنوان تاییدکننده
دســتگاه و تطابــق دهنده آن با اســتاندارد
راهــداری ،در ایــن پــروژه نقش آفرینــی
میکنــد؛ لــذا اثــر مســتقیم در تاییــد
دســتگاه های ســاخته شــده دارد و با این
حال دو شــرکت وابســته به نیروی انتظامی
که در این زمینه فعال هســتند ،بدون ورود
به چرخه اخــذ تاییدیه های الزم ســازمان
پژوهش های صنعتی و راهــداری و حمل و
نقل جــاده ای ،مبادرت به فروش دســتگاه
مورد نظر در سامانه ســپهتن کرده اند .وی
افــزود :شــرکت های داخلی ســازنده این
ســامانه با وجود رعایت همه اســتانداردها،
هم چنــان در چرخــه تاییــد صالحیت قرار
داشــته درحالی که شــرکتهای وابسته به
ناجا ،دســتگاه مــورد اشــاره را از کره وارد
کرده و شروع به فروش در بازار کرده اند.
کالهی ضمن تاکید بر ایــن که انتظار نیروی
انتظامی این است که شرکت های داخلی ،مشابه
دســتگاه وارداتی کره ای را طراحی کنند ،گفت:
با این وجود هرچند که شــش شــرکت داخلی
مشــابه این دستگاه را ســاخته اند اما در چرخه

دریافت تاییدیه های الزم مانــده اند .وی افزود:
به دنبال تفاهمنامه امضا شده بین ناجا و سازمان
راهداری ،بخش خصوصی بــه آن اعتراض کرده
که بر این اساس ،سازمان راهداری هم برنامهای
طراحی کرد تا شــرکت های توانمنــد ،تاییدیه
ســازمان راهداری و ســپس تاییدیه سازمان
پژوهش های صنعتی را اخذ کنند .با این حال،
شرکت وابسته به ناجا با رانت در حال فروش
این سامانه در بازار است.
رئیس هیات مدیره ســندیکای شناســایی
و مکان یابــی رادیویی ادعا کــرد :با وجود این
اقدام ،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در حال تعامل با ناجا اســت ،چرا که ابزار فشار
و نظارتی دســت ناجا است و سازمان راهداری
سعی دارد با آن ها تعامل کند.

اصرار استفاده از فناوری قدیمی
در ناوگان حمل و نقل
کالهی مدعی شد دســتگاه وارداتی توسط
شــرکتهای ناجا ،دارای تکنولــوژی قدیمی
بوده و حتی خود کشــور کره ،تکنولوژی آن را
پشــتیبانی نمیکند و این در حالی اســت که
نیروی انتظامی با اصرار ســبب شــده تا این
ســامانه بر روی خودروها نصب شــود که با
این اقــدام ،بــازار داخلی کشــور در اختیار
یک شــرکت کــرهای دارای  ۵کارمند قرار
خواهد گرفت .کالهی اذعان کرد که شــرکت
ســازنده ســامانه مذکور در کره ،شــرکتی
معتبر نبوده و این ســامانه با سفارش تولید
شده و دســت آخر هم فرصت کسب و کار را
از شــرکت های دانش بنیان و موفق داخلی
خواهد گرفت.

تکذیب ادعای سندیکا از سوی
یکی از شرکت های خصولتی
با پیگیری های انجام شده از دو شرکت «ره
نگار هوشمند ایرانیان» و «ســامانه هوشمند
راه ابریشــم» که مخاطب انتقادات سندیکای
شناسایی و مکان یابی رادیویی هستند ،امکان
تماس با راههای ارتباطی که از ســوی سامانه
هوشمند راه ابریشم اعالم شده ،فراهم نشد اما
ملک علی خوش نفس  -مدیرعامل شرکت ره
نگار هوشــمند ایرانیان  -در گفتوگو با ایسنا
ادعای مطرح شــده در بــاره بهــره مندی از
امتیازات خاص را تکذیب کرد.
خوش نفس با بیــان این که شــرکت ره نگار
هوشمند یک شــرکت دانش بنیان است ،گفت:
این شــرکت مســیری را طی کرده است که همه

شرکتها باید طی میکردند و تاییدیه های الزم را
اخذ کرده است .ضمن این که محصوالت در این
شرکت به مرحله عرضه رسیده است ،در حالی که
هنوز اعضای سندیکا به طور کامل تاییدیه های
کاال های خود را اخذ نکردنــد .وی در باره ادعای
واردات دســتگاههای بی کیفیــت تصریح کرد:
وارداتی در کار نیســت و این دانش بومی شده و
فقط ماژول های  GPSاز خارج وارد میشود.
در مجموع با توجه به ســطح تناقضی که در
صحبت های هر دو طرف مناقشــه وجود دارد،
باید از پروژه ملی ســپهتن ابهام زدایی شــود،
چرا که حجم قابل توجــه نقدینگی که در این
پروژه وجــود دارد ،در صــورت ورود به فضای
تولید داخلی دانش بنیــان و بخش خصوصی
می تواند تاثیر خوبی فضای تولید و کســب کار
داشته باشد.
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مجوز نشــریه اینترنت اشیا برای سندیکا صادر گردید

پس از هماهنگی ها و پی گیری های فراوان ،مجوز معاون محترم امور مطبوعاتی و
اطالعرسانیوزارتارشادبراینشریهسندیکادریافتگردید.
عنوان تایید شــده نهایی که مجوز درخواســتی ســندیکا برای آن صادر
شده است ،اینترنت اشیا می باشد .بدین ترتیب سندیکا توانسته است به عنوان
تنها تشــکل تخصصی ،عنوان اینترنت اشــیا را به نام خود به ثبــت قانونی و
رسمی برساند .با علم به روند رو به رشــد این حوزه ،در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده سندیکا که در اوایل مهر ماه سال جاری برگزار شد ،عنوان اینترنت
اشیا در اساس نامه به حوزه فعالیت های ســندیکا اضافه گردید و اینک مجوز
نشــریه با همین عنوان در اختیار ســندیکا قرار گرفته اســت .با امید فراوان
به فرهنگ ســازی هر چه بیــش تر و موثرتر از طریق نشــریه اینترنت اشــیا
که عالوه بر ارســال برای مخاطبین خاص ،از طریق شــبکه سراســری توزیع
مطبوعات و تک فروشی آن ،در اختیار عامه مردم نیز قرار خواهد گرفت.
این موفقیــت بزرگ و بی نظیــر را به همــه عزیزان در مجموعــه ارزشمند

ســندیکای شــرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویــی ،صمیمانه تبریک
عرضمینماید.

استاندارد ساختما ن های هوشــمند تدوین شد
سازمان فناوری اطالعات ،استانداردهای ساختمان های هوشمند را براساس
تجارب بین الملل و مطابق با استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین کرد
که در حال طی مراحل قانونی برای تصویب و ابالغ است.
بــه گــزارش وزارت ارتباطات ،نصــراهلل جهانگــرد در نشســت تخصصی
شهرهوشمند با اعالم این خبر گفت :در حال حاضر ،ادبیات شهرهای هوشمند از
جنبههای مختلف نظیر فنی ،اقتصادی ،خدماتی و زیست محیطی مشخص شده
است .در یک شهر هوشمند باید شــهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با
حداقل زمان ،هزینه و کم ترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که عالوهبر
مباحث فنی ،موضوعات معماری شــهری و معماری ترافیکی از جمله مســائل
مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد .معاون وزیر ارتباطات در مورد خدمات
الکترونیکی ارائه شــده از سوی دســتگاهها نیز گفت :آماده سازی سرویسهای
دولتالکترونیکی دستگاه  ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه
سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آن ها برای مردم قرار داریم.
خدمات مبتنی بر اطالعات مــکان محور ،پرداختهــای موبایلی و خدمات
نقشهای شهری پستی از جمله محورهایی اســت که در دستور کار قرار گرفته
و امیدواریم تا پایان ســال جاری عملیاتی شــود .جهانگرد تصریح کرد :از سوی

دیگــر و براســاس
استانداردهای مـورد
نظر در شــبکه ملی
اطالعات ،دسترسی
به خدمات وای فای
در نقاط پر تراکـــم
شــهری بــه عنوان
خدمات دسترسی در
شهرهـای هوشمند
در دستور کار است
تا شــهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بســتر تلفن همراه
دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد :جنبههای ساخت شــهری از طریق همگن سازی ظرفیتهای
موجــود و با در نظر گرفتن شــرایط زیســت بوم شــهری و تاریخــی به منظور
ارائهخدمات در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم ،از جمله موضوعاتی است که
باید از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

حضور فعال دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ

اخبار حوزه های مرتبط با فعالیت های
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نصراهلل جهانگرد ،معاون وزیــر ارتباطات از برنامه های دولت برای شــرکت در
نمایشگاه الکامپ گفت و اظهار داشــت در ســال پایانی دولت ،این نمایشگاه
میتواند ماحصل دســتاوردهای دولت یازدهم و بخش خصوصــی را در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات در معرض دید همگان قرار دهد.
جهانگرد اعالم کرد در ســالن مخصــوص دولت الکترونیک در نمایشــگاه
الکامپ بیســت و دوم ،بخش دولتی به ارایه خدمات می پردازد و گوشــهای از
قابلیتهای دولت الکترونیک و دولت موبایل را به نمایش خواهد گذاشــت .وی
ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند مثبت ،در نهایت شاهد شکل گیری دولت
هوشمند در کشــور باشــیم که به بهبود بهره وری در اقتصاد و تسهیل زندگی
مردم منجر خواهد شــد .او پیش بینی کرد با اجرای کامــل طرحهای جاری،
سهم فناوریاطالعات در اقتصاد کشور به دو برابر افزایش یافته و حوزه فناوری
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اطالعات و ارتباطات
نیز رشد چهار برابری
را تجربه نماید.
معــاون وزیــــر
ارتباطات هــم چنین اعالم کرد طبق بودجه بندی ســال آینــده ،خدمات دولت
الکترونیک با نازل ترین قیمت ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت ،ضمن این که
حدود 140میلیــارد تومان به عنوان وام کم بهره به شــرکت های خصوصی فعال
در این حوزه اعطا خواهد گشت .نمایشگاه الکامپ با مشارکت بالغ بر  400شرکت
بخش خصوصی 270 ،استارتاپ و  50شرکت دولتی ،از تاریخ  25تا  28آذر ماه
برگزارخواهدشد و دولت الکترونیک نزدیک به سه هزار متر معادل  15درصد از
فضای برگزاری این نمایشگاه را به خود اختصاص داده است.

اینترنت اشــیا یا همان  IoTچیست؟ و
کجاست؟ آیا ما آن را به راحتی می بینیم؟
چه درکی از مزیت هــای آن داریم؟ اص ً
ال
آیا اینترنت اشیا برای ما مزیتی دارد؟ آیا
دنیای جدید ارتباطات را دگرگون میکند؟
اطالعات در همه جا هست ،در خانه ،محل
کار ،خیابــان و عمال در تمــام جنبه های
زندگی روزمره.
و اما ســواالت مطرح شده در خصوص
اینترنت اشیا یا همان اصطالح  IoTاست که
در این مقاله سعی می شود تا خواننده را با
آن بیش ترآشنا کرده و درک بیش تری از
آن به خواننده داده شود.

()IoT
آتنا شاه مرادی  -علی رضا بنی جمالی
تاریخچه IoT
اصطالح  IoTیا اینترنت اشــیا در اواخر ســال  1990میالدی توســط
مخترعی به نام کوین اشتون ابداع شــد .اشتون یکی از بنیانگذاران مرکز
 Auto IDدر  MITاســت .او عضوی از تیم کشــف ارتباط اشــیا از طریق
اینترنت و تگ های  RFIDبود .او گفته است که برای اولین بار عبارت  IoTرا
معرفی کرده که تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد.
چرا  IoTمهم است؟
ممکن اســت روزانه به ارتباط اشــیا و جهان با یک دیگــر زیاد توجه
نکنیم و هنگامی که در خصوص آن بخوانیم تعجب کنیم! ممکن اســت
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وقتی آنالیز میان این ارتباط ها را با ســطح درآمد و رفاه در زندگی روزمره
بدانیم ،تعجبآور باشــد .نقش  IoTدر زندگی روزمره ما بسیار زیاد است و
میتواند بیش تر از این نیز باشــد زیرا تمام تکنولوژیهایی که به واسطه
 IoTدر اختیار ما قرار دارند ،در دنیای  ITبا رشد سریع و ارتقای روزانه آن در
جهان ،بسیار اندک و محدود می باشد و قابلیت ارتقای بسیار زیادی دارند.
دراینجا برای درک بیــش تر از نقش  IoTو درک بیشتــر آن در زندگی
روزمره به چند نمونه از تاثیرات  IoTدر صنایع و جامعه اشاره میگردد.
سیستم حملونقل هوشــمند ()Intelligent Transportation Systems
یا بــه اختصــار  ITSبهکارگیری فنــاوری اطالعــات و ارتباطات برای
بهبود عملکرد سیستم حملونقل اســت .موضوع  ITSبه مجموعهای
از ابزارها ،امکانات و تخصصهــا از قبیل مفاهیم مهندســی ترافیک،
تکنولوژیهای نرمافزاری ،ســختافزاری و مخابراتی اطالق میگردد

مدیریت و ناوبری پیشرفته
مدیریت حمل و نقل عمومی
مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده
با توجه به توضیحات فوق مشخص می شود که نقش اینترنت اشیا در
این حوزه بســیار قابل توجه است به طوری که کل سیســتم با وجود آن
کار می کند و در نتیجــه با به کار گیری آن در زمینه های مورد اســتفاده
که به صورت هماهنــگ و یکپارچه به منظور بهبــود کارآیی و ایمنی
در سیســتم حملونقل به کار گرفته میشــود .سیستم حمل و نقل
هوشــمند تنها یک ابزار یــا تکنولوژی جدید نیســت .در واقع ITS
امکان یکپارچهســازی سیســتم حملونقل را فراهم میآورد .یک
سیســتم حملونقل به طور کلی ،شــامل شبکهها ،وســایل نقلیه،
افراد و کاالهاســت .هر کدام از اجزای سیستم حملونقل مشخصات
جداگانه ای دارند ولی فناوری اطالعات قادر اســت تمامی این اجزا
را به صورت یک سیســتم یکپارچه درآورد .اگر اطالعات به صورت
آســان و ارزان توســط تکنولوژی مدرن رد و بدل شــود ،سیستم
امکان بیش تری برای بهینه شــدن و مناســب عمل کردن خواهد
داشــت .برعکس ،اگر اطالعات در دســترس نباشــد و یا بــا تأخیر
جریان یابد ،عملکرد درست سیستم امکانپذیر نیست.
در واقع ،تبادل اطالعات ،تأثیر مستقیمی بر روی کارآمدی سیستم
حملونقل دارد .یک سیستم حملونقل با محوریت اطالعات ،میتواند
به حل مشــکالت قدیمی و کاذب موجود بیــن حملونقل و ارتباطات
کمک کند .افــراد ،کاال و اطالعات میتوانند از یــک نقطه به نقطهای
دیگر منتقل شــوند و در موارد زیادی ،برای دســتیابی مؤثرتر به این
هدف ،یکی میتواند جایگزین دیگری شود .برای مثال ،فرستادن یک
نامه به صورت الکترونیکی سریعتر ،ارزانتر و قابل اطمینانتر از پست
کردن آن است و یا شرکت
در یک ویدیــو کنفرانس
به جای مســافرت کردن
و حضــور در کنفرانس در
مکانــی دیگر بــه مراتب
ســادهتر و اقتصادیتــر
اســت .پیشــرفتهای به
وجــود آمــده در فناوری
اطالعــات میتواننــد به
ایجاد یک سیســتم کامال
یکپارچه برای ســالهای
آینده کمک کنند.
مهم ترین عملکردها
مدیریت و بهینه سازی جریان ترافیک و روان سازی حرکت
مدیریت و کنترل حوادث
مدیریت و پشتیبانی وسایل نقلیه امدادی
مدیریت اخــذ الکترونیکی عــوارض ،هزینــه پارکینــگ ،خرید و
رزرواسیون بلیت
مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک و سنگین

و مدیریت سیســتم حمل و نقل در زمان و هزینه های فردی و تشکیالتی
صرفه جویی خواهد شد.
شبکه هوشمند Smart Grid
شبکه هوشمندبراي مصرفكننده بدين معني است كه آن ها ميتوانند
مديريت هوشمندانه را در مصارف خود انجام دهند تا در ساعات اوج مصرف
كه قيمت انرژي گران ميباشــد ،هزينه ها كم تر شود و براي كارشناسان
محيط زيست ،اين شبكه
بــه معنــي اســتفاده از
تكنولوژي جهت كمك به
حل تغييرات زیان آور آب
و هوايي و اجتناب از توليد
بيــش از انــدازه گاز كربن
ميباشــد و براي همكاران
صنعت برق ،تصميم گيري
هوشمندانه و ارائه اطالعات
دقيق از وضعيت شــبكه
است .شبكه هاي هوشمند
توزيع انرژي الكتريكي يكي
از جديدترين فناوریهاي
روز دنيا و حاصل ســعي و تــاش متخصصين جهت مدرنيــزه نمودن
شبكههاي توزيع و ورود به قرن ديجيتال است .اصلي ترين هدف ،تأمين
برق مطمئن و پاســخ گویي به نيازهاي رو به رشد مشــتريان با كم ترين
خسارت به محيط زيست است.
اولين شبكه هوشــمند جهان در مارس  2008معرفي شد و شهر بالدر
ايالت كلرادو آمريكا موفق به دريافت عنوان اولين شهر با شبكه توزيع برق
هوشمند گرديد .هدف طراحان با به كار گيري تكنولوژي هوشمند حول
سه محور اصلي مشتركين ،تجهيزات و ارتباطات مي باشد.
نشریه د اخلی سندیکای
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تكنولوژي هوشــمند ،توانايي ايجاد تغييرات اساسي در توليد ،انتقال،
توزيع و استفاده از انرژي الكتريكي به همراه منافع اقتصادي و محيطي دارد
كه در نهايت به برآورده نمودن نيازهاي مشتريان و در دسترس بودن برق
مطمئن و پايدار ختم مي شود .از طرف ديگر ،سيستم ميتواند با استفاده
از اطالعات جمع آوري شــده در مواقع بحراني ،تصميــم گيري نمايد و از
خاموشي هاي ناخواســته جلوگيري كند .همان طور که مشخص است
در این زمینه نیز نقش اینترنت اشــیا بسیار مهم می باشــد و استفاده از
این تکنولوژی منجر به صرفه جویی اقتصادی بــرای مصرف کنندگان و
همچنین دولت ها می شــود و همچنین باعث آرامش و اطمینان خاطر
بیشتر در استفاده از انرژی میگردد.
سنسورهایبه کار رفته در یک خانه هوشمند

در مورد خانه های هوشــمند نیــز وضعیت به همین منوال اســت.
تفاوت اصلی خانه های هوشــمند با خانه های معمولی در این است که
همه وسایل در خانه های هوشمند به یک دیگر متصل هستند و با یک
دستگاه مرکزی کنترل می شوند.
کنترل آب و هوا ،چراغ ها ،لوازم ،قفل هــا و انواع مختلف دوربین ها
و مانتیورهایی که مــی توانند به خانه های هوشــمند و خودکار اضافه
شوند از هر جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل می باشند .ایجاد
این اتصاالت از روش گوناگون قابل انجام اســت .برخی سیســتم های
اختصاصی وجود دارد ماننــد  .Z-Wave Zigbee ,KNX , Control4که
ویژه خانه های هوشــمند ساخته شــده اند .شــما می توانید از طریق
وای فای و روی بســتر اینترنت ،این وســایل را کنترل کنید .همچنین
برخی از آن ها ممکن است با بلوتوث نیز قابل کنترل باشند .هر یک از این
سیســتم ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و بهترین گزینه برای شما
بستگی به نیاز و کاری دارد که می خواهید انجام دهید.
اما فایده ارتباط وســایل خانه با یک دیگر چیســت؟ در یک کالم و به
طور خالصه جواب این است :راحت بودن! داشتن یک خانه هوشمند باعث
میشود بتوانید کارهای زیادی را با زحمت کم تری انجام دهید.
کارهایی مانند تنظیم تهویه ،خاموش کردن المپ ها ،روشــن کردن
مایکروفر برای گرم کردن غذا و غیره .شما می توانید برای وسایل خانه
خود زمان بندی نیز تعیین کنید .بنابراین یک ســری کارها در ساعات
خاصی از روز به صورت خودکار انجام خواهند شــد .حتی برخی از این
وسایل هوشمند قابلیت یاد گیری داشــته و از کارهایی که شما انجام
میدهید ،میآموزند و در نتیجه با فعالیت بسیار کم تری می توانید انجام
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خیلی کارها را به صورت خودکار به وسایل خانگی خود محول کنید .افزون
بر راحتی ،خانه های هوشــمند بهره وری انرژی را نیز افزایش می دهند.
برای مثال میتوان به ترموستات هوشمند اشاره نمود .این ترموستات از
شما یاد می گیرد که خانه چه قدر باید گرم یا سرد باشد و دما را به طور
خودکار تنظیم می کند ،بنابراین شــما نگران صرفه جویی در مصرف
انرژی نخواهید بود .همچنین وقتی در خانه نباشــید این ترموستات به
حالت راه دور رفته و بــا تنظیم دمای خانه ،مبلغ قبض های اســتفاده
از وسایل گرمایشی و سرمایشی شــما کم تر خواهد شد! در خانه های
هوشمند نیز از فناوری اینترنت اشیا اســتفاده می شود که توضیحات
فوق نشــان دهنده مقدار صرفه جویی در هزینه هــا و راحتی بیش تر
ساکنین آن می باشد.
سنسورهای مورد استفاده در فضاهای صنعتی و کارخانه ها
حســگر يا سنســور ،اِل ِمان حس کننده ای اســت که کميت های
فيزيکي مانند فشــار ،حــرارت ،رطوبــت ،دمــا و دیگر مــوارد را به
کميت هاي الکتريکي پيوســته (آنالوگ) يا غير پيوســته (ديجيتال)
تبديــل مي کند .در واقع يك وســيله الكتريكي اســت كــه تغييرات
فيزيكي يا شــيميايي را انــدازه گيري مــي كند و آن را به ســيگنال
الكتريكــي تبديــل مي نمايــد .سنســورها در انــواع دســتگاه هاي
اندازه گيری ،سيســتم های کنترل آنالوگ و ديجيتال مانند  PLCمورد
استفاده قرار مي گيرند.
عملکرد سنســورها و قابليت اتصال آن ها به دستگاه هاي مختلف از
جمله  PLCباعث شده است که سنسور ،بخشــي از اجزاي جدا نشدني
دستگاه کنترل اتوماتيک و رباتيک باشد .سنسورها اطالعات مختلف از

وضعيت اجزاي متحرک سيستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث
تغيير وضعيت عملکرد دستگاه ها مي شــوند .سنسورها جهت تبديل
عوامل فيزيكي مانند حرارت ،فشــار ،نيرو ،طول ،زاويه چرخش ،دِبي و
غيره به سيگنال های الكتريكي به كار برده مي شوند و به همين منظور
سنسورهاي مختلفي ساخته شده اند كه قابليتتبديل اين عوامل را به
جريان برق دارا مي باشند.
با پيشرفت سريع تكنيك اتوماســيون و پيچده تر شدن پروسه های

صنعتي و كاربــرد روز افزون اين شــاخه از تكنيك ،نياز شــديدي به
كاربرد سنسورهاي مختلف احساس مي شــود كه اطالعات مربوط به
عمليات توليد را درك و بر اساس اين اطالعات مقتضي صادر گردد.
سنسورها به عنوان اعضای حســي يك سيستم ،وظيفه جمع آوري
و با تبديــل اطالعات را به صورتي كــه براي يك سيســتم كنترل و با
اندازه گيري قابل تجزيه و تحليل باشــد به عهده دارند .در ســال هاي
اخير ،سنســورها به صــورت يك عنصــر قابل تفكيك سيســتم هاي
مختلف صنعتي مورد اســتفاده قرار گرفته و پيشرفت سريعي در جهت
جواب  گويی به تقاضاهای صنعت در اين شاخه از علم الكترونيك انجام
پذيرفته اســت .با توجه به توضیحات فوق ،سنســورها و عملکرد آن ها
در صنعت بسیار مهم می باشد که با اســتفاده از اینترنت اشیا نسبت به
مدیریت آن و برنامه ریزی هوشمند آن در دســتگاه ها اقدام می شود،
که باز هم نقش اینترنت اشــیا در صنعت و مدیریت به موقع و حساس
دستگاه ها در صنایع برای ما به طور واضح را مشخص می کند.
فناوری پوشیدنی

در ســال های اخیــر ،تکنولــوژی جدیدی بــا عنــوان ابزارهای
پوشــیدنی( )Wearable Techوارد بازار فناوری شــده تــا کاربران را
بیــش از پیش مجذوب کند .پیش بینی می شــود فــروش محصوالت
پوشیدنی تا  4ســال آینده به رقمی بیش از  1.8میلیارد دالر برسد.

طراحی های ظریف ،ســبک و منحصر به فرد محصوالت جدید باعث
شده تا با استقبال بی نظیر کاربران و مخاطبان مواجه شوند.
وســایل مختلفی از جمله عینک ،ســاعت ،کفش ،کاله ،دست بند
و غیره می توانند تبدیل به وســایل هوشمندی شــوند که از آن ها با
عنوان ابزارهای پوشــیدنی یاد می شــود .نو آوری های پوشــیدنی
مکمل جدیدی برای برنامه های تلفن همراه محســوب می شوند که
در ارائه فرصت های جدیــد و جذاب به کاربران نقش به ســزایی را
ایفا می کنند.
فناوری هــای پوشــیدنی کــه اخیــرا روانــه بازار شــده اند
بیش تر بــه عملکرد ســامت و همین طور فعالیت هــای فیزیکی
مصرف کنندگان مــی پردازند .اپلیکشــن های دیگری نیز در این
سیســتم وجود دارند که بــه درک و کنترل اطــراف می پردازند.
برای مثــال ،در سیســتم های پوشــیدنی ،برنامه ای بــا عنوان
مزاحم نشوید نصب شــده اســت که با انتخاب این گزینه ،ساعت
هوشــمند هیچ گونه پیامــی اعم از پیامــک یا تماس را به شــما
منتقل نمی کند.
فواید کلــی فناوری هــای پوشــیدنی را می توان در مــوارد زیر
دانست :
آگاهی از عملکرد فیزیکی ،سالمتی ،جسمی و روانی بدن
اطالعاتی که به سادگی می توانند در دسترس باشند
سرگرمی و تفریح با فناوری های پوشیدنی
مکمل جدیدی برای تلفن های همراه
توضیحات فوق در فناوری های پوشــیدنی بار دیگر نقش اینترنت
اشیا را در زندگی روزمره افراد مشــخص می کند و نشان می دهد که
چه گونــه حتی با اســتفاده از آن می توانیم ســامتی خود را در هر
لحظه بررسی کنیم.
توضیحات ارائه شــده در این مقاله تا حدی پاســخ گوی سواالت
طرح شــده می باشــد و ما را با اصطالح اینترنت اشــیا و کاربرد ها و
هم چنین مزایای آن آشنا می کند .امید اســت با استفاده بیش تر از
اینترنت اشیا بتوان آینده ای آسان تر را برای انسان ها فراهم کرد.
منابع :مجله و سایت  sasتاریخ انتشار 2015
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وشمند چیست؟

ره

شه

نگین خانلو -سید مجتبی حسینی
این سوال با وجود این که ساده است ،اما پاسخ دادن به آن سخت میباشد.
شهر هوشمند به شهری گفته میشود که دارای شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید
باشد :اقتصاد هوشمند ،حمل و نقل هوشمند ،محیط هوشمند ،شهروندان هوشمند ،روش
زندگی هوشمند و در آخر ،مدیریت اداری هوشمند.
اکثر شــهرداری های بزرگ در سال های اخیر با مفهوم شهر هوشــمند رو به رو شده اند.
اما تعریف این اصطــاح و مثال های مربوط به فناوری های به کار گرفته شــده بســیار
گسترده است.
شــهرداران و مدیران اجرایی معموال در مورد حســگرها و مدیریت چراغهای راهنمایی
بیسیم برای کاهش هزینه های انرژی و برگشت ســرمایه ( )ROIچندین میلیونی تومانی
در طی مدت زمان مشخص صحبت می کنند لیکن تعریف شــهر هوشمند عالوه بر مفهوم
کاربردی میتواند حالت تفریحی هم برای مردم داشته باشد .به طور مثال ،حسگرهای مادون
قرمز بــه چــراغ های
خیابان ها اضافه شــده
تا ســایه افراد پیاده را
ضبط کند تــا در زمان
دیگر برای ســایر افراد
نمایش داده شــود .این
ایده میتوانــد با عنوان
یک هنر عمومی تلقی
شــود و همین موضوع
سایهها ،نشــان دهنده
آن اســت کــه تعریف
شهر هوشمند تا چه حد
میتواند گسترده باشد.
شهر هوشــمند تنها
به موضوع صرفه جویی
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در هزینه ها نمیپردازد بلکه به جذابیت و سرگرمی در
زندگی مردم هم اهمیت می دهد .به طور کلی میتوان
گفت یک شــهر هوشــمند عالوه بر این کــه کارآمد
چشمگیری داشته باشــد برای تفریح و تفرج مردم هم
به کار میرود .پروژه ســایهها که در بریستول اجرا شده
است ،اخیرا در یک همایش درچین با حضور جمعی از
سیاست مداران و کارشناســان فناوری از سراسر دنیا
مطرح گردید .این پروژه توسط مدیر عامل شرکتی ارائه
شد که با شورای شهر بریســتول و دانشگاه بریستول
به طور مشترک با یک دیگر هم کاری داشتند.
بســیاری از پروژه های شهر هوشــمند بازگشت
فوری سرمایه ندارند و چنین اســتنباط میشود که
فناوری در آینده بیش از پیش نامریی میشــود .در
واقع ،زمانی بهترین موفقیت کسب میشود که مردم
حضور آن فناوری را حس نکنند و در حال حاضر بدین
معنی اســت که ما تکنولوژیهای زیادی را مشاهده
میکنیم که با ما در ارتباط هستند.
هم ه شــهردار هــا و هم ه کســانی که بــرای رأی
آوردن و انتخاب شــدن اقدام می کنند در حال حاضر
برای هوشمند ســازی شــهر خود و جلوهگری آن
تالش می کنند.
شــما می توانید نیازهای خود را بر اساس جذب
حرفه ها و افراد با استعداد دسته بندی کنید تا یک
محیط ،آن چنان موفق شــود کــه قابلیت زندگی
و کار کردن در آن ایجاد شــود .نقطه مشــترک در
تمامی شــهرهای هوشــمند آن اســت که وقتی
افراد در حین گشــت و گذار در سطح شهر هستند
با اســتفاده از تکنولــوژی ،خود را در منزل شــان
تصور کنند .عــاوه بر این ،مســئولین شــهرها،
شهر هوشــمند را با عنوان یک نیاز برای مشارکت
شهروندان می شناسند.

تمرکز کشور چین به شهرهای هوشمند
کشور چین دارای استان های متعددی اســت که هرکدام از آن ها بیش از  10میلیون
نفر جمعیت دارند که با تنوع تکنولوژی های هوشــمند آن کشــور ،آن ها را به ســمت
پیشــرفت و موفقیت هدایت می کند اما ممکن اســت بعضی از توریست های آمریکایی
به خاطر دخالت در حریم شخصی زندگی شــان از این موضوع ناراضی باشند .همچنین
نزدیک به  300پروژه مرتبط با حوزه شهر هوشمند در تعدادی از شهرداری های سراسر
کشــور وجود دارد .به طور مثال در شهرهای
هوشــمند ،هنگامی که افراد ســوار اتوبوس
می شــوند ،به جای بلیت یا کارت هوشــمند
می توان از سیستم شناســایی چهره به عنوان
مجوز سوار شدن به اتوبوس استفاده کرد.
شــهر  Yinchuanبــا اســتفاده از یــک
فرآیند آنالین مشــترک که در دســترس
شــهروندان قرار می دهد توانســته اســت
ســرویس های مجوز خانه سازی تا دریافت
گواهی نامــه رانندگی را ارائــه دهد و در
عین حال ،تعــداد کارکنان خود را از 600
نفر به  50نفر کاهش دهد.
تعریف علمی شهر هوشمند
وقتی شما از مسئولین شهری یا کارشناسهای فنی یک شهر در خصوص شهر هوشمند
سوالی بپرسید آنها تعاریف متعددی به شــما ارایه خواهند داد .زمانی که شما می خواهید
یک تعریف جامع در خصوص شهر هوشمند داشته باشید ،نیاز است قبل از آن به کاربردهای
همه جانبه آن نیز توجه کنید.
یک شهر هوشــمند واقعی شهری اســت که اطالعات مربوط به حسگرها را به یک
اقدام تازه تبدیل کند .همچنین می توان تعریف شــهر هوشــمند را به صورت شهری
دانست که زیر ســاخت های متفاوت بر اســاس اطالعات ورودی را به گونه ای تنظیم
کند که نتیجه آن برای افزایش امنیت اســتفاده شــود .در ادامــه می توان گفت که
با کمک اطالعــات موجود در  City Cloudرفاه ســاکنین و خارجیان مقیم کشــور و
همچنین کارگران افزایش می یابد.
اهداف نهایی شــهر هوشــمند عبارتند از :مدیریت قوی ،کاهش آثار آلودگی ،افزایش
ایمنی عمومــی و ارائه خدمات پیشــرفته به ســاکنین .عمده ترین نقطه ضعف شــهر
هوشمند آن است که نیازمند ســرمایه گذاری های کالن برای زیر ســاخت ها می باشد
در حالی که اغلب شهرها بودجه زیادی برای ســرمایه گذاری در این خصوص در اختیار
ندارند و به همین جهت برای برطرف کردن این مشکل ،گام های کوچک بر می دارند.

همه فروشندگان با یک دیگر در رقابت کامل
هستند
عالوه بر شــرکت های بزرگ فنــاوری از جمله
 IBM، General Electronic، Intelو صدها شــرکت
کوچک تر که در زمینه های ســخت افزار ،نرم افزار
و برنامه های کاربردی فعالیــت می کنند حاضرند
که در یکی از پروژه های شــهر هوشمند مشارکت
داشته باشند.در حالی که مسئولین شهری به کمک
فناوریهای نوین در سراسر دنیا برای منافع مختلف
شــهر هوشــمند برنامه ریزی می کنند می توانند با
کمک آن ،بســیاری از مشــکالت موجود در زمینه
بودجه و ســرمایه گذاری در پروژه هــای فناوری را
برطرف نمایند.
دانشــمندان علوم اجتماعی برای برطرف کردن
نقطه ضعف شهر هوشمند راه حل را ارائه می دهند.
حداقل  2نفر از دانشــمندان علوم اجتماعی اخیرا به
روشهای اســتفاده فناوری در شــهر هوشمند برای

ایجاد تحول در مردم با کمک ابزارهای فناوری مانند
سیستم تشــخیص چهره و ابزارهای خودکار هشدار
پلیس توجه کرده اند .سایر دانشمندان علوم اجتماعی
نیز به دلیل دخالت در حریم شــخصی زندگی افراد،
مخالفت خود را در خصوص اســتفاده از فناوری های
جدید در شهر هوشمند اعالم کرده اند.
تعریف کنندگان شــهر هوشــمند به طور طبیعی
مطالب را به گونــهای دیگر بیــان میکنند از جمله
این که شــهر هوشــمند همانند ظهور کامپیوترهای
شخصی یا رو به رو شدن مردم با شبکههای اجتماعی
مانند فیسبوک میباشد .بدین معنی که کامپیوترهای
شخصی توانستند بسیاری از مشکالت گذشته مانند
دستگاه تایپ برقی را به استفاده از واژه پردازها تبدیل
کنند و یک فعالیت بســیار زمان بر را به اقدامی بسیار
راحت و ســریع تغییر دهند و همچنین فیســبوک
توانســته اســت با کمک گوشــیهای تلفن همراه
صمیمیت بیش تری بین افراد ایجاد کند.
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تهیه و تنظیم :محمد هزار جریبی

گفت و گو با جناب آقای دکتر طبیبی
مدیرعاملمحترماتحادیه
تاکسی رانی های شهری کشور

مقدمه
طرح نوسازی ناوگان حمل نقل درون شهری ،طرحی است که به
واسطه آن امکان نوسازی  90هزار دستگاه خودرو تاکسی باالی ده
سال عمر مهیا گردید و قرار بر این بود که هم زمان با طرح نوسازی،
هوشمند ســازی تاکســی ها نیز به منظور پایش بهتر حرکت این
خودروها صورت پذیرد .در این زمینه اتحادیه تاکســی رانی های
شهری کشور با هم کاری اعضای خود بســیار تالش کرد تا بتواند با
تخصیص مبلغ  500هزار تومان از قیمت الشــه خودروی اسقاطی،
رقمی را برای هوشمند ســازی اختصاص دهد (بدون نیاز به تحمیل
هزینه اضافی به تاکسی رانان) که متاســفانه به دلیل عدم تمایل و
همکاری موثر شرکت خودرو ساز ،این امر تاکنون میسر نشده است.
در همین راستا ،نشریه شناسا جهت شفافتر شدن موضوع ،اقدام به
گفت و گوی تفصیلی با جناب آقای دکتر طبیبی مدیر عامل محترم
اتحادیه تاکسی رانی نموده است.
آقای دکتر مسعود طبیبی سال  1346در شهر قم متولد شدند .مدرک کارشناسی خود را در رشته عمران از دانشکده
فنی دانشگاه تهران گرفتند و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندســی حمل و نقل از دانشگاه شریف فارغ التحصیل
شدهاند .ایشــان پس از گذراندن دوران خدمت وظیفه عمومی و کسب تجاربی در مدیریت بخش خصوصی ،با استفاده از
بورسیه سازمان راه داری در آزمون اعزام به خارج وزارت علوم موفق به کسب امتیاز امکان ادامه تحصیل در دانشگاه دلفت
هلند ( )TU-Delftدر رشته حمل و نقل هوشمند شدند.
ایشان در سال  1383به کشور بازگشــتند و بالفاصله به صورت هم زمان در هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
و در سازمان راه داری مشــغول به کار شــدند .در همین دوران ،مجری طرح  ITSو مدیریت پروژه ایمنی بانک جهانی نیز
در رزومه ایشان وجود دارد .از ســال 1387تا  1390در مرکز مدیریت راهها فعالیت داشتند .ایشان در تمام طول دوران
خدمت در سازمان راه داری به تخصص گرایی اعتقاد قلبی داشتند و علت بسیاری از لطمههایی که به پیکره صنعت کشور
خورده است را ،حضور افراد غیر متخصص در برخی جایگاههای تخصصی میدانند.
در ادامه از سال  1390تا  1393با دعوت از طرف اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به عنوان مشاور ریاست محترم
راهنمایی و رانندگی (آقای سردار مومنی) فعالیت داشتهاند .در اواخر ســال  1393از ایشان به عنوان مشاور  ITسازمان
شهرداریها دعوت به عمل آمد که پس از چند ماه از طرف هیات مدیره اتحادیه به عنوان مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی
انتخاب شدند.
 :در صورت امــکان مختصری از شــرح وظایف
اتحادیهبفرمایید.
طبیبی :اتحادیه تاکسی رانی در سال  80تأسیس شدهاست و
به عنوان بازوی اجرایی سازمان شهرداری ها در حوزه تاکسیرانی
فعــال میباشــد .همان طور که مســتحضر هســتید ســازمان
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شــهرداریها چندین اتحادیه تقریبــا وابســته دارد .وظیفه این
اتحادیه طبق اساسنامه ،ایجاد وحدت رویه میان اعضا در سطح کل
کشوراست.
این اتحادیه در شهرهای با جمعیت باالی صد هزار نفر فعال است
و در شــهرهای با جمعیت زیر صد هزار نفر ،اتحادیه دیگری به نام

اتحادیه حمل و نقل همگانی عهده دار این وظایف اســت .در واقع در
شــهرهای کوچک تر ،اتوبوس ،مینی بوس و تاکسی همه در کنار هم
زیر نظر اتحادیه حمل و نقل همگانی قرار دارند.
 :لطفا در مورد میزان تحقق و عدم تحقق رسالت و
اهداف اتحادیه و دالیل آن از نگاه شخص شما توضیحاتی
ارایه بفرمایید.
طبیبی :ما دو طــرح عمده در زمینه تامین ناوگان تاکســی رانی
داریم :طرح نو سازی و طرح توســعه .در طرح نو سازی تاکسی کهنه
خارج میشود و تاکسی جدید جایگزین آن میگردد و در طرح توسعه،
تاکسیهای موجود حفظ می شوند و اضافه بر آن ،تاکسی های جدید
می آیند و به ناوگان موجود اضافه می شــوند .به طور کلی در کشــور
تقریبا می توانم بگویم که به ازای هر  100تا  200نفر جمعیت شهری
تحت پوشــش ما که جمعیت باالی صد هزار نفر دارند ،یک تاکســی
وجود دارد که عدد بدی نیست.
البته معدود شهرهایی هســت که تعداد تاکسیهای آن نسبت به
جمعیت خیلی پایین تر اســت (مثل اهواز) .چیزی که فکر می کنم
امروز بایستی توجه بیش تری به آن داشته باشیم موضوع فن آوری و
نقش آن در بهبود عملکرد تاکسی رانی است.
 :در خصوص طرح هوشمند سازی و استانداردهای آن
اقدامی صورت گرفته است؟
طبیبی :در طول  2سال گذشته مسیر توسعه ،حرکت و رویکرد ما
در این جهت بوده که بتوانیم این کار را شکل بدهیم و این دستورالعمل
ملی را با اتکا بــر مبانی صنعت حمل و نقل و همیــن طور صنعت IT
کشــور ایجاد نماییم .مدت زیادی است دستورالعمل هوشمندسازی
تاکســیها نوشــته شــده و در مرحله تصمیم گیــری کمیته فنی
شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قرار دارد .امید می رود
این دستورالعمل به زودی مصوب و ابالغ شود .دستورالعمل مذکور در
قالبی بسیار فنی و با نگاهی تخصصی و حرفهای تدوین شده است .در
طراحی این دستورالعمل به اصول زیر توجه شده است:
وجوه هوشمند سازی از تاکسی رانان نبایستی اخذ شود (حداقل
تا زمانی که منفعت هوشمند ســازی در افزایش درآمد تاکسی ران به
وی اثبات نشده است).
وجوه هوشمند سازی از شهروندان نبایستی اخذ شود (در قالب
طرحهایی چون افزایش نرخ کرایه که متاســفانه اخیرا در تعدادی از
شهرها موارد آن دیده می شود!).
هوشمند سازی ناوگان تاکســی رانی یک شهر نبایستی به یک
مجری (سرمایه گذار) واگذار شود (حداقل دو ســرمایه گذار باشد و
ایجاد رقابت ضروری است).
انعقاد قرارداد با شرکت های مجری در قالب خرید خدمت صورت
خواهد گرفت ( )SLA-based contractو خدمت تابعی از پیوســتگی
انتقال داده و ارائه شــاخص های مدیریت عملکرد ناوگان ()FMS
خواهد بود.
شــرکتهای مجــری بر اســاس ســطح خدمــت عملکردی
سامانههای تحت مدیریت ایشان رتبه بندی شــده و خدمات بعدی

واگذار شده به ایشان تابعی از رتبه آن ها خواهد بود.
از حیث ارتباط نرم افــزاری یکپارچه نیــز اتحادیه تالشهای
زیادی را در برقراری ارتباط با ســامانه هــای اعضای خود صورت
داده است.
شــما وقتی می خواهید وحدت رویه ایجاد کنیــد ،باید اطالعات
دقیقتری از اعضای خود و نحوه عملکرد آن ها داشته باشید .مثال برای
شناسایی ناوگان غیر فعال ،با واکاوی در تمدید پروانه بهره برداری و یا
پایش حرکتی هر تاکسی می توانید به فعال یا غیر فعال بودن تاکسی
پی ببرید .متاســفانه ما هنوز یک پایگاه داده یکپارچه و منســجم از
ناوگان تاکسی رانی تحت پوشش در اختیار نداریم .این پایگاه داده در
حال حاضر در قالب شکل گیری سامانه ای با نام «انار (سامانه اطالعات
ناوگان و آمایش رانندگان)» در حال انجام بوده و اتحادیه در صدد است
به زودی این پایگاه داده یکپارچه را با حمایت سازمان شهرداریها و
دهیاری های کشور ایجاد کند.
 :به نظر شما هوشــمند ســازی تا چه میزان برای
شهروندان کارآمد است؟
طبیبی :اولین هدف ما از هوشمند سازی ،شناسایی ناوگان فعال
و رتبهبندی ارایه خدمات توسط تاکسی ها به شهروندان است .هر بار
که به صدا و سیما مراجعه می کنم در معرض این سوال قرار می گیرم
که چرا تاکسی به عالوه باران ،مساوی است با دربستی؟ تعبیر متاسفانه
صحیحی است که به نظر من ،رفع آن مستلزم هوشمند سازی ناوگان
تاکسی رانی اســت که با کمک ردیاب های مکانی مرتبا تعداد وسیله
تاکسی فعال برای ارائه خدمات به شهروندان در اوقات مختلف (بارانی،
برفی و )...و مکان های مختلف (مرکز شــهر ،نقاط جاذب ســفر و)...
سنجیده شــده و مدیریت عرضه بر اساس ســنجش لحظه ای تقاضا
صورت گیرد .هدف دیگر از پیاده سازی سامانههای هوشمند ،از نگاه
شهروندان محترم ،کاهش زمان دسترسی به تاکسی است.
این شاخص نیز در طراحی که از سوی اتحادیه صورت گرفته مرتبا
سنجیده شده و در طرح های هوشمند سازی تاکسی ها هدف آن است
که این زمان مرتبا کاهش یابد و به عبارتی تاکســیها ســریعتر در
دسترس شهروندان قرار گیرند .در این طرح ،با استفاده از یک مانیتور
در تاکسی در صدد هستیم عالوه بر تامین اهداف فوق ،برای اولین بار
موضوع افزایش درآمد تاکسی رانان را با استفاده از ابزارهای هوشمند
(نه در شــعار بلکه در عمل) رقم زنیم .ضمن این که بــا ارائه پیامهای
آموزشــی در درون خودرو در صدد بهبود ارتباط با تاکســی رانان و
مسافران تاکسی ها هستیم.
من مهم ترین رسالت خود را به عنوان یک دانش آموخته در بحث
حمل و نقل ،یک نگاه حرفه ای به تاکســی رانی می دانم که این مهم،
نیاز به ابزارهایی دارد که یکی از این ابزارها علوم  ITو اســتفاده از آن
در خدمت مهندســی حمل و نقل و ترافیک اســت .جذب نیروهای
متخصص در داخل اتحادیه نیــز از دیگر ابزارهای مورد نظر اســت.
ما به جای افراد با تحصیالت غیر مرتبط ،ســعی داریم از نیروهایی با
تحصیالت عالیه و متخصص استفاده نماییم.
از همه مهم تر وقتی در محیط به این بزرگی در کشورمان ،بیش از
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 260هزار تاکسی تحت پوشش ما قرار دارد (که عدد بزرگی است) و
تقریبا  400هزار تاکسی ران کمکی و اصلی ،این خود پتانسیل بسیار
خوبی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان به شمار می رود.
برای رســیدن به چنین اهدافی ما نیاز داریم تا از تمام توان خود
و ســایر اتحادیه ها و اصناف حرفه ای استفاده کنیم .بدون تردید در
ایران سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی میتواند
کمک بزرگی برای ما باشد .من و همکارانم در اتحادیه ،یکی از وظایف
اصلی خــود را فراهم آوردن فضای کار موثــر برای بخش خصوصی
می دانیم .دســت در دســت هم دهیم به مهر ،میهن خویش را
کنیم آباد.
 :با توجــه به این که تعداد مراکــز تصمیم گیری و
نظارت و اجرای امور حمل و نقل درون شهری در کشور زیاد
است ،میخواهیم بدانیم که
در واقعاتحادیهتاکسیرانی
برایتصمیمگیریهاواعمال
نظرات چه رویکــردی را
دارد و چه جایگاهی را برای
خودش متصور می بیند؟
طبیبی :مــن فکر می کنم
ما همیشــه بایــد از خودمان
شروع کنیم .یکی از مهم ترین
بحث هایی که در جایگاه های
مختلف دیده ام و لمس کردهام
این است که ما در ایران عادت
کرده ایم که عموما ضعف ها را
متوجه بقیه می کنند و امتیــازات را مختص خود .این مهم مطمئنا
نه با آموزه های مذهبی ما ســنخیت دارد و نه با آموزه های ملی! ما
بایستی عادت کنیم ضعف های خود را مرتبا شناسایی کرده و آن ها
را رفع کنیم.
برای این منظور با ورود در هر منصب اجرایی ،اول بایستی دانش
خود را بیافزاییم و در حوزه های مختلف احســاس کنیم که حرف
جدیدی برای گفتن داریم .پس از آن که این حوزه ها را شــناختیم،
مطمئنا می توانیم تأثیر زیادی بگذاریم .چیزی که تجربه ام میگوید
این اســت که ما اگر حرف جدیدی برای زدن داشته باشیم دیگران
گوش شنوا دارند .خیلیها در تالش هستند که کاری را انجام بدهند،
اما مشــکل این جا است که همیشــه تکرار صحبتهای قبلی بوده
است .به عنوان مثال بحث مشخصات فنی تاکسی ،من میگویم ما
هنوز یک سند تخصصی نداریم که بگوید تاکسیهای خوب در سطح
کشور کدام ها هستند؟ مستحضر هستید که ما نیاز به خودروهای
وارداتی داریم ،ولی متأســفانه واردات این خودروها االن سلیقه ای
اســت که بعضی از این خودروها پالک (ت) را گرفتــه اند که اصال
مشخصات فنی خوب یک تاکســی بودن را ندارند ،اما به طور مثال
خودرویی هست که کامال خاص این موضوع طراحی شده و سالها
در لندن مورد استفاده بوده اســت ،اما ظاهرا هنوز موفق به گرفتن
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پالک (ت) نشدهاند .وقتی ما سندهای فنی خوب باال دستی نداشته
باشیم ،آن وقت اســت که به دیگران اجازه می دهیم که در حوزه ما
دخالت کنند و به جای ما تصمیم بگیرند.
 :در فرمایش های خود به حمل بار درون شــهری
اشــاره کردید .در بحث حمل بار درون شــهری ،میزان
اختیارات اتحادیه تاکسی رانی ،چه قدر است؟
طبیبی :به نظر من اختیارات اتحادیه در این حوزه زیاد اســت،
چراکه ســنگ بنای این موضــوع در حال حاضر توســط اتحادیه
(و با حمایت سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور) درحال
گذاشتهشدن است .ما اختیارات خوبی داشتیم و به همین دلیل هم
گامهای بزرگی برداشته شــد .مستحضرید که ما  4موضوع مناقصه
برگزار کردیم :مناقصه ســامانه مرکزی بار ،مناقصه صدور بار برگ،
مناقصه هوشــمند ســازی و
مناقصه تســهیم که به نظر من
دو ویژگی خیلی بــزرگ را در
مناقصه بار دیده بودیم:
یکی این کــه برخالف حوزه
بین شــهری (در طــرح پایش
پیمایش) ما هزینــه تجهیزات
هوشــمند ســازی را از محل
درصــدی از صــدور بــار برگ
تأمین میکنیم یعنــی راننده
پرداختی انجــام نمیدهد .دوم
این که بازپرداخت کل فعالیت
را بــر اســاس گام نهایــی قرار
داده ایم ،یعنی به ازای صدور بار برگ شــرکت های برنده مناقصات
 4گانه هریک سهمی از تراکنش صدور بار برگ را به خود اختصاص
میدهند .پس ابتدای امر وجهی به کسی پرداخت نمی شود.
 :آیا احتمال دارد اتحادیه بار از تاکســی رانی
جد ا   شود؟
طبیبی :بله ،با تغییری که در ساختار شهرداریها درحال انجام
است ،احتمال این اتفاق خیلی زیاد است .مستحضر هستید بخش
بار به تشکیالت شهرداری اضافه خواهد شد .قرار فعلی بر این است
که حداقل یک اتحادیه به نام حمل ونقل مسافر و یک اتحادیه دیگر
بهنام حمل و نقل بار ایجاد شود .به طور طبیعی اتحادیه تاکسیرانی
با عنوان فعلی در چنین شــرایطی منحل خواهد شد ،منتها زمانی
منحل میشود که سازمان ها و واحدهای عضو آن همه تغییر ماهیت
دهند و در ســازمانهایی با نام حمل و نقل مسافر ،حمل و نقل بار یا
حمل و نقل مسافر و بار ادغام شوند.
 :در صورت امکان از میزان پیشرفت پروژه نوسازی
توضیحاتیبفرمایید
طبیبی :طرح نوسازی به نوبه خود ،طرحی ارزشمند می باشد ،چرا
که بر چند سال رکود در عرصه تاکســی رانی و ناوگان بسیار فرسوده
تاکســی رانی خاتمه داد و البته با حمایت دولت محتــرم این کار در

بهمنماه سال گذشته شروع شد .ما یک سهمیه  90هزارتایی تاکسی
داشتیم ،یک سری شیرینی هایی داشت این طرح و یک سری تلخی،
از جمله شیرینی ها این بود که این نوسازی انجام شده و در حال حاضر
ما در مجموع چیزی حدود یک چهارم ناوگان 120هزار تاکسی فرسوده
(باالی 10سال سن) را با تاکسیهای نو جایگزین کرده ایم.
 :آیا تاکنون خودروهای نوسازی شده به تجهیزات
تاکسی متر و  GPSمجهز شدهاند یا خیر؟
طبیبی :خیــر هیچ تجهیزی صــورت نگرفته اســت زیرا مبلغ
 500هزار تومان پول الشــه قابل اســتفاده برای این منظور نشد و
ما نمیخواهیم راننده پول اضافــه ای پرداخت کند ،نظر دولت هم
همین بود که کامال درست بود .بر همین اساس پیشنهاد کردیم که
فروش خدمات توسط پیمانکاران صورت پذیرد و یا پروژه به صورت
 BOTتوســط یک بانک اجرا
شــود .پس ما میتوانیم یک
سیستمی را درست کنیم که
وام ها ماهانــه از محل کارت
خــوان پرداخت شــود ،ما هم
میتوانیم خودروهــا را پایش
کنیم و راننده هم روزانه مبالغ
خــود را دریافــت مینماید.
البته در حال حاضر نیز بسیار
متمایل به ســمت طرح نویی
هستیم که بر اساس آن به جای
ســختافزار از نــرم افزارهای
هوشمند جهت پایش حرکت
تاکسی ها استفاده می کنیم.
 :با توجه به آن که میان اتحادیه شــما وسندیکای
شرکتهای شناســایی و مکان یابی رادیویی در خصوص
طرح هوشمندســازی رابطه تنگاتنگی وجود داشــته و
همواره در حال پیگیری اســت ،اما سوالی که کماکان ذهن
شرکتهای عضو را به خود مشغول کرده این است :زمانی که
محصولی برای این پروژه آماده شد چه تضمینی برای کسب
درآمد وجود دارد؟ زمانی که نیازهای اتحادیه مرتفع شد ،چه
تضمینی برای بقا و دوام این بازار برای شرکتهای خصوصی
که در این راه سرمایه گذاری کرده اند وجود دارد ؟
طبیبی :ســوال خیلی خوب و مؤثری اســت و من باید شما را
قانع کنم تا بر اســاس آن ،ارتباط محکم و پایداری میان اتحادیه و
سندیکا شکل گیرد .وقتی شما ســرمایه گذاری می کنید ،وارد یک
ریسک میشوید و در مقابل سعی میکنید با کمترین ریسک مواجه
شوید .برای این که این ریسک کم تر شود در پروژه تجهیز تاکسیها
به ســامانه های ردیاب ،به نظر من ما باید نــگاه کنیم ببینیم به چه
شیوهای می خواهیم این هزینه را جبران کنیم؟
برای این که بخواهید این نوع خدمات را به چرخه خدمات خود
اضافه نمایید بایســتی از هم اکنون خود را آمــاده ورود به این بازار

نمایید .رویکردی که صنعت  ITSدر دنیا به دنبال آن اســت،کاهش
هزینههای نگه داری تجهیزات عمومی و اتکا بر سامانه های شخصی
اســت .بنابراین خواهش من از سندیکا این اســت که در این بازار
رقابتی وارد شوند و ارزش افزوده خدمات خود را به اتحادیه و اعضای
آن ارایه کنند و به ما پیشنهادهای بهتری مبتنی بر رویکردهای نوین
صنعت  ITSدر دنیا بدهند.
 :در خصوص نرم افزارهای غالبا موبایلی که خدمات
بسیار متنوعی در خصوص تاکســی رانی ارایه میکنند و
امروزه بســیار هم موفق عمل کردهاند چه نظری دارید؟
فرصت است یا تهدید؟
طبیبی :فکر می کنم شما هم با من موافقید که در مجموع یک
نرم افزار و یا یک راهکاری مبتنی بر موبایــل ،رویکرد جدید دنیا در
عرصــه حمل و نقل هوشــمند
اســت .ایــن نــوع راهکارها در
تالش هســتند تا حــد امکان
هزینه نگــهداری را کــم کرده
و هزینههــای نگــه داری را به
سامانههای متعلق به خود افراد
اســتفاده کننــده (از خدمات)
بســپارند ،ولی مشــکالتی هم
وجــود دارد .مثال ایــن که امور
حمل و نقل به وسایلی اختصاص
داده میشود که اینها در ناوگان
حمل و نقل عمومی نیستند و از
طرفی ،تضییع حقوق رانندگان
تاکسیهای ما است و از طرف دیگر مســایل امنیت اجتماعی و دیگر
بحثهای اجتماعی را به دنبال دارد .رویکرد ما در این زمینه این است که
به جای این که بیاییم مقابله کنیم ،بیاییم با ایجاد چارچوب و قواعدی
فراگیر ،این مشکالتراحلکنیمودرجهتهمافزاییحرکتکنیم.
 :اگر مطلبی هســت که به عنوان کالم آخر در نظر
داشته باشید لطفا بفرمایید.
طبیبی :من به عنوان یک ایرانی افتخــار می کنم که در خدمت
سندیکای شــرکتهای شناســایی و مکان یابی رادیویی و اعضای
متخصص آن باشــم .وظیفــه مــا در اتحادیه این اســت که برای
مجموعههای توانمند عضو سندیکا ،فضای کاری مناسب و رقابتی
(البته به شکل رقابت ســالم) فراهم آوریم .خواهش بنده از اعضای
ســندیکا این اســت که در این فضای مشــارکتی ،بنا را بر تسریع
گذاشــته و اعتماد بیش تری به اتحادیه و فضای کاری آن داشــته
باشــند .به هر حال عمر مدیریت های ما بســیار طوالنی نیســت.
خواهش من این اســت در این زمانی که در این مســئولیت هستم
بتوانم در خدمت شــما باشــم و از مزیت مجموعه شــما ،اتحادیه
تاکسی رانی های شهری کشور نیز بتواند بهره مند شود.
 :ممنون از فرصتی که فراهم کردید و متشــکرم از
حضورتان.
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فناوری
برد بلند
RFID

نام شرکت  :تامین صنعت باختر
نام و سمت تکمیل کننده فرم :علی سوری -مدیر کنترل پروژه

بخش اول  :اطالعات مجری پروژه
نام سازمان/شرکت :شرکت تامین صنعت باختر
نام کارشناس مسئول مرتبط با پروژه :علی سوری
نشانی :تهران  ،خیابان پاسداران  ،بوســتان دوم (اخوان) ،پالک ،12
واحد 4
تلفن22898958-22898986 :
نشانی پست الکترونیکیinfo@wiscoengineering.com :
بخش دوم  :اطالعات کارفرما (سرویس گیرنده)
نام سازمان/شــرکت/نهاد :دانشــگاه آزاد اسالمی (واحد
قزوین)

حوزه فعالیت :کنترل تردد خودرو
نام کارشناس/مسئول مرتبط با پروژه :مهندس نجفی
بخش سوم  :اطالعات پروژه
عنوان پروژه (راهکار) به زبان فارسی :سیستم مدیریت پارکینگ
با بهره گیری از تکنولوژی RFID
عنوان پروژه (راهکار) به زبان انگلیسیParking Management :
Using RFID Technology
نوع کاربرد :کنترل تردد خودرو  ،مدیریت پارکینک  ،ناوگان حمل و
نقل
مدت اجرا 2 :سال
اعتماد و اطمینان دانشگاه آزاد اســامی (واحد قزوین) به شرکت تامین
صنعت باختر ،باعث شــد تا بار دیگر جهت بهینه ســازی و به روز رســانی
فرآیندهای دانشجویان با هدف تســهیل در تردد و جلوگیری از اتالف وقت
دانشــجویان و فرهیختگان این مجموعه ،تامین صنعت باختــر را به عنوان
شرکتی که بتواند راهکار مناسب ارائه دهد ،انتخاب نماید.
یکی از بزرگ ترین معضالت زمانی دانشــجویان این دانشگاه وقت و زمان
تلف شــده برای ورود به پارکینگ و احراز هویت دانشجویان این دانشگاه بود
که در زمان های پیک این مســاله بســیار نمایان تر خود را نشان می داد .لذا
مدیریت این مجموعه (جناب آقای دکتر موســی خانی) با توجه به تجاربی
که در این زمینه داشتند از ما خواستند تا راهکاری را برای تامین رفاه هر چه
بیش تر دانشجویان ارائه کنیم.
ضرورت پروژه:
پارکینگ دانشگاه آزاد اسالمی (واحد قزوین) شامل ظرفیت  1000خودرو
می باشد و با این که جزو پارکینگ های بزرگ محسوب می شود ولی نیاز به
مدیریت ظرفیت خودرو دارد چرا که با بیش از  18000دانشــجو و 22000
خودروی مربوط به این دانشجویان در ساعات مختلف هفته مواجه است .به
غیر از مدیریت ظرفیت ،نیازمندی دیگری که بــرای این مجموعه مهم بود
تردد در زمان های پیــک جمعیتی بود که درخواســت ورود از خروجی و یا
خروج از ورودی از اهمیت باالیی برخوردار می شد .همچنین کنترل خروج
دانشــجویان با دو تگ (تگ خودرو و تگ دانشــجویی) جهت جلوگیری از
سرقت خودرو.
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محدوده :
این پارکینگ شامل سه ورودی خودرو و  2خروجی می باشد .که در برخی
زمان ها الزم بود تا از برخی خروجی ها ورود صورت گیرد و بالعکس.
معماری و ساختار کلی نرم افزار کنترل تردد خودرو و ماژول ها و
نرم افزار های مرتبط:
به طور کلی بسته نرم افزاری کنترل تردد خودرو از بخش های زیر تشکیل
شده است که هر یک از این بخش ها وظیفه خاصی داشته و می تواند به طور
مستقل عمل کند.
 .1نرم افزار میانی ( )Nexus Middleware
 .2نرم افزار عامل ( )Fleet/Parking Agent
 .3نرم افزار نمایشگر دروازه ها ()WISCO Gat Viewer
 .4نرم افزار ورود اطالعات ( )Parking Control Panel
 .5برنامه  Move logجهت گزارشات تجمیعی (به درخواست مشتری)
-1نرم افزار میانی:
یک سیســتم  RFIDاز نــرم افزار و همچنیــن ســخت افزارهایی مانند
قرائتگرها ،سنسورها و کنترلگرها تشکیل شده ،نرم افزار روی کامپیوترهای
معمولی و ســرور اجرا میشــود و نرم افزارمیانی که مســئول منطق برنامه
 RFIDاست و از یک سیستم پایگاه داده تشــکیل شده است دارای سرور
مجزا می باشد.
الزم است که شــبکه های  RFIDاز تنظیمات ســخت افزاری متباین
اســتفاده برند .مشــتریان باید از این مســاله اطمینان حاصل کنند که
محصوالت ســخت افزاری هر تولید کننده ای با شــبکه  RFIDآنها سازگار
اســت .همچنینراهکارهایی که نیاز به ایجاد یک زیرســاخت دارند باید
بدون هیچ مشــکلی با اجزای غیر  RFIDکار کنند .برای مثال سنسورهای
هوشــمند جزء مهمــی در راهکارهــای مبتنی بــر  RFIDاســت .تباین
دستگاه ها شــامل قرائتگرهای دستی نیز می شــود که در جاهایی مورد
استفاده قرار می گیرند.
- 2نرم افزار عامل ( )Fleet/Parking Agent
برنامــه  Agentیــک برنامه واســط بیــن  Middle wareو برنامه
مدیریت پارکینگ اســت .در حقیقــت منطق برنامه طبــق تعاریفی
کــه در مدیریت پارکینگ می شــود در این قســمت نهفته اســت.
این برنامه  Agentاســت که طبــق تعاریفی که برایش انجام شــده
اســت ،با خواندن یک یا چند تگ ،تشــخیص می دهد کــه راهبند
باید باز شود و یا بســته بماند .برنامه  Agentشــرکت تامین صنعت
باختــر به گونه ای طراحی شــده کــه بتواند برای هرنوع شــرائطی

خودرا تطبیق دهد و دســتورات الزم برای خاموش وروشــن کردن
چراغ هــای راهنمایــی ،راه بنــد ،سیســتم های آالرمینگ و ...را
تهیه و به آن ها ارســال نماید .همچنین ایــن برنامه به بهره گیری
از تکنولوژی های روز نظیــر  WCFوMicrosoft® Message Queue
 )Server (MSMQتوانایــی اتصــال بــه هر نــوع  Readerرا دارد و
می تواند شــرائط احراز هویت یک  TAGرا با اســتفاده از اتصال به
هر نوع بانک اطالعاتــی  ،هم چــون  Oracle ، MS SQL ، XMLو...
دریافت و اعمال کند.

 Parking Agentطراحــی شــده در شــرکت تامیــن صنعــت باختر،
توانایــی  Logکردن هر نوع تراکنشــی را بــه طور مجــزا دارد و می توان
توســط رابط های کاربری تدارک دیده شــده در آن ،به طور مستقیم به
دستگاه های متصل به آن ،دســتور صادر کرد و یا برای تست دستگاه ها از
آن استفاده کرد.
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دسترسی به وسیله تقویم و تاریخ دسترسی از تاریخ ت تا تاریخ معین با امکان
تعریفنکردن زمان پایان دسترسی /مدیریت تقویم ،مدیریت محدوده تردد
از دربها ،مدیریت زمان ،مدیریت تقویم ،مدیریت محدوده تردد از دربها،
مدیریت لیست سیاه /لیست سیاه افراد
لیست ســیاه خودروها/تعریف اطالعات اصلی سیستم/تعریف مدل وسایل
نقلیه/تعریف رنگ ها/تعریــف تولید کنندهها/تعریف کاربران شــامل نام و نام
خانوادگی کاربر نام و رمزکار بری و نقشکاربرکه هر یک از موارد می تواند ویرایش
و یا حذف شود ویا فردی به لیست کاربران افزوده شود/تعیین حقوق دسترسی
(نقشکاربران) /اینبخشامکانتعریفویرایشنقشهارا امکانپذیرمینمایید

 -3نرم افزار نمایشگر دروازه ها (:)WISCO Gat Viewer
این نرم افزار به منظور مشــاهده ورود و خروج خودرو هــا از مبادی دربها
میباشد به شــکلی که به تعداد درب های ورود و خروج ستون بر روی آن تعبیه
شده است
در این پروژه مــاژول تابلو  LEDظرفیــت پارکینگ را بــر روی تابلو
نمایش می دهد.

 -4نرم افزار ورود اطالعات (:)Parking Control Panel
ثبت مشخصات کامل خودرو و مدیریت خودروها:
پالک خودرو ( پالک شخصی ،نظامی ،سیاسی و فرمت های دیگر) ،رنگ/
مدل/تولید کننده /نســبت با مالک ،تعریف تگ خودرو و تگ دانشجو توسط
قرائتگر رومیزی صورت می پذیرد.
نام دانشجو ،عکس دانشجو ،شماره دانشجویی/شماره موبایل/شماره تلفن
محل کار /شماره منزل ،نام خانوادگی،کد ملی ،شــماره گواهی نامه ،تعریف
تگ ،حذف تگ و دلیل حذف ،نمایش تمامی فیلد ها در یک ردیف (به صورت
 ،)Gridمدیریت رانندگان شــامل ثبت مشــخصات کامل راننده خودرو،کد
ملی  /شــماره گواهی نامه ،نام و نام خانوادگی ،شماره پرسنلی یا دانشجویی
و یا هر کدی که در ســازمان ها اســتفاده می شود ،شــماره موبایل ،منزل،
اضطراری ،محل کار ،عکس ،تخصیص یک و یا چند خودرو به دانشــجویان،
تعیین دسترســی افراد به محل های مختلف ،تعیین اجازه دسترسی به تگ
شخص و یا تگ ماشــین و یا هر دو تگ در هنگام ورود و خروج/تعریف زمان
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میتوان به هر نقش اجازه دسترسی به صفحه های مختلف را داد.
تنظیمات بانک اطالعاتی :این صفحه امکان تعریف چگونگی دســتری به
بانک اطالعاتی را فراهم مینمایید بعد از تعریــف آن این بخش را به صورت
کدشده در تنظیمات برنامه قرار می  دهد.
گزارشساز :به وســیله این صفحه با تعیین ستونهای گزارش و ترتیب
مرتب نمودن ســتونهای مختلف آن و اعمال فیلترهــای متفاوت میتوان
گزارش های متنوعی را از تردد وسایل نقلیه تهیه نمود.
افراد و خودروها :در این بخش میتوان گزارشــی از افراد و خودروهای
تخصیص داده شده به هر فرد را مشاهده نمود.
شناساییتگ :ا ینصفحه برای شناساییتگهاییافتشده بهکارمیرود.
تطبیق امنیت سیســتم مطابق با دستورالعمل چک لیســت های امنیتی
سازمانهای بزرگ امنیتی کشور .پشتیبانی از ویندوز 8.1/8/7/XP/Vista/2000
نسخه تك كاربره يا تحت شبكه ،نمایش خودروها در گیتهای ورودی و خروجی
درزمانواقعی،قابلیتگرفتناطالعاتپرسنلیازبانکOracleدانشجویان(تعریف
دانشجویانجدیددرترمهایتحصیلیویافارغالتحصیلشدندانشجویان).
5برنامه Move logجهت گزارش های تجمیعی
برنامه انتقال سوابق ورود و خروج از درب های مستقل برای سازمانهایی
که بین نقاط کنترلی درب ها شــبکه وجود ندارد جهت گرفتن گزارشهای
تجمیعی از درب ها (.)Move Log
در این بخش تاریخ شــروع و پایان را گرفته و یک فایــل xmlبا عنوانی که
کاربر تعیین نموده اســت ایجاد می نماید .فایل ایجاد شــده را میتوان به
سیستمی که دسترسی به سرور دارد منتقل نموده اطالعات تردد را به سرور
منتقلنمود.

آنالین و آفالین
در مدیریت هوشمند اموال
مبتنی بر RFID
مقدمه
مدیریت امــوال ،از دیرباز چالــش نهادها،
ادارات و شــرکتهای بزرگ بوده اســت .این
موضوع که آخرین وضعیت یــک مال چگونه
اســت ،در اختیار چه فــردی و در چه مکانی
اســت و اطالع از آخرین جا به جاییها و آمار
اموال ســازمان ،شــرکت یا اداره ،از مهم ترین
دغدغههای ایشــان در رابطه با مدیریت اموال
به شــمار میرود .راهکارهای ارائه شده از آغاز
تاکنون بــرای مدیریت اموال ،بــه ترتیب زیر
میباشــند .در هر راهکار نســبت بــه راهکار
قبلی ،مزایای جدیدی بر حســب نیاز ،اضافه
شدهاست:
 .1مدیریت دستی اموال
ثبت اموال با نوشــتن شــماره بــر آنها و
یادداشــتبرداری در دفتر اموال .سادهترین و
ابتداییترین حالت بوده و حتی برای مکانهای
کوچک و شخصی نیز پس از مدتی با دشواری و
مشکالت مواجه میشود.
 .2مدیریت مبتنی بر نرمافزار اموال
ن آنها و
ثبت اموال و تحویلگیرنــده و مکا 
جزییات مرتبط ،توسط یک برنامهی نرمافزاری
میسر میشود .در این حالت نیز برای شناسایی
اموال ،نیاز اســت که یک برچسب کاغذی بر
جایی از آنها الصاق شــود و در فرایند تحویل
اموال یا اموالگردانی نیز همین برچسب ،سبب
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انتخاب بین گزینههای

شناســایی مال خواهد بود .فرایند ردگیری و
صورتبرداری اموال ،در این حالت نیز زمان بر
و همراه با خطاست و به صورت کاغذی و دستی
انجام میشود و سپس در نرمافزار ثبت میشود
و تغییــرات و مغایرتها کشــف میشــوند.
جابهجایی امــوال و فقدان آنهــا تنها زمانی
کشف خواهد شد که فرد تحویل گیرنده اظهار
نماید یا اموالگردانی انجام گیرد.
 .3مدیریت مبتنی بر بارکد اموال
در این حالت برای تســهیل شناســایی
اموال ،بــه جای برچســب حاوی شــماره،
بر آنها بارکد چســبانده میشــود .چنین
امکانی بــه دلیــل زمانبر بــودن خواندن
شــمارهها و خطای عامل انســانی در رویت
و ثبت شــمارهها ،لحاظ شــده است .در این
حالــت امین اموال یــا مســئول مربوطه ،با
داشتن یک دســتگاه بارکدخوان ،در فواصل
نزدیک و بدون نیاز به خواندن شماره ،اقدام
به صورت برداری و یا ثبــت اموال مینماید.
این تســهیل به ویژه برای ادارات ،شرکتها
و نهادهای دارای چندین هزار اموال ،ســبب
صرفهجویی زمانی و افزایش دقت قابل توجه
میشود .اما کماکان ایرادهای خاص خود را
داراســت .از آن جمله میتوان نیاز به رویت
و دید مســتقیم و فاصله کم بــرای خواندن
اموال را ذکر کــرد .به عبــارت دیگر ،امین
اموال حتما بایــد بارکدخــوان را به صورت
مستقیم و در فاصله نزدیک به بارکد الصاقی
قرار دهد تا خواندن میســر گردد .لذا هنوز
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نیــز ،فراینــد شناســایی و صورت برداری
امــوال ،به ویــژه در تعداد چنــد هزارتایی،
زمان گیر و دشوار است .یکی از ایدهآلترین
خواســتههای چنین افرادی ،رهایی از مکث
و تمرکز به ازای خواندن هر مال و جســتجو
برای یافتن بارکد آن جهت خواندن است.
 .4مدیریت مبتنی بر  RFIDاموال
در این حالت برای تســهیل و تســریع
بیشــتر در صورت بــرداری و شناســایی
اموال ،از برچســبهای هوشــمند RFID
با بــرد خوانــدن چنــد متری اســتفاده
میشــود و امین امــوال در عملیاتی مانند
اموالگردانــی ،بــه ســادگی و ســرعت،
در بیــن امــوال حرکت کــرده و آنها را
ثبــت مینماید و نیــاز به دید مســتقیم و
فاصله نزدیــک نمیباشــد .همچنین یک
مزیت قابــل توجه دیگر ،امــکان ردگیری
و شناســایی خــودکار و ســریع اموال در
انتقال بیــن مکانهــای مشــخص مانند
ورود وخروج بــه داخل وخارج ســازمان
یا شــرکت ،میباشــد .با تعبیه تجهیزات
مناســب در مبادی یا مکانهای مورد نظر،
امکان ردگیری اموال در حین جا به جایی
میسر میگردد.
امروزه با توجه به ارزانتر شدن فناوری RFID
و اجرای متعدد آن برای شــرکتها و نهادهای
متعدد در رابطه بــا مدیریت امــوال ،کنترل و
مدیریت هوشمند اموال مبتنی بر  ،RFIDبه یکی
از رایجترین درخواستهای شرکتهای مختلف

بدل شده اســت .در این مستند به دو شیوه رایج
مدیریت هوشــمند اموال مبتنی بر  RFIDاشاره
خواهد شــد و تالش خواهد شــد تا با تشــریح
هر کدام ،به انتخاب دقیقتر مشتری در بین این
دو گزینه کمک بشود.
اجزای سامانه مدیریت و کنترل اموال
مبتنی بر RFID
پیش از درک و مقایســه دو شیوه مدیریت
اموال در راهکار مبتنی بر  ،RFIDالزم اســت
ابتدا مقدمهای بر اجزای سامانه هوشمند اموال
با  ،RFIDعرضه شــود .در یک سیستم اموال
برپایه  ،RFIDاجزای ســختافزاری جدیدی
نقش بازی میکنند که عبارتند از:
 .1تگ یا برچسب هوشــمند ( RFIDبرای
شناسایی اموال یا مکان) که دستکم بر دو نوع
میباشند:
 .aتگهای قابل انتســاب به امــوال دارای
بخش غیر فلزی (معموال کاغذی و شــبیه به
برچسبهای معمولهستند)
 .bتگهای قابل انتســاب به امــوال با بدنه
فلزی یا دارای شکل هندسی نامنظم (معموال
با جنس سخت و قابلیت پیچ یا بستن یا آویزان
شدن هستند)
 .2برچسبخوان یا برچسبخوان RFID
 .aبرچســبخوان میزی ( )Desktopبرای
ثبت اموال و انتساب تگ
 .bبرچسبخوان دستی ( )Handheldبرای
شناسایی اموال ،صورت برداری و اموالگردانی
 .cبرچسبخوان ثابت ( )Fixed Readerبرای
شناســایی اموال به هر تعداد در زمان تردد در
بین نواحی مختلف در شــرکت یا ســازمان یا
انتقال اموال به خارج از مکان مشخص
همچنین اجــزای نرمافــزاری جدید در
سیســتم هوشــمند اموال بر پایــه RFID
عبارتند از:
 .1نرمافزار پایه مدیریت اموال :نصب شده بر
یک سرور مرکزی در شرکت یا اداره برای ثبت
اموال و ارتباط با تجهیزات سختافزاری RFID
اعم از برچســبخوان میــزی و ثابت و تخلیه
دیتای برچسبخوان دســتی یا انتقال لیست
اموال به آن.

 .2نرمافزار قابل حمل مدیریت اموال :نصب
و تنظیم شده بر برچســبخوان دستی RFID
برای عملیات شناسایی اموال و اموالگردانی و
صورت برداری.
فرایند مدیریت اموال در سامانه
هوشمند مبتنی بر RFID
 .1شناســایی :در ايــن مرحله بــه اموا 
ل
و محلهــاي اســتقرار ،يک کد شناســايي
تخصيص داده ميشــود .میتوان شــماره
یکتای اموال را نیز بر برچســب هوشــمند
مربوطه چاپ نمود تا به صورت چشمی نیز،
برای کاربر قابل رویت باشد.
ي اموال
 .2صورت بــرداری :صورتبــردار 
ک دســتگا ه Handheld Reader
با استفاد ه ا ز ي 
بهصورت  Offlineيا  Onlineانجا م ميشود.
فرایند مبتنی بر  RFIDبرای مدیریت و
ردگیری اموال به صورت آنالین
منظــور از آنالین بودن سیســتم اموال،
آن اســت کــه دادههــای مربوطــه در یک
پایــگاه داده مرکزی نگه داری شــوند و هر
تغییر در اموال اعم از تغییــر مکانی ،تعداد،
تحویلگیرنده و  ...بالفاصلــه در پایگاه داده
مرکزی ثبــت شــود و هرگونــه فراخوانی
و کســب اطالع نیز بالفاصلــه از پایگاه داده
مرکزی کسب شود.
اولیــن پیشنیــاز چنیــن گزینــهای،
اتصال به شــبکه بــرای تمــام تجهیزات
میباشــد .به عبارت دیگر ،مثال زمانی که
توســط برچسبخوان دســتی به خواندن
برچسبها و اموالگردانی اقدام میکنیم،
بایستی با شناســایی هر شناسهی یکتای
تگ ،بــا مراجعه بــه پایــگاه داده اصلی،
رویــت آن ثبت گردد .همچنیــن در زمان
تردد اموال بــه خارج از مــکان مقررID ،
تگ مربوطه توســط برچســبخوانهای
تعبیه شــده در درب خروج ،کســب شده
و بر اســاس اطالعــات بازیافت شــده از
پایــگاه داده ،مجاز یــا عدم مجــاز بودن
خروج ،گــزارش یا ثبت میگــردد .چنین

فرایندی مطلــوب و خوشآیند مشــتری
اســت اما همیشه میسر نیســت .به عنوان
مثال در صورتــی که بخواهیــم برای یک
ســایت عمرانی کــه کیلومترهــا از دفتر
مرکزی شــرکت فاصله دارد ،لیست اموال
را صورت بــرداری کنیــم و مغایرت اموال
را گــزارش دهیــم ،ممکن اســت امکان
ارتباط شــبکه بیــن این دو نقطــه برقرار
نباشــد و نتوان این کار را به صورت آنالین
انجام داد.
فرایند مبتنی بر  RFIDبرای مدیریت
و ردگیری اموال به صورت آفالین
با توجه بــه محدودیت ذکر شــده در بخش
قبل ،میتوان عملیات مدیریــت و کنترل اموال
را بدون نیاز مستقیم به شــبکه به انجام رساند.
یعنی شماره اموال و محل استقرار آنها را نیز در
حافظه برچســب ذخیره نمود .همچنین برای
برچسبهای محل استقرار نیز میتوان لیست
اموال مرتبط تعریف و در حافظه آنها تعبیه کرد.
در چنین حالتی در زمان نیاز به صورتبرداری،
لیست اموال به حافظه دستگاه هندهلد منتقل
میشــود و دســتگاه هندهلد ،ابتدا به خواندن
تگ مکان اقدام خواهد کرد و ســپس بر اساس
شناســههای مورد انتظار ،لیست مغایرت اموال
موجود در آن مکان را ثبــت خواهد نمود و در
نهایت در زمان تخلیه داده به سامانه مرکزی،
مغایرتها اعالم میشود.
نتیجهگیری
انتخاب بین آنالین بودن یــا آفالین بودن
یک ســامانه اموال بیــش تــر از آن چه که به
سلیقه مشتری برگردد ،به محدودیت و شرایط
فیزیکی محیط ایشــان برمیگردد .پرواضح
اســت که ســامانه آفالین مدیریت هوشمند
اموال با کمک  ،RFIDســادهتر وکم درد سرتر
است و البته شــرکتهای زیادی هستند که
چنین سیستمی برای آنها پاسخ گوست .اما
در صورتی که مشتری بخواهد آمار دقیقتر و
بههنگامتری از اموال داشته باشد ،پیادهسازی
آنالین سامانه ،غیرقابل اجتناب خواهد بود.
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Livestock Information management system
مجری پروژه :شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا)
آدرس :تهران ،تقاطــع جنت آباد شــمالی و آبشناســان(ایرانپارس)،
بهارستان سوم ،پالک ،3واحد4
تلفن021-44827461 :
نمابر021-44827468 :
پست الکترونیکیinfo@tapco1.com :
وب سایتwww.tapcotag.com ، www.tapco1.com :
کارفرما :وزارت جهاد کشاورزی

ضرورت پروژه:
همراه با رشــد جمعیت انســانی و به تبع
آن توســعه صنعت دام در کشورهای مختلف،
کنترل و مدیریــت اطالعات مربــوط به دام
نیـــز به دلیل تأثیــر مســتقیم آن بر زندگی
انسان بسیار مهم شده اســت .این موضوع از
زمـان تـولد یک دام تـا مصرف فرآورده هـای
لبنی یا دامی را شــامل می شود و بـــدیهی
است مدیریت این حجـــم از اطالعـــات بـه
همـراه اصل قابل اعتمـــاد بودن اطالعـات،
امری بســیار مهم اســت .یکی از نکات بسیار
بـــا اهمیت ،استاندارد ســـازی ثبت و ضبط
اطالعات اســت تا دسترســی مجــدد به این
اطالعـــات در هر زمـــان و مکانی به سادگی
میسر بـاشد.
راهکاری که بـــرای پاســخ به ایـــن مهم
فـــراهم شده است ،استفاده از فناوری RFID
و ایجاد ســاز و کاری یگانه در امــر تولید کد
شناسایی دام می باشــد که مدیریت متمرکز
آن را نیز موسســه ای به نام  ICARدر کشور
ایتالیا انجام مــی دهد .وجود یک سیســتم
ردیابــی اطالعاتی ،حداقل بــه دام داران این
اجازه را میدهد تا سالمت ،برنامه شیر دهی،
لقاح و ...حیوان را به منظور حداکثر بهرهوری
دنبال و پیگیری کنند.
معرفی پروژه:
در همین راستا ســیماد (سیستم مدیریت
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تنظیم کننده :صغری آقا بابایی ،کارشناس تحقیق و توسعه شرکت تراشه پرداز پویا

سیستم مدیریت
اطالعات دام ( سیماد )

اطالعات دام) از یک سو با استفاده از امکانات
فنــاوری  RFIDو اســتانداردهای ICAR
پالک گذاری دام را مدیریت و از دیگر ســو با
پیش بینی امکانــات نرم افــزاری ،اطالعات
را دســته بنــدی و گزارش هــا و آمارهــای
مورد نیــاز را تهیه می نماید .این سیســتم از
تگهــا و ریدرهای  RFIDبــرای آنالیز الگوی
تغذیــه و تحــرک دام بــه منظــور فهمیدن
زود هنگام عالئــم بیماری هــا و دیگر موارد
استفاده میکند.
سیماد ،سیستمی اســت مبتنی بر فناوری
 RFIDجهت جمــع آوری و ثبــت اطالعات
مختلف دام در بانک اطالعات به طوری که به
سادگی بتوان به سابقه دام دسترسی پیدا کرد
و شرایط خاص دام مثل بیماری و سایر موارد
را پیش بینی کرد.
در ســال  1391پروژه طراحی و ســاخت
پالک های  RFIDدام بــرای اولین بار در ایران
بین شــرکت تپکو و یکی از شــرکت های زیر
مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی منعقد شد.
در آن قرارداد مقرر شــد تعــداد 500,000
پالک گــوش دام با فناوری  RFIDبه شــکلی
خاص ،تولید و پس از ثبت شــماره گوش ها
با لیزر روی هر پالک و داخــل حافظه پالک،
تحویل شود.
کل زمان پیش بینی شــده برای اجرا 45
روز بود .با تالشی شبانه روزی ظرف مدت 30
روز نمونه اولیه طراحــی و برای تأیید ،تحویل
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کارفرما شــد .البته کارفرمــا تأییدیه خود را
منوط به اخذ تآییدیه از سازمان  ICARنمود.
 ICARیــک نهاد غیــر دولتی وابســته به
ســازمان ملل با رویکرد نظم بخشی به فرآیند
ثبت و ضبط اطالعات مربوط بــه دام و طیور
و آبزیان و مشــتقات مرتبط ،از بــدو تولد تا
زمان مرگ است .بر این اســاس و با توجه به
انــواع فناوری های مورد اســتفاده در صنعت
دام پروری برای اســتفاده از فنــاوری RFID
سطح فرکانســی ( 134.2KHz) LFرا انتخاب
نموده است.
در نهایت پس از مــدت  6ماه این محصول
توانست شروط آزمایشــگاهی را که مورد نظر
 ICARبود با موفقیت پشــت ســر گذارد .این
قرارداد آغاز فصلی جدیــد در طراحی و تولید
چند نمونه تگ  RFIDدر ایران شــد .یادآوری
می نماید که به دلیل حفظ توان رقابتی تولید
این محصول با انــواع چینی ،روش هایی نوین
در طراحی این پالک ها در ایران ایجاد شــده
است که کام ً
ال منحصر به فرد می باشد.
از ســال  1391شــرکت تپکو بــا تکیه بر
توان کارشناسان خود نســبت به بازار سازی
و بازاریابی این محصول اقدام نموده اســت و
اکنون قریب بــه  100,000پالک گوش دام
با فناوری  RFIDدر ســطح کشور در قریب به
اتفاق استان ها توزیع شــده است که با توجه
به فعالیت های صورت گرفته امید اســت در
سال های آتی میزان مصرف آن توسعه بسیار

بیش تری یابد.
همچنین از آن جا که استفاده از این پالک
نیاز بــه امکانــات جانبی متنوعــی هم چون
نرم افزار ،تگ ریدر/رایتر ،منگنه و دیگر موارد
دارد در همان ســال ،کلیه ایــن امکانات نیز
طراحی و تولید شــده اســت .در ادامه سعی
شده اســت توضیح کاملی از دالیل استفاده از
پالک های  RFIDدر صنعت دام ارائه گردد.
انواع پالک
در قدیــم ،کد گذاری دام بــه روش های
مختلف مثــل تعیین ارقام با ســوراخ کردن
مناطــق مختلف گــوش دام ،خــال کوبی،
خمیر ســوزاننده قلیایــی ،داغ گذاری ،داغ
ســرد و ســایر روش ها انجام می شد .واضح
اســت که ایــن روش هــا در دام داری های
صنعتــی بــا حجــم بــاالی تعــداد دام
مناسب نیستند.
یکــی از روش هــای جدید و مرســوم،
اســتفاده از  Ear Tagاســت کــه در آن کد
مورد نظر بــر روی پالک پالســتیکی چاپ
و پالک بر روی گوش /گــردن /مچ پای دام
نصب می شود.
انواع  Ear Tagعبارت است از:
ویژوال :کد دام به صــورت ارقام و بارکد
بر روی  Ear Tagچاپ می شود.

 :RFIDکد دام در تراشــه موجود در تگ
ذخیره می شود.
ویژگی های کد گــذاری ایده آل
برای دام
بر اســاس الزامات کد گذاری و شناسایی
دام در آیین نامه اجرایی ماده ( )10قانون نظام
جامع دام پروری کشور و دستورالعمل سازمان دام
پزشکیوهمچنین،روشهای،ICARویژگیهای
کد گذاری ایده آل به شرح زیر می باشد:
ماندگاری باال و آســیب پذیــری کم در
برابر شرایط محیطی
داشتن حداقل مشکالت خواندن کد در
اثر شرایط محیط
روش نصب بر روی دام به طوری که حداقل
زمان ،تنش و عوارض آتی را داشته باشد.
داشتن ســرعت باال و بدون اشــتباه در
خواندن کد
امنیت
منحصر به فرد بودن
تا حد امکان کوچک بودن
انتقال ســریع و دقیق کد به سیستم
حــاوی اطالعــات دام ها برای مشــاهده
سابقه دام
ثبت شماره و باركد در هر دو سمت آن
امكان اشــتراك و مبادله داده ها با ساير

ســامانه هاي الكترونيك مرتبط دستگاه های
همکار را داشته باشد.
برای انتخاب بهترین گزینه الزم اســت به
برخی الزامات در کد گذاری دام اشاره کرد که
یک سیســتم جامع از جمله سیماد باید برای
همه این موارد را پوشــش دهد .بدیهی است
که در مقایســه با روش های دیگــر فقط نوع
 RFIDمی تواند همه این موارد را پاسخ دهد.
طراحی سیماد
پــس از طراحی پــاک هایی بــا فناوری
 ،RFIDشــرکت تپکو جهت تکمیــل فرآیند
استفاده و اســتقرار پالک های  RFIDنسبت
به طراحی و تولید کلیه اجزای مورد اســتفاده
در یک سیســتم مدیریتی اطالعات دام اقدام
نمود .به این ترتیب ،ســیماد بــه عنوان یک
محصول در سبد تولیدات تپکو قرار گرفت.
اجزای سیماد
پالک  RFIDشناسایی دام دارای تأییدیه
ICAR
پایانه جمع آوری اطالعات  HD20مجهز
بهRFID LF134.2Khz
آنتــن عصایــی LF134.2Khz (Sticky
)Antenna
ریدر /رایتر  RFIDبرای کد گذاری پالک
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نرم افزار
اپلیکاتور (کلمپر) برای اتصال تگ به دام
مزایای استفاده از سیماد
یکسان سازی ثبـت و نگه داری اطالعات
و هماهنگی با استانداردهای:
International Committee for Animal
)Recording (ICAR
ثبت اطالعات شناسنامه ای و ژنتیکی دام
تشکیل پرونده پزشکی ،ثبت بيماريها،
ثبت اطالعات دارويي دام براي تصميمگيري
درباره کاربرد گوشت یا شیر آن
ثـبـت میـزان مصـرف علـوفـه دام
ثبت میزان تولید گوشت یا شیر دام
ثبت اطالعــات مرتبط به تلقیــح و زاد و
ولد دام
کنترل اطالعات دام در مرحله کشتار
شناسايي کشور و مزرعه وارد کننده دام
براي پيگيريهاي الزم
ثبت آمار و کنترل ســامت دام ورودی
به کشور
امــکان رديابــي دام و آماده ســازي
گزارش های الزم
استفاده در امور بیمه گری دام
حذف کاغذ و بایگانــی کاغذی از جریان
جمع آوری اطالعات و مراجعه به سوابق
امکانات نرم افزار سیماد
تعریف گله ها ،دام ها و دیگر نمونه ها
تعریــف فیلدهــای اطالعاتــی دام
(شناسنامه ای و متغیر با زمان)
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تعریف اپراتورهای مجاز
ثبت اطالعات در نرم افزار و پایانه

مشاهده سوابق و گزارش ها
امکان تعیین حــدود و مقادیر مجاز برای
کنترل اطالعات ثبت شده
امکان پیاده ســازی رویه هــای مختلف:
شناســنامه ،خط خونی ،شــیر دهی و ،...و در
نتیجه کنترل سوابق
به همراه داشــتن شناسنامه ،خط خونی،
وضعیت شیردهی یک دام ،وضعیت شیردهی
گله و ...بدون نیاز به کامپیوتر
مشاهده سریع سابقه دام فقط با خواندن
پالک RFID
امکان افزودن دام جدید ،تغییر اطالعات
قبلی و...
ساده بودن سیستم
کام ً
ال ایرانی بودن تمام اجزای سیستم
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روشکارسیماد
الف:شناسايي مكانيزه
كد شناســایي دام در تگ  RFIDقــرار دارد
كه پس از ثبـت اطـالعـــات دام در گـوش دام
نصب میشود .با اســتفاده از پايانه جمعآوري
اطالعات مجهــز بــه  RFID Readerميتوان در
گام اول نسبت به اختصاص تـــگ ویـژه هر دام
و در گام بعد نسبـت بـه شناسـايي دام از طريـق
تگهای نصب شده ،اقدام نمود.
درايـنحالتتمـامعملياتثبتاطالعاتدامدر
داخل پايانههـا انجام ميپذيرد و استفـاده از كاغـذ
از بيـن ميرود .هم چنين اطالعات جمعآوري شده
بهطور مستقیم وارد شبـكه كامپيوتري ميشـود
و نيـازي بـه تـايپ نخـواهد بـود.
ب :بازرسي و بازدید مكانيزه
بـــا جمع آوري اطالعات كامــل دام ها در
يـك بـــانك اطالعـــات مي تـــوان نسبت
بـــه ايـجـــاد دوره هاي بازديد و بازرسي از

آن ها جهت به روز نگه داشــتن اطالعـــات
جمـع آوري شـده اقدام نمود.
از عمدهترين مشكالت موجـود در بخشهاي
بازديد و بازرسي ميتـوان بـه عدم توجه كامل
به موضوع مورد بازرســي و یا فراموش شــدن
تعدادي از دامهـــا در حين بـــازرسي ،اشـاره
نمود که با اســتفاده از تكنولوژي  RFIDو پايانه
مجهز به  RFID Readerكنترل بازرسان و حذف
خطاهايي از اين نوع مقدور و ميسر است.
ج :نگه داري مكانيزه اطالعات
با ايجاد بانــك اطالعات كامــل و به روز و
ايجــاد دوره هاي منظــم بازديد و بازرســي
مي توان نســبت به نگــه داري هر چــه بهتر
و صحيح تــر از دام ها اقــدام نمــود و از بروز
اتفاقات نـاگوار جلوگيري كرد.

ارائه راهکار
مدیریت
سرویس مدارس
با استفاده از
RFID&GPS
محمود جعفری
ایمن ناوگان خلیج فارس

قابــل حمل آن اشــاره کرد .از دیگــر معایب
این طرح ،پر هزینه بودن آن به واســطه ملزم
بودن هر دانش آموز به خرید یک سخت افزار
می باشد که بار مالی سنگینی را به مجموعه و
خانواده ها تحمیل می کند.

سیســتم مدیریــت حمل و نقــل مدارس
برای والدیــن جهــت اطمینــان از ایمنی و
امنیت فرزندان شــان در طول مسیر مدرسه
به طور ویــژه ای اهمیــت دارد .اســتفاده از
ردیاب برای ســرویس مــدارس تاثیر زیادی
در ایمنــی دانش آموزان داشــته و همچنین
ایــن روش می تواند بــا کمک بــه مدیریت
مدارس و آموزش و پــرورش مناطق مختلف
باعث بهینه ســازی مدیریت مدرسه ،کاهش
هزینه هــای تعمیــر و نگــه داری و نظــارت
بیش تر و دقیق تــر بر ایمنــی دانش آموزان
مدارس شــود .با توجــه به اهمیــت کنترل
تردد دانش آموزان که از ســرویس اســتفاده
می نماینــد ،راهکارهــای مطمئــن و قابــل
مدیریت و برنامه ریزی به واســطه استفاده از
سامانه موقعیت یاب  GPSوجود دارد.
یکی از راه هایــی که جهت کنتــرل تردد
دانش آموزان پیشــنهاد می گردد ،اســتفاده
از ردیاب های شــخصی به صورت جیبی و یا

ساعت مچی می باشد.
در ایــن روش هر دانش آموز کــه مجهز به
ردیاب می باشــد توســط ســامانه مدیریتی
قابل ردیابــی بــوده وهمچنیــن خانواده ها
نیز می توانند به نســبت دسترسی ارائه شده
توســط ســامانه مدیریتی ،از تردد و مســیر
دانش آمــوز خــود بــه مدرســه و بالعکس
مطلع گردند.
در روش مورد نظر ،جهت تشــخیص زمان
ورود و خروج به مدرســه می تــوان از حصار
جغرافیایی که محدوده مدرســه را روی نقشه
مشخص می کند اســتفاده کرد که با توجه به
قابلیت سخت افزار ،زمان ورود هر دانش آموز
را به محدوده مدرسه به شماره همراه والدین
توسط پیامک اعالم کند .از جمله نقاط ضعف
روش مزبور این اســت که از آن مــی توان به
آسیب دیدن دســتگاه به دلیل عدم نگه داری
مناســب توســط دانش آموز و کوتــاه بودن
عمر شــارژ باطری دســتگاه با توجه به ابعاد

راهکار پیشنهادی
غالبا سیســتم های هوشــمند کارآمد از
ترکیب تکنولوژی هایــی به وجود می آیند که
هر یک بــه تنهایی کاربردهای تعریف شــده
دارند .همان طور که می دانید سیســتم های
شناســایی از طریق امــواج رادیویــی که به
اختصار  RFIDنامیده می شــود ســال هاست
که در زمینه کنترل تردد و تعیین زمان ورود
و خــروج کارکنان ســازمان ها و شــرکت ها
مورد اســتفاده قرار می گیرد کــه عموما این
تجهیزات ،اطالعات مربــوط به تردد کارکنان
را به دو روش آنالین و آفالین ذخیره ســازی
می نمایــد .در روش آفالیــن ،اطالعــات در
پایان هــر روز یا هفتــه یا ماه توســط فلش
مموری تخلیــه گردیــده و روی نــرم افزار
مدیریت تردد ،بار گــذاری می گردد .در روش
آنالین ،ســخت افزار حضور و غیاب مستقیما
از طریق بســتر ارتباطی شــبکه به کامپیوتر
ســرور که نرم افزار مدیریت تردد بر روی آن
نصب می باشــد متصل گردیــده و اطالعات
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تردد افراد عــاوه بر ذخیره درون دســتگاه،
توســط نرم افزار نیز به صــورت آنالین قابل
مشاهده می باشد.
ارتباط سخت افزار کنترل تردد
با ردیاب GPS
بعد از گذشــت زمان نه چندان طوالنی از
تولید نخستین سخت افزارهای ردیاب ،GPS
به تدریــج امکاناتی بنــا بر نیــاز مجموعه ها
و کاربران به آن افزوده گردیــد .از جمله این
امکانات می توان بــه ورودی و خروجی های
آنالــوگ و دیجیتال برای کنتــرل متغیرهای
مختلفی از جمله دما ،ســطح سوخت و روشن
و خاموش کردن رله های مختلف اشــاره کرد.
یکی از مهم تریــن ایــن وروردی و خروجیها
درگاه  RS232می باشد .با توجه به در اختیار
قرار دادن بستر ارتباطی ســریال توسط این
پورت می توان ســخت افزارهــای دیگری از
جمله ریدر  RFIDکــه با این درگاه هم خوانی
داشته را به ســخت افزار ردیاب  GPSخودرو
اضافه کرد و از امکانات مدیریتی آن در بســتر
سامانه مدیریت ناوگان بهره برد.
در ایــن سیســتم ،اطالعــات مربــوط به
کارتهای تردد افراد به واسطه حضور دستگاه
کارت خــوان دریافت گردیده و توســط پورت
ارتباطی  RS232به ســخت افــزار ردیاب GPS
متصل می گردد و این دستگاه ،اطالعات کارت
کاربر به همراه ساعت ،تاریخ و مکان را طی یک
بسته اطالعاتی در بستر  GPRSبه سامانهمدیریت
ناوگان ارســال می نماید .نرم افزار مدیریتی پس
از دریافــت اطالعــات و رمز گشــایی قادر به
دسته بندی IDها بر اساس ســاعت ،تاریخ و
مکان می باشــد و امکان ارائه این خروجی
با فرمت نــرم افزارهای مختلفــی از جمله
 ACCESSرا دارا است.
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دوربین
یکی از مزایای مهــم درگاه  RS232امکان
اتصال دوربین به آن است که با نصب دوربین
درون ســرویس و گرفتن گــزارش تصویری،
بهترین شکل از نظارت را به ارمغان می آورد.
بهره برداری نهایی
با اســتفاده از روش فوق ،فقط نیــاز به یک
ردیــاب  GPSو ریــدر  RFIDدرون هــر خودرو
سرویس می باشد .دانشآموزان تنها نیاز به یک
کارت یا مچ بند و یا تــگ  RFIDدارند .بهمحض
ورود دانش آموز بــه ســرویس و رؤیت کارت

توسط ریدر ،اطالعات به نرمافزار مدیریت ارسال
گردیده و در ســامانه مدرسه نیز ثبت میگردد.
همچنین این اطالعات به تفکیک برای والدین
نیز قابل دسترسی اســت که با توجه به طراحی
ســامانه از طریق نرم افزار موبایل و یا پیامک ،قابل
رصد می باشد .همچنین می توان در هر لحظه با
مراجعهبهنرمافزارمدیریت،عالوهبرمشاهدهمحل
خودرو و ســرعتی که در حال تردد است ،تعداد و
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نام مسافرین سرویس را نیز مشاهده نمود و از بدو
حرکت ســرویس ،از غیبت دانش آموزان و تاخیر
یا تعجیل سرویس مطلع گشــت .از دیگر مزایای
این ردیاب جهت اســتفاده در ســرویس مدارس
میتوان به موارد زیر اشــاره کرد که میتواند تاثیر
به سزایی در کاهش آلودگی محیط زیست داشته
باشد و از این نظر نیز به حفظ محیط زیست کمک
خواهد شد اشــاره کرد :پیگیری لحظه به لحظه
سرویس مدارس و زمان رســیدن به درب منزل
یا مدرســه ،افزایش ایمنی دانشآموزان با نظارت
دقیق بر سرعت سرویس مدارس ،هدایت سرویس
مدارسبهمسیرهایکمحادثه،کاهشهزینههای
عملیاتی و سوختی با کاهش مسیرهای سرویس
و همچنین کاهش مدت توقف.
همچنین با این وسیله می  توان با مشاهده
سرویس روی نقشه و اطمینان از حضور فرزند
درون ســرویس در طی مســیر و توقف های

آن در طول مســیر ،پدران و مــادران را نیز از
نگرانی نجــات داد و والدین می توانند از تردد
دقیق فرزند خود به خوبی آگاه شوند.
مورد دیگر نیز این که در صورت تخلف راننده
در طی مســیر ،این اقدام توســط ارسال پیام
کوتاه به والدین اطالع رســانی میشود و آنها
میتوانند این موضوع را پیگیری نمایند.
با توجه به هزینه پایین تگ های RFIDکه نیاز به
هیچگونهشارژونگهداریندارندودارایعمرکاربری
بسیارباالمیباشندوتنهااستفادهازیکسختافزار
ردیاب و ریــدر  RFIDو همچنین خروجیهای
مدیریتی ســطح باالی نرم افزار ،میتوان امیدوار
بود که در آینده نه چندان دور ،اکثریت مدارس و
مراکزی که از سرویس جهت جا به جایی کارکنان
استفاده مینمایند ،به این سامانه مجهز شوند.

تخصصیتریندستگاهمجهزبهسنسورنورودمابرای
ردیابیکانتینربهمنظورمدیریتهمزمانوکاربردهای
امنیتی(جهتحفاظتازکاالوکانتینر)

سیستمرهیابوهدایتگرچندمنظوره
نقشهبیشاز600شهرایرانوراههایکلکشور

Above All www.parsgps.com

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت
شماره عضویت در سندیکا
زمینه کاری

آروین پیشگام سامانه OPS -
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اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

تولید کننده سخت افزار و نرم افزارهای اتوماسیون تغذیه ،ترابری سازمانها ،ساعت حضور و غیاب ،کنترل
تردد افراد و خودرو AVL ،خودرو ،مدیریت هوشمند پارکینگ

مدیر عامل

مهندس پدرام قانعی پور

سال تاسیس

1380

تلفن ،فکس
نشانی

031

34399766

34399767

شهر

اصفهان

نشانی

خیابان بزرگ مهر ،خیابان  22بهمن ،رو به روی مجتمع اداری غدیر ،شماره  ،171شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

وب سایت

www.supportco.ir
support@istt.org

support@istt.ir

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

آسا نرم افزار
آسا سافت

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحي ،تامين و اجراي سيستم هاي مبتني بر  ، RFIDطراحي و پياده سازي سيستم هاي سفارش مشتري

مدیر عامل

مهندس امیر منصور عطار

سال تاسیس

1382

نشانی

تهران

تلفن

88502740

021

88524351

خيابان شهيد بهشتي ،بعد از چهار راه پاشا ،جنب آژانس همسفر ،پالک  185طبقه دوم
پست الکترونیکی

rfid@asaasoft.net

وب سایت

www.asaasoft.com
افزار ایمنی احصا

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت
شماره عضویت در سندیکا
زمینه کاری

احصا
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سامانه های شناسايی مبتنی بر  ، RFIDمديريت دسترسی  ، ACCESS CONTROLسامانه های هوشمند
حفاظتی ،مديريت انرژی

مدیر عامل

مهندس علی رضا کشاورز

سال تاسیس

1379

تلفن
نشانی

021

22748596

88702022

میر داماد ،رودبار غربی ،کوچه کمال ،پالک 14

وب سایت

www.ehsaa.com

پست الکترونیکی
نام رسمی شرکت

افزار پرداز توسعه

نام تجاری شرکت

افزار پرداز

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

22926781

تهران

info@ehsaa.com

طــراح و تولیــد کننــده ســامانه هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مديريــت نــاوگان حمــل و نقل زميني (شــهری
و بــرون شــهری) ،دريايــي ،هوايــي و ريلــي  GPSو  ،LVAتجهيــز و راه انــدازي انــواع مراكــز  Dispatchبومــي ســازي و
سفارشــی ســازی راهکارهــا بــر اســاس نیــاز مشــتری ،تاکســی رانــی ،اتوبــوس رانــی و پرداخــت الکترونیــک

مدیر عامل

مهندس حسن پریدار

سال تاسیس

۱۳۷۸

تلفن
نشانی

46

فنی مهندسی آروین پیشگام سامانه

021

88766625

تهران
خیابان شهید بهشتی  ،خیابان سهند ،کوچه شهر تاش ،پالک  ،36واحد 2

وب سایت

www.aptirco.com

پست الکترونیکی

info@aptirco.com
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88767238

نام رسمی شرکت

اندیشه الکترونیک مهسا

نام تجاری شرکت

مهسا

شماره عضویت در سندیکا

105

زمینه کاری

طراح ،سازنده و پیاده کننده سیستم های کنترل تردد RFID

مدیر عامل

مهندس احمد رضا شاه آبادی

سال تاسیس

۱۳۷۵

تلفن ،فکس
نشانی
وب سایت

88512628 -9

021
تهران

خیابان شهید بهشتی ،خیابان سرافراز ،کوچه پنجم ،پالک  ،15ساختمان نور ،طبقه  ،2واحد  ،5کد پستی:
1587685917
www.mahsaco.com

پست الکترونیکی

info@mahsaco.com

نام رسمی شرکت

بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون

نام تجاری شرکت

ایریسا

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

سيستم هاي هوشمند مبتني بر  RFIDو  ،Smart Cardشبکه و زیرساخت هاي كامپيوتري ،اتوماسیون صنعتی،
سيستم هاي اطالعاتي يكپارچه ()ERP,MIS

مدیر عامل

مهندس محمد طاهری انارکی

سال تاسیس

تلفن ،فکس

نشانی

دفتر اصفهان

0311

تلفن6660730 :
فکس 6660745 :

دفتر تهران

021

تلفن88709373 :
فکس88711972 :

دفتر مرکزی :اصفهان ،خيابان چهار باغ باال ،کوچه شهيد هدايتي ،شماره  ،5کد پستی 81638 - 14591
دفتر تهران :خيابان وزرا ،خيابان يازدهم ،شماره  ،5کد پستی 15137-55811

وب سایت

www.irisaco.com

پست الکترونیکی

info@irisaco.com

نام رسمی شرکت

تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات

نام تجاری شرکت

پیشگامان

شماره عضویت در سندیکا
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تولید و تامین تجهیزات و سخت افزارهای فناوری اطالعات و مخابراتی

مدیر عامل

مهندس حمید رضا کریم نژاد

زمینه کاری

سال تاسیس
تلفن ،فکس
نشانی

۱۳۸۵
6294383

0351
یزد
بلوار شهید بهشتی ،ساختمان پیشگامان ،طبقه دوم
www.paeco.ir
info@paeco.ir

وب سایت

پست الکترونیکی

نام رسمی شرکت

تامین صنعت باختر

نام تجاری شرکت

ویسکو

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

فعالیــت در زمینــه اتوماســیون صنعتــی و سیســتم هــای  ،RFIDانجــام مشــاوره ،آمــوزش ،طراحــی،
راه انــدازی و اجــرا

مدیر عامل
سال تاسیس

دکتر محمد رضا کاویانی

تلفن ،فکس
نشانی

021

22891645

22898986

22898958

22899566

تهران
پاسداران ،بوستان ( 2اخوان) ،پالک  ،12واحد 4

وب سایت

www.wiscoengineering.com

پست الکترونیکی

info@wiscoengineering.com
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نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت
شماره عضویت در سندیکا

زمینه کاری

تپکو
109
 RFIDو بارکد ،تجهیزات تست

اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

مدیر عامل

مهندس سعید محمودی

سال تاسیس

۱۳۷۷

تلفن ،فکس
نشانی

021

تهران

44827468

44827467

جنت آباد شمالی ،بهارستان سوم ،پالک  ،3واحد4

وب سایت

www.tpp-co.com

پست الکترونیکی

info@tpp-co.com
داده نمایان ماندگار

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

DNM

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طــراح و تولیــد کننــده تجهیــزات کنتــرل از راه دور  ،)GPS( AVLتلــه متــری (قرائــت از راه دور) و کنتــرل
تجهیــزات صنعتــی.

مدیر عامل

مهندس مهرداد یار احمدی

سال تاسیس

۱۳۸۸

تلفن ،فکس
نشانی

88864669

021

88863038

88302574

88329930

تهران
میدان هفت تیر ،کوچه آذری ،شماره  ،17طبقه  ،3واحد 5

وب سایت

www.dnm.co.ir

پست الکترونیکی

Info@dnm.co.ir

نام رسمی شرکت

ره نگار فردا

نام تجاری شرکت

ره نگار

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

اولين و بــزرگ ترين ارائه دهنده گيرنــده  ،GPSســامانه تعيين موقعيت و رديابــي ( ،)AVLراهیاب خــودرو
( ،)Navigationسيســتم هــاي هوشــمند حمــل و نقــل ،نقشــه و نــرم افزارهــاي  GISو GPS

مدیر عامل

مهندس افشین کالهی

سال تاسیس

۱۳۸۵

تلفن ،فکس
نشانی

021

88923656

88923655

تهران
ابتدای مطهری ،خیابان سربداران ،پالک  ،33واحد  7و 8

وب سایت

www.rahnegar.com

پست الکترونیکی

info@rahnegar.com

نام رسمی شرکت

مهندسی و پژوهشی شیوه نرم افزار

نام تجاری شرکت

شیوه

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحی ،تولید و ارائه نرم افزارهای تخصصی در زمینه های مختلف مانند  GISو AVL

مدیر عامل

مهندس محمد شرکت معصوم

سال تاسیس

۱۳۸۳

تلفن ،فکس
نشانی

48

تراشه پرداز پویا

021

۴۲۰۷۰۰۰۰

تهران
خیابان شهید بهشتی ،خ پاکستان ،کوچه ساوجی  ،پالک 5

وب سایت

www.shiveh.com

پست الکترونیکی

info@shiveh.com

نشریه د اخلی سندیکای
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۸۸۱۷۸۲۷۴

نام رسمی شرکت

طراحان کنترل شرق پاژ

نام تجاری شرکت

TCCO

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

برق ،الکترونیک ،نرم افزار ،سیستم های هوشمند مبتنی بر ، RFIDپرداخت الکترونیک ،رهگیری خودرو

مدیر عامل

مهندس داوود درخشان

سال تاسیس

۱۳۸۶

تلفن ،فکس
نشانی

051

38477310

37267042

مشهد
بین کالهدوز یک و  ، 3پالک  ،41طبقه 5

وب سایت

www.tcco.ir

پست الکترونیکی

info@tcco.ir

نام رسمی شرکت

گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوش کام آسیا

نام تجاری شرکت

کاوش کام

شماره عضویت در سندیکا

114

زمینه کاری

ارائــه خدمــات مهندســی و علمــی و فنــاوری در زمینــه مخابــرات و الکترونیــک ،ارائــه خدمــات مشــاوره
بــرای پروژه هــای مخابراتــی و دیتــا

مدیر عامل

دکتر علی فتوت احمدی

سال تاسیس

۱۳۷۱

تلفن ،فکس
نشانی

021

88553437

88721643 - 46

تهران
خیابان مطهری ،بعد از چهار راه میرزای شیرازی ،پالک 281

وب سایت

www.kavoshcom.com

پست الکترونیکی

info@kavoshcom.com

نام رسمی شرکت

مركز گسترش فناوري اطالعات (مگفا)

نام تجاری شرکت

مگفا

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

ارائــه خدمــات مهندســی پژوهشــی در زمینــه فنــاوری اطالعــات ،تدویــن راهبردهــا و راهکارهــای کســب
جــذب انطبــاق و توســعه فنــاوری اطالعــات ،انجــام مطالعــات در جهــت ترســیم راهبردهــا و راهکارهــای
مناســب توســعه صنعتــی و انجــام مطالعــات امــکان ســنجی در زمینــه فنــاوری اطالعــات ،ارائــه مشــاوره
و خدمــات برنامهریــزی و مدیریــت نظــارت و اجــرای طرحهــای اطالعرســانی طرحهــای مطالعاتــی
پروژههــای تکنولوژیگــرا ،امــور شــبکه رایانــهای جهانــی و داخلــی ،ایجــاد پایگاههــای اطالعاتــی و
طرحهایــی کــه مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

مدیر عامل

مهندس محمد جواد انبیایی

سال تاسیس

1360

تلفن ،فکس
نشانی

021

88510910

۸۸۵۱۰۹۱۰ -۱۴

تهران
خيابان دكتر بهشتي ،بين سهروردي و انديشه ،پالك 65

وب سایت

www.magfa.com

پست الکترونیکی

info@magfa.com

نام رسمی شرکت

مهندسی سامانه های فن آوران اطالعات آرمان افزار

نام تجاری شرکت

مسفا

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

ردیابی ،مدیریت ناوگان  ،سنجش و کنترل از راه دور

مدیر عامل

مهندس مهدی پور محمدی

سال تاسیس

۱۳۸۶

تلفن ،فکس
نشانی
وب سایت
پست الکترونیکی

88480580-5

021
تهران
خیابان ولی عصر ،ابتدای خیابان مطهری ،کوچه منصور ،پالک  ،23طبقه دوم

www.radyabi.com

www.masfa.ir
info@masfa.ir
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نام رسمی شرکت

مهندسي شبكه و راهبري تحقيقات همکاران سیستم

اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

نام تجاری شرکت

مشورت

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

توليد ،فروش ،استقرار و پشتيباني سيستم هاي مبتني بر تكتولوژي RFID

مدیر عامل

مهندس سید مصطفی حسینی

سال تاسیس

۱۳۸۱

تلفن ،فکس
نشانی

021
تهران
باالتر از میدان ونک ،خیابان والی نژاد ،پالک  ، 20طبقه دوم

وب سایت

www.sgnec.net

پست الکترونیکی

www.systemgroup.net
Info@sgnec.net

نام رسمی شرکت

مهندسی طلوع ایده و روش

نام تجاری شرکت

طلوع ایده و روش

زمینه کاری

مشــاور ،طــراح و مجــري سيســتم هــاي ردیابــی و شناســایی مبتنــی بــر  ،GPS ،RFIDسیســتم های کنتــرل
دسترســی ،حفاظــت الکترونیــک و نرمافزارهــای پیشــرفته.

شماره عضویت در سندیکا
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مدیر عامل

مهندس مهدی ابراهیمیان

سال تاسیس

۱۳۸۱

تلفن ،فکس
نشانی

88312264

021
تهران
خیابان کریم خان زند ،خیابان خردمند جنوبی ،پالک ،5طبقه دوم

وب سایت

www.rfid.ir

www.tolue.com

پست الکترونیکی

info@rfid.ir

info@tolue.com

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

شماره عضویت در سندیکا
زمینه کاری
مدیر عامل
سال تاسیس

نیمه هادی عماد
نیمه هادی عماد
119
ايجاد هم افزايي و ارزش افزوده با تشكيل شركت در زنجيره تامين صنايع پيشرفته الكترونيك
و ميكرو الكترونيك .الکترونیک خودرو و هدایت و ناوبری سیستم های متحرک.
دکتر داوود راد مهر
۱۳۷۶

تلفن ،فکس

88732003

021

تهران
نشانی
وب سایت

خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ،خیابان پژوهشگاه ،پالک 13
کد پستی 1514638311 :
www.emadsemicon.com

پست الکترونیکی

info@emadsemicon.com

نام رسمی شرکت

فرجاد سیستم پرداز

نام تجاری شرکت
زمینه کاری
شماره عضویت در سندیکا
مدیر عامل

سال تاسیس
تلفن ،فکس
نشانی

فرجاد سیستم
فروش نرم افزار و سخت افزار ردیابی وسایل نقلیه و افراد ،تولید و توسعه محصوالت نرم افزاری
120
مهندس حمید رضا سهل البیع
021

45و88991044

تهران
میدان فاطمی ،خیابان چهل ستون ،کوچه بوعلی سینای شرقی ،پالک  ،40واحد 6

وب سایت
پست الکترونیکی

50

		
84205222
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www.farjadsystem.com
info@farjadsystem.com

خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

MTES

شماره عضویت در سندیکا

121

زمینه کاری
مدیر عامل

بخــش ریلــی دارای زیــر مجموعــه  RFIDمیباشــد ،نماینــده شــرکتهای  TagMasterســوئد و7ID
اتریــش در زمینــه تامیــن تجهیــزات و راه حلهــای جامــع مدیریــت نــاوگان بــرای ســازمانها.
مهندس بهرام مواسات

سال تاسیس
تلفن ،فکس
نشانی

88607716-18

021
تهران
خیابان یوسف آباد ،خیابان ،64شماره 23

وب سایت

www.mtes.ir

پست الکترونیکی

info@mtes.ir

نام رسمی شرکت

مهندسی جی پی اس پارس

نام تجاری شرکت
شماره عضویت در سندیکا
زمینه کاری

پارس جی پی اس
122
پیشرو در سیستم های تعیین موقعیت تله متری و تله ماتیک به منظور انواع راه کارهای کنترل و نظارت بر افراد
 بــار  -اموال و ناوگان های حمل و نقل «Market leader of Advanced AVL ,Tracking , NavigationAnd monitoring solutions

مدیر عامل

مهندس فرنوش فخیمی

سال تاسیس

1387

تلفن ،فکس
نشانی

 5تا22669960

021
تهران

بلــوار آفریقــا (جــردن) ،نبــش خیابــان طاهــری ،شــماره  ،216ســاختمان مرکــز تجــارت ایــران (بــرج
مشــکی) ،طبقــه  ،11واحــد  ،3کــد پســتی19669-44898 :

وب سایت

www.parsgps.ir

پست الکترونیکی

info@ parsgps.ir
مهندسی ايمن تابلو

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

ايمن تابلو

شماره عضویت در سندیکا
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تجهيزات  RFIDو تجهيزات اتوماسيون صنعتی شرکت  )LG( LSکره جنوبی ،سيستم های انرژی خورشيدی و
تجهيزات سوالر ،سيستم های توزين شرکت  SEWHAکره جنوبی

مدیر عامل

مهندس ایرج وطن نواز

سال تاسیس

۱۳۷۶

زمینه کاری

تلفن ،فکس
نشانی
وب سایت
پست الکترونیکی

021

تهران

87734

خيابان شهيد بهشتی ،خيابان صابونچی ،خیابان هویزه شرقی ،شماره 119
www.eamentablo.com
کارشناس فروش
مدير بازرگانی
کارشناس فنی

a.javaherian@eamentablo.com
info@eamentablo.com
m.razavi@eamentablo.com
راهبرد فناوری هفت سین

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

هفت سین

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحی و ارائه خدمات ارتباط چند رسانه ای و مکان محوری GPS ,GIS ,Multi Media ,Mobile ,GSM

مدیر عامل

مهندس کامل شهسواری

سال تاسیس

۱۳۸۱

تلفن ،فکس
نشانی

021

٢٦١٢٣٩٢٠

٢٦١٢٣٩٢٣

٨٨٢٢٠٦٤١

تهران
کارگرشمالی ،خیابان فرشی مقدم ( ،)١٦پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،ساختمان شماره  ،١واحد ١٤٠

وب سایت

www.haftcin.com

www.geols.com

پست الکترونیکی

info@haftcin.com

ksha@haftcin.com
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تجارت آروین پیشرو

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

سیسـ�تمهای مدیریتـ�ی مبتنـ�ی بـ�ر فنـ�اوری اطالعـ�ات و تکنولوژیهـ�ای نویـ�ن شـ�امل GPS, Wire� ,RFID :
less, Network

اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

مدیر عامل
سال تاسیس
تلفن ،فکس
نشانی

دکتر شهرام حسین زاده
0311

9-6670038

اصفهان
چهار باغ باال ،مجتمع اوسان ،طبقه چهارم ،واحد  407اداری
www.topco.ir

وب سایت

Info@topco.ir

پست الکترونیکی

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

KIT

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

ارائه راه کارهای جامع  ،ITمحصوالت و خدمات IT

مدیر عامل

دکتر پرویز مقدسی

سال تاسیس

۱۳۷۶

تلفن ،فکس
نشانی

021

88500670

88742139

تهران
خیابان استاد مطهری ،بعد از چهار راه مفتح ،شماره 153

وب سایت

www.kharazmico.com

پست الکترونیکی

info@kharazmico.com

نام رسمی شرکت

آناد صنعت سپهر

نام تجاری شرکت

آناد

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحی ،تولید و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات الکترونیکی ،AVL،GPS،تاکسی الکترونیک

مدیر عامل

مهندس اکبر براتی

سال تاسیس

۱۳۸۹

تلفن ،فکس
نشانی

88400918

021
تهران

خیابان سهروردی شمالی ،چهار راه کیهان ،خیابان زینالی شرقی ،پالک  ،82واحد 1

وب سایت

www.anadsanat.com

پست الکترونیکی

sales@anadsanat.com

نام رسمی شرکت

مهندسی طلوع آرین هوشمند

نام تجاری شرکت

طلوع آرین

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

ارائــه دهنــده ســخت افــزار ،نــرم افزارهــا و خدمــات ارزش افــزوده در حــوزه ردیابــی خــودرو و پرســنل
مبتنــی بــر  GPS/GSMو سیســتمهای هوشــمند مدیریــت نــاوگان

مدیر عامل

مهندس مصطفی ابراهیمیان

سال تاسیس

۱۳۸۸

تلفن ،فکس
نشانی

52

TOPCO

021

(88860486ده خط)

تهران
کریم خان زند ،خردمند جنوبی ،نبش کوچه همراه ،پالک  ،45واحد 1

وب سایت

www.aryan-co.ir

پست الکترونیکی

info@aryan-co.ir

نشریه د اخلی سندیکای
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88325472

اندیشه گویان آفتاب

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

شاگا تکنولوژی

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحــی و تولیــد سیســتمهای هوشــمند دیجیتالــی مبتنــی بــر  RFIDدر زمینــه تــردد ،پارکینــگ ،ترکینــگ،
حمــل و نقــل و اتوماســیون اداری و صنعتــی.

مدیر عامل
سال تاسیس

مهندس سید محسن ناظری
۱۳۷۹

تلفن ،فکس
نشانی
وب سایت

2284005

0311

2253262

2283988

اصفهان
خیابان جی ،خیابان کاخ ،نبش کوچه محمود مظاهری ،پالک 29
www.shagaco.com

پست الکترونیکی

trading@shagaco.com

نام رسمی شرکت

پارس تکنولوژی

نام تجاری شرکت
شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

در  2بخش مدیریت هوایی و زمینی در بخش اتوماسیون صنعت حمل و نقل

مدیر عامل

دکتر مرتضی مغیثی

سال تاسیس

۱۳۶۹

تلفن ،فکس
نشانی
وب سایت

88772223

021

88889349

تهران
خیابان ولی عصر ،ضلع شمالی پارک ساعی ،کوچه ساعی دوم ،پالک 27
www.parstechnology.ir

www.gpsmarshal.com.

پست الکترونیکی

mogisi@gpsmarshal.com

نام رسمی شرکت

ایده پردازان پارسی فردا

نام تجاری شرکت

مهندسی راد شید

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

توليد كننده ردياب هوشمند خودرو

مدیر عامل
سال تاسیس

۱۳۸۸
2363564

0311
اصفهان

وب سایت

www.radshid.com

پست الکترونیکی

اندیشه نگار

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

اندیشه نگار

شماره عضویت در سندیکا
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مهندسی سیستم های پایداری و تبادل اطالعات

مدیر عامل

مهندس سید بحرالدین مکینژاد

سال تاسیس

۱۳۷۰

تلفن ،فکس
نشانی
وب سایت
پست الکترونیکی

2341505

خيابان شيخ بهايي ،چهار راه ارديبهشت ،جنب بیمارستان مهرگان ،بن بست ایزدی ،طبقه ،2واحد 9
Info@radshid.com

زمینه کاری شرکت

www.marandy.com

مهندس حمزه محمدی

تلفن ،فکس
نشانی

88798466

22256655

021
تهران
میر داماد ،میدان محسنی ،پالک ،32مجتمع تجاری مریم ،طبقه پنجم
www.enegar.com
Pooladkhan@enegar.com
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پارس تجهیز آریا

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

پارس تاکو

شماره عضویت در سندیکا

133

اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

زمینه کاری

سيســتمهاي تعييــن موقعيــت ماهــوارهاي  ،GPSمکانیابــی ()AVLمبتنــي بــر  ،GSM/RADIOشناســایی
 ،RFIDتجهیــزات مهندســي و اندازهگيــري نقشــهبرداري و علــوم ژئوماتيــك

مدیر عامل

مهندس فرهاد معانی

سال تاسیس

۱۳۸۲

تلفن ،فکس
نشانی

021

تهران

88998268

88998267

میدان گل ها ،بزرگراه شهید گمنام ،پالک  ،59واحد  ،2کد پستی 1431713114

وب سایت

www.parstashop.com

www.parsta-co.com

Info@parsta-co.com

پست الکترونیکی

ره نگار گستر کار آفرین

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

ره نگار گستر

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

 ،GPS Tracker ، AVL، GPSجی پی اس ،سیستم مدیریت ناوگان ،ردیاب خودرو ،دزدگیر ماهواره      ای ،ردیابی خودرو

مدیر عامل

مهندس حامد عطار زاده یزدی

سال تاسیس

۱۳۸۹

تلفن ،فکس
نشانی

۰۵۱

38943464

مشهد
بلوار وکیل آباد ،بین وکیل آباد  ۲۹و  ،۳۱پالک  ،۶۹۷زنگ  ،۴طبقه سوم ،کد پستی۹۱۸۸۹۸۸۴۴۸ :

وب سایت

www.rahnegargostar.com

پست الکترونیکی

info@rahnegargostar.com

نام رسمی شرکت

پیشگامان آسیا

نام تجاری شرکت

پیشگامان آسیا

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

تولیــد نــرم افــزار ،کارت هوشــمند و سیســتم هــای  RFIDو جمــع آوری اطالعــات ،دســتگاههای حضــور و غیــاب
و نرم افــزار کنتــرل تــردد ،سیســتمهای هوشــمند نــاوگان مدیریــت حمــل و نقــل و  GPSو ردیــاب خودرویــی

مدیر عامل

مهندس محمد رفیعی

سال تاسیس

۱۳۸۳

تلفن ،فکس

نشانی

۰۲۱

۴۴۶۷۸۶۹۳ – ۴

۴۴۶۱۸۶۹۷

۰۷۱۱

۲۳۴۶۱۰۲

۲۳۴۶۲۰۲

دفتر مرکزی شیراز :خیابان نادر ،رو به روی منوچهری ،کوچه  ،۱۰ساختمان دماوند ،طبقه هم کف ،واحد ،۱
کد پستی۷۱۳۳۷۸۶۱۸۴ :
دفتر تهران :خیابان پونک ،خیابان میرزا بابایی ،ساختمان حیاه ،طبقه دوم ،واحد  ،۵کد پستی۱۴۷۶۷۷۳۳۴۱ :

وب سایت

www.pishgamanasia.com
info@pishgamanasia.ir

پست الکترونیکی

ارتباطات پرشیا (سهامی خاص)

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

ارتباطات پرشیا

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحــی و پیادهســازی شــبکه  Wireless ،WAN ،LANبــرای ســازمان ها در ابعــاد مختلــف ،ارائــه راهحلهــای ارتباطــات
ماهــوارهای در دریــا و خشــکی بــرای ایســتگاههای ثابــت و متحــرک ،ارائــه خدمــات پشــتیبانی و نگــه داری از دیتا ســنتر،
شــبکه و ایســتگاههای کاری ســازمان ها ،ارائــه خدمــات  IP Telephonyبر اســاس برندهــای  Ciscoو ،Free pbx
طراحــی ،اجــرا و پشــتیبانی راه حل هــای امنیــت دادههــا و شــبکه ،طراحــی و اجــرای سیســتم هدایــت و کنتــرل وســایل
نقلیــه ( ،)AVLارائــه خدمــات اینترنــت و فــروش پهنــای بانــد

مدیر عامل

مهندس بهفر هرمزی فر

سال تاسیس

۱۳۸۳
۰۲۱

تلفن ،فکس
نشانی

54

Pars TA Co

۸۸۸۱۴۵۷۱
۰۶۳۲

۸۸۸۱۴۵۷۶

۴۲۲۰۲۶۴

دفتر مرکزی خرم شهر :کوی مالک اشتر  ،بلوار مهر پالک ۱۱۴۲
دفتر تهران :خیابان مطهری ،خیابان فجر ،خیابان غفاری ،شماره  ،۷۰طبقه دوم ،کد پستی۶۴۱۹۶۱۴۱۸۷ :

نشریه د اخلی سندیکای
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نام رسمی شرکت

پارس نما دقیق رهجو

نام تجاری شرکت

پارس نما

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

نصــب و راه انــدازی دســتگاه جــی پــی اس ،خدمــات ایتنرنتــی و را ه انــدازی آن ،تجهیــزات مهندســی و انــدازه گیــری تعییــن
موقعیــت ماهــواره ای جــی پــی اس ،تهیــه و توزیــع کلیــه قطعــات الکترونیکــی و تولیــد و پخــش ســاعت آنالــوگ و دیجیتال

مدیر عامل

مهندس اصغر گرامی زاده

سال تاسیس

۱۳۹۳

تلفن ،فکس
نشانی

۰۳۱

۳۶۶۳۷۹۹۵

۳۲۶۵۹۱۶۴

اصفهان
خیابان بزرگ مهر ،ابتدای خیابان بی سیم ،ساختمان صبا ،طبقه اول ،واحد یک ،کد پستی۸۱۵۷۷۵۴۴۱۳ :

وب سایت

www.parsnamaco.ir

پست الکترونیکی

gerami.parsnama@gmail.com

نام رسمی شرکت

اورنگ کاالی آشار

نام تجاری شرکت

اورنگ کاال

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

ارائــه دهنــده انــواع دســتگاههای ردیــاب جــی پــی اس ( )GPSخودرویــی و شــخصی ،انــواع سیســتمهای
نرمافــزاری مدیریــت نــاوگان

مدیر عامل

مهندس مجید یلی نژاد

سال تاسیس

1391

تلفن ،فکس

۰۲۱

۷۷۲۴۰۷۴۱

۷۷۲۴۰۷۴۴

تهران
نشانی

میدان هفت تیر ،خیابان کریم خان زند ،بین خردمند و ادیب ،مجتمع تجاری و اداری کریم خان ،پالک ،۶۲
بلوک ،۲واحد ۸۱

وب سایت
پست الکترونیکی

www.orang.ir

www.globalstar.ir

info@globalstar.ir

m.yalinejad@gmail.com
سامانه ساز دلفین آپادانا

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

سامانه ساز دلفین آپادانا

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

مديريــت نــاوگان ،نــرم افــزار هوشــمند مكانمنــد ،توليــد دســتگاه هــاي جانبــي در حــوزه نــرم افــزار رديــاب،
توليــد نــرم افــزار و انجــام امــور فنــي ،مهندســي در حــوزه كامپيوتــر نــرم افــزار مديريــت نــاوگان ،سنســور
وزن ،نــرم افــزار نظــارت بــر امــور پيمانــكاران خدمــات شــهري

مدیر عامل

مهندس مسعود باطنی

سال تاسیس

1388

تلفن ،فکس
نشانی

37864757

۰3۱

37864716

اصفهان
خيابان وحيد ،بن بست وحيد (شماره  ،)12پالك3

وب سایت

www.mydolphin.ir

پست الکترونیکی

info@mydolphin.ir

نشریه د اخلی سندیکای
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ارتباطات طالیی شرق

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

خدمــات اطــاع رســانی ،کامپیوتــری ،اینترنــت و تلفــن خــارج از کشــور ،طراحــی ،تولید ،نصــب و پشــتیبانی انواع
بــرد الکترونیکــی ،انــواع مبــدل هــای ســخت افــزاری و مبدل هــای انتقــال اطالعــات ،تجهیــزات کنترل هوشــمند
و اتوماســیون صنعتــی ،طراحــی ،تولیــد ،نصــب و پشــتیبانی نــرم افــزار در زمینــه انتقــال داده و کنتــرل هوشــمند
و اتوماســیون صنعتــی و سیســتم هــای مخابراتــی واردات و صــادرات قطعــات یدکــی الکتریکــی و الکترونیکــی،
تجهیــزات کنتــرل هوشــمند و اتوماســیون صنعتــی و تجهیــزات انتقــال داده و سیســتم هــای مخابراتــی ،واردات
و صــادرات نــرم افــزار در زمینــه انتقــال داده و کنتــرل هوشــمند و اتوماســیون صنعتــی و ســیتم هــای مخابراتــی،
واردات ماشــین آالت و دســتگاه هــای مرتبــط و مجــاز و حضــور در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی ،ارائــه
خدمــات مشــاوره در زمینــه سیســتم هــای الکترونیکــی ،سیســتم هــای انتقــال داده و سیســتم هــای مخابراتــی و
اتوماســیون صنعتــی ،آمــوزش سیســتم هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری

مدیر عامل

دکتر حسین خسروی رشخواری

سال تاسیس

۱۳۸۵

تلفن ،فکس
نشانی

051

۳۸۴۰۸۶۲۶

۳۸۴۰۸۶۲۶

مشهد
خیابان راهنمایی ،راهنمایی  ،۱۴پالک  ،۲۸کد پستی۹۱۸۵۶۵۳۱۵۶ :

وب سایت

www.goldnet.ir
info@goldnetgroup.com

پست الکترونیکی

دنیای پردازش (سهامی خاص)

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

دنیای پردازش

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحــی ،تولیــد و پشــتیبانی ســامانه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مدیریــت نــاوگان ( )GPS Trackerو
مــکان یابــی خــودرو ( ،)AVLکارت بلیــت الکترونیکــی ( )AFCو ســامانه هــای جامــع اتوبوس رانــی ،پارکومتــر،
حضور و غیــاب و اثر انگشــت ،گشــت و نگهبانــی ،رســتوران اداری و پارکینــگ مبتنــی بــر RFID

مدیر عامل

مهندس عباس آسیاچی

سال تاسیس

1373

تلفن ،فکس
نشانی

۰۲۱

۸۸۶۳۲۵۸۷

۸۴۲۸۸

تهران
کارگر شمالی ،باالتر از جالل آل احمد ،نبش چهاردهم ،پالک  ۱۹۴۱جدید و پالک  ۵۷۳قدیم

وب سایت

www.processingworld.com

پست الکترونیکی

info@.processingworld.com

نام رسمی شرکت

اورنگ پژوهان پارسه

نام تجاری شرکت

اورنگ

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

تولیــد ،ارائــه و خدمــات سیســتم هــای نــرم افــزاری ،الکترونیکــی  ،رایانــه ای مبتنــی بــر  ،GPSطراحــی و ارائه
ســامانه تحــت وب و نــرم افــزار اندرویــد مدیریــت نــاوگان حمــل و نقــل ،سیســتم هــای مدیریتــی مبتنــی بــر
تکنولــوژی  RFIDخودرویــی ،سیســتم هــای ردیابــی خــودرو و اشــخاص ،سیســتم هــای نســل هــای جدیــد
دزدگیرهــای ماهوارهــای خــودرو

مدیر عامل

مهندس عادل جعفر پور

سال تاسیس

.................

تلفن ،فکس

021

44963065-6

071-3226881-2

071-32326875

دفتر شیراز :ایتدای خیابان برق ،از طرف قصرالدشت ،سمت راست ساختمان دنا ،طبقه اول ،واحد ،2
نشانی

کدپستی7133657154 :
دفتر تهران :اتوبان حکیم غرب ،اتوبان ستاری شمال ،پیامبر مرکزی ،خیابان مطهری ،خیابان جواهریان ،بعد از
بوستان زیتون ،کوچه عزتی پور ،پالک  ،6واحد  ،6کدپستی1471836837 :

وب سایت
پست الکترونیکی

56

گلد نت

www.opp.co.ir
avl@opp.co.ir
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Sales@opp.co.ir

شرکت سامانه های هوشمند اطالعاتی توسن البرز

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

توسن سها

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

انجــام امــور انفورماتیکــی شــامل طراحــی و تولیــد و ارائــه و پشــتیبانی نــرم افزارهــای رایانــه ای اعــم از
ســفارش مشــتری و بســته هــای نــرم افــزاری و واردات و پشــتیبانی نــرم افزارهــای رایانــه ای خارجــی و
فعالیــت در زمینــه سیســتم هــای ویــژه رایانــه ای نظیــر اتوماســیون صنعتــی و کارت های هوشــمند و مشــاوره و
نظــارت بــر اجــرای پــروژه هــای انفورماتیکــی و هم چنیــن اجــرا پــروژه هــای انفورماتیکــی و فعالیــت در زمینــه
شــبکه هــای رایانــه ای و امنیــت شــبکه و شــبکه هــای مخابراتــی و شــبکه هــای رایانــه ای اطــاع رســانی
نظیــر اینترنــت و خریــد و فــروش و واردات و صــادرات کلیــه خدمــات و کاالهــای مجــاز کامپیوتــری و فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات و تجهیــزات رایانــه ای و دســتگاه های جانبــی رایانــه و قطعــات و ملزومــات رایانــه و
ارائــه خدمــات پشــتیبانی نــرم افــزاری یارانــه ای و آمــوزش و پژوهــش در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت
و اخــذ وام و تســهیالت و اعتبــار از بانک هــا و موسســات اعتبــاری و انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی و شــرکت در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی و اخــذ و اعطــای نمایندگــی و ایجــاد شــعب در سراســر
کشــور و شــرکت در مناقصــات و مزایــدات در زمینــه موضــوع فعالیــت و ســرمایه گــذاری ومشــارکت در ســایر
شــرکت ها در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم ،پرداخــت
خــرد الکترونیکــی ،سیســتم هــای هوشــمند حمــل و نقــل

مدیر عامل

مهندس مجید آرزومند

سال تاسیس

1389

تلفن ،فکس
نشانی

021

48580555

42580000

تهران
میدان هفت تیر ،خیابان قائم مقام فراهانی ،میدان شعاع ،خیابان هجدهم ،پالک 21

وب سایت

www.sohato.com

پست الکترونیکی

info@sohato.com
شرکت فناوری اطالعات سینا وب

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

سینا وب

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

ارائــه خدمــات تخصصــی و کاربــردی در حــوزه هــای فنــاوری اطالعــات ،حفاظــت الکترونیکــی و حفاظــت
فیزیکــی ،حفاظــت پرســنلی ،امنیــت اطالعــات و ارتباطــات ،تجهیــزات یانکــی و صنعتــی

مدیر عامل

مهندس سعید بریموندی

سال تاسیس

1393

تلفن ،فکس
نشانی

بندر انزلی
منطقه ازاد انزلی ،مجتمع تجاری و اداری ونوس ،طبقه دوم ،واحد E22

وب سایت
پست الکترونیکی

شرکت فاتحان سپهر جم

نام رسمی شرکت
نام تجاری شرکت

فاتحان

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحــی ،تولیــد و فــروش انــواع دســتگاه هــای ردیابی،کنتــرل نــاوگان حمــل و نقــل ،ارائــه خدمــات
پشــتیبانی و پــس از فــروش

مدیر عامل

مهندس علی استکی

سال تاسیس

1389

تلفن ،فکس
نشانی

031

36247800

37758333

37769063

اصفهان
خیابان سهروردی ،نبش کوچه شماره  ،5مجتمع زیتون ،طبقه  ،6واحد 23

وب سایت

www.fsj-group.ir

پست الکترونیکی

info@fsj-group.ir

نشریه د اخلی سندیکای
پاییز  / 1395شماره هفتم شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

57

شرکت ایمن ناوگان خلیج فارس

نام رسمی شرکت

اطالعات اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی
58

نام تجاری شرکت

ایمن ناوگان

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحی و تولید انواع سخت افزار انواع سیستم های حفاظتی RFID ،ریدر GPS ،و ردیاب ماهواره ای ،مدارات
مبتنی بر اینترنت اشیا ( ،)IoTتجهیزات هوشمند سازی ساختمان BMS

مدیر عامل

مهندس محمود جعفری ورامینی

سال تاسیس

1391

تلفن ،فکس
نشانی

021

33487306

33454136

33454135

تهران
بزرگراه بسیج ،ابتدای امام رضا (ع) ،مجتمع جم ،طبقه اول ،پالک 78

وب سایت

www.imennavgan.ir

پست الکترونیکی

electronic.imennavgan@yahoo.com

نام رسمی شرکت

شرکت مکان پرداز رایمند

نام تجاری شرکت

مکان پرداز رایمند

شماره عضویت در سندیکا
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زمینه کاری

طراحی و تولید سخت افزار و نرم افزارهای موقعیت یابی دقیق با بهره گیری از سیستم های تعیین موقعیت
ماهواره ای GNSS , GPS

مدیر عامل

مهندس حسین سحابی روشن

سال تاسیس

1389

تلفن ،فکس
نشانی

021

44058110

تهران
فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بلوار فردوس شرق ،پالک ،42واحد 10

وب سایت

www.raymand.net

پست الکترونیکی

info@raymand.net
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فراخوان مقاله
بــه اطــاع کلیــه مدیــران ،متخصصــان ،صنعتگــران و پژوهشــگران محتــرم می رســاند ،دبیرخانــه ســندیکای شــرکت های شناســایی و
مکان یابــی رادیویــی بــه منظــور معرفــی آخریــن دســتاوردها و فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی در نظــر دارد ،در هــر شــماره از فصل نامــه
شناســا مقــاالت علمــی و پژوهشــی را بــه چــاپ رســاند .بــه همیــن جهــت از تمامــی دســت اندرکاران و فعــاالن حوزه هــای منــدرج در صفحــه
 10همیــن شــماره (معرفــی ســندیکا) دعــوت بــه عمــل می آیــد ،در صــورت تمایــل ،مقــاالت خــود را بــه نشــانی دبیرخانــه ســندیکا ،منــدرج
در قســمت شناســنامه نشــریه ،ارســال نماینــد.
مطالب حتما به صورت فایل  WORDبه نشانی پست الکترونیک  info@rpics.irارسال شود.
مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
اولویت چاپ با مقاالتی خواهد بود که توسط دبیرخانه سندیکا ،زودتر دریافت شده است.
فصل نامه در گزینش علمی ،ویرایش ،اصالح و تغییر یا انتخاب عنوان و بخشی از محتوا برای آثار ارسالی آزاد است.
تصاویر مرتبط با موضوع مقاله نیز حتما ارسال گردد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه سیاســت کلــی نشــریه ،معرفــی نویســنده می باشــد ،ضــروری اســت بــه همــراه آثــار ،مشــخصات عمومــی شــامل
نــام و نــام خانوادگــی ،تحصیــات ،نشــانی ،شــماره تلفــن و نشــانی پســت الکترونیــک نویســنده نیــز ارســال گــردد.
دبیرخانه سندیکا در پذیرش یا رد مطالب دریافتی ،مختار است.

اعضا

GPS
سخت افزار

ردیف

شماره عضویت

60

نام شرکت

تولید

داخل

جمع

1

فنی مهندسی آروین پیشگامان سامانه

101

6

2

آسا نرم افزار

102

7

3

افزار ایمنی احصا

103

15

4

افزار پرداز توسعه

104

3

5

اندیشه الکترونیک مهسا

105

0

6

بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون  -ایریسا

106

0

7

تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات

107

6

8

تامین صنعت باختر

108

4

9

تراشه پرداز پویا

109

6

 10داده نمایان ماندگار

110

7

 11ره نگار فردا

111

3

 12مهندسی و پژوهشی شیوه نرم افزار

112

3

 13طراحان کنترل شرق پاژ

113

9

 14گروه تحقیقات خدمات مخابرات کاوش کام آسیا

114

7

 15مرکز گسترش فن آوری اطالعات (مگفا)

115

8

 16مهندسی سامانههای فناوران اطالعات آرمان افزار
(مسفا)

116

4

 17مهندسی شبكه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم
(مشورت)

117

3

 18مهندسی طلوع ایده و روش

118

12

 19نیمه هادی عماد

119

9

 20فرجاد سیستم پرداز

120

3

 21خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر

121

0
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RFID

نرم افزار

وارداتی

تولید

18

26

داخل

خدمات

وارداتی

2

سخت افزار
تولید

داخل

31

13

نرم

افزار

وارداتی

تولید

16

21

داخل

کارت هوشمند
سخت افزار

خدمات
وارداتی

4

تولید

داخل

22

3

نرم افزار

وارداتی

تولید

9

10

داخل

سایر
خدمات

وارداتی

4

سخت افزار
تولید

داخل

10

2

نــرم

افــزار

وارداتی تولیــد

3

داخــل

0

خدمات
وارداتی

1

1

 )1پاركينگ و كنترل تردد خودرو )2 ،گشت و نگهباني
هوشــمند )3 ،مديريت هوشــمند انبار )4 ،مديريت
هوشــمند اموال )5 ،تعميــر و نگهداري هوشــمند

 )1کارت پــارک الکترونیــک )2 ،گشــت و نگهبانی
هوشــمند )3 ،مدیریت هوشــمند اموال )4 ،مدیریت
هوشــمند بازدید دوره ای )5 ،شناسه الکترونیک دام،
 )6تگ حیولنی )7 ،مکان یابی  RTLSبه هنگام )8 ،هوا
دار سازی مشــتریان )9 ،مدیریت هوا داران تیم های
ورزشی در ورزشگاه ها

 )1سیســتم ردیابی و مدیریت ناوگان )2 ،سیســتم
اطالعات جغرافیایی ( )3 ،)GISسیســتم جغرافیایی
مدیریت مســتندات ( )4 ،)GDMSیکپارچه ســازی
سیستمها

سیستمهای کنترل دسترسی و پالک خوان
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اعضا

GPS
سخت افزار

ردیف

شماره عضویت

62

نام شرکت

تولید

داخل

جمع

 22مهندسی پارس جی پی اس

122

5

 23مهندسی ایمن تابلو

123

0

 24راهبرد فناوری هفت سین

124

4

 25تجارت آروین پیشرو

125

6

 26توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

126

0

 27آناد صنعت سپهر

127

8

 28مهندسی طلوع آرین هوشمند

128

3

 29اندیشه گویان آفتاب (شاگا)

129

3

 30پارس تکنولوژی

130

0

 31ایده پردازان پارسی فردا (راد شید)

131

3

 32اندیشه نگار

132

3

 33پارس تجهیز آریا (پارس تاکو)

133

3

 34ره نگار گستر کار آفرین

134

2

 35پیشگامانآسیا

135

5

 36ارتباطاتپرشیا

136

6

 37پارس نما دقیق رهجو

137

4

 38اورنگ کاالی آشار

138

3

 39سامانه ساز دلفین آپادانا (دلفین)

139

3

 40شبکه ارتباطات طالیی شرق (گلدنت)

140

4

 41دنیای پردازش

141

13

 42اورنگ پژوهان پارسه

142

6

 43سامانه های هوشمند اطالعاتی توسن البرز

143

11

 44فناوری اطالعات سینا وب

144

0

 45فاتحان سپهر جم

145

4

 46ایمن ناوگان خلیج فارس

146

17

 47مکان پرداز رایمند

147

3
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RFID

نرم افزار

وارداتی

تولید

18

26

داخل

خدمات

وارداتی

2

سخت افزار
تولید

داخل

31

13

نرم

افزار

وارداتی

تولید

16

21

داخل

کارت هوشمند
سخت افزار

خدمات
وارداتی

4

تولید

داخل

22

3

نرم افزار

وارداتی

تولید

9

10

داخل

سایر
خدمات

وارداتی

4

سخت افزار
تولید

داخل

10

2

نــرم

افــزار

وارداتی تولیــد

3

داخــل

0

خدمات
وارداتی

1

1

سیستم های مدیریت هوشمند و کنترل تردد

رله خاموش کننده ( نرم افزار و سخت افزار داخلی)
 -1مدیریــت نــاوگان  -2حضور و غیــاب /RFIDاثر
انگشت/تشــخیص چهــره  -3بلیــت الکترونیــک
-4پارکومتر  -5مدیریت تغذیه  -6گشت و نگهبانی

مدیریت ناوگان ـ ریدر  RFIDـ گشت نگهبانی ـ ردیاب
سرویس مدارس
نــرم افــزار  - MOBILE - GISنرم افــزار جمع آوری
اطالعات نقشه برداری
نشریه د اخلی سندیکای
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63

شرکت افزار ایمنی احصا
پیشگام در ارایه راهکارهای مبتنی بر RFID

ارایهکننده سیســتمهای مدیریت تردد هتل ها در ا یران

تهــران  -خیابــان دســتگردی (ظفــر)
خیابــان همایون ،کوچــه صمدی ،شــماره 3
تلفــــن:

دورنــگار:

)021 (26423960

)021 (26423970
www.ehsaa.com

info@ehsaa.com

