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پروژه های اجرایی حوزه هوشمندسازی
ستاد حمل و نقل
ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته  6فعالیت عمده را در فناوری فضایی ،هوایی ،ریلی ،دریایی ،هوشمندسازی،
ژئوماتیک پیگیری میکند.
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سامانه تماس اضطراری(: )e call
این سامانه با شناسایی هوشمند وقوع
ســانحه ،اطالعات مورد نیاز مانند شدت
برخــورد ،زمان و مکان وقــوع تصادف و
ســایر اطالعات را بــرای مراکز مختلف
ارسال میکند .همچنین امکان برقراری
تماس دو طرفه با سرنشینان خودرو برای
پیگیری وضعیت مصدومان تا رســیدن
ناوگان امدادی فراهم است.
سامانه تماس اضطراری درونخودرویی
که امکان آگاهی از وقوع تصادفات را برای
دستگاههای امدادی فراهم میآورد ،یکی
از کلیدیترین اقدامات بری کاهش میزان
تلفات جــادهای در اتحادیــه اروپا تلقی
میشود.
حمل و نقل هوشمند جزیره کیش
بر بستر :5G
در راســتای تفاهم نامه  4جانبه میان
ســتاد حمل و نقل پیشرفته ،پژوهشگاه
ارتباطــات و فناوری اطالعات ،شــرکت
ایرانســل و ســازمان منطقه آزاد کیش،
چهار پروژه راه اندازی زیرســاخت ،5G
سامانه یکپارچه پایش ناوگان حمل و نقل
جزیره کیش ،خودروی پلیس هوشمند و
خودروی خودران تعریف شده و در حال
پیاده سازی می باشند.
سامانه هوشــمند جامع مدیریت
یکپارچه حمل بار در کشور :
حملو نقــل بار را میتوان شــریان
حیاتی اقتصاد جهانی نامید؛ به این معنا
کــه تمامی تولیدکنندگان برای ارســال
کاالی خــود به دســت مصرفکنندگان
و بازارهــا ،نیازمند حمــل کاالهای خود
هستند .در این راستا ،ستاد حمل و نقل
پروژه ای جهت افزایش بهره وری حمل
و نقل بار از طریق یکپارجه سازی فرایند
اخذ مجوز و توســعه فناوری های نوین
تعریف نموده است.

تحلیل داده های سامانه سپهتن:
این پــروژه به منظــور ارائه  3خدمت
خوشــه بندی رفتار رانندگان ،انحراف از
مسیر و تشخیص خواب آلودگی راننده با
استفاده از تحلیل داده های سامانه پایش
هوشمند ترابری ناوگان (سپهتن) تعریف
شده است.
ایجاد مرکز کالن داده های حمل و
نقل :
روزانــه حجــم عظیمــی از دادههــا
توسط «سیســتمهای اطالعاتی» مدرن،
فناوریهــای دیجیتال ماننــد «اینترنت
اشــیا» (،)Internet of Things
«رایانش ابری» ()cloud computing
و دیگر موارد تولید میشــود .با توجه به
حجم بسیار باالی داده هایی که در بخش
حمل و نقل تولید می شــوند(مانند داده
هــای دوربین های ثبت تخلف ،ســامانه
هــای مدیریت هوشــمند نــاوگان و )...
تجمیع و یکپارچه ســازی آن ها اســت.
یکــی از اولویتهــای معاونــت علمی و
فناوری در ســال جاری ،راهاندازی مراکز
کالنداده حملونقل برای بهبود وضعیت
این صنعت در کشور است.
سامانه جامع پایش یکپارچه حمل
و نقل عمومی درون شهری (سیپاد):
این پروژه جهت تجهیز ناوگان حمل و
نقل عمومی درون شهری به سامانه جامع
پایش یکپارچه حمل و نقل عمومی درون
شهری (سیپاد) تعریف شده است.
بهینه ســازی مصرف ســوخت
خودرو:
بکارگیــری سیســتمهای هوشــمند
در تولیــد تجهیــزات کنتــرل ترافیک،
مسیریابی ،مکان یابی ،و مدیریت ناوگان
حمل و نقل عمومی از جمله روش هایی
اســت که می توان برای بهینه ســازی
مصرف ســوخت بکار گرفته شود .در این

راستا ســتاد حمل و نقل پروژه ای برای
سیستم های مدیریت هوشمند ناوگان به
منظور کاهش مصرف ســوخت خودروها
را اجرا نموده است.
هوشمندسازی تجهیزات بنادر :
بنادر پیشرفته دنیا به دلیل استفاده از
فناوریهای نوین و راهحلهای هوشمند
بهســرعت ،دقــت و چابکــی باالیی در
عملیات و خدمات خود دســت یافتهاند
که گــردش و تبادل اطالعات ناشــی از
جریان کاال و ارائه خدمات به سهولت در
آنها انجام میپذیرد .در این راستا ستاد
حمل و نقل پروژه ای جهت تسریع فرایند
تخلیه و بارگیری بار در بنادر در راستای
افزایش بهره وری تعریف کرده است.
بومی ســازی پلتفرم خودروهای
متصل:
این پروژه جهت پیاده ســازی اتصال
پذیری خودروها ،تعریف شــده است که
کاربردهایی از جمله ارتباط بین خودروها
با مرکز امداد بــر پایه  V2Iبه منظور
افزایــش ایمنی را خواهد داشــت .انواع
اتصال پذیــری خودروهــا در این طرح
خودرو با خودرو – خودرو با زیرساخت –
خودرو با تلفن همراه – خودرو با انسان و
 )V2X( ...می باشد.
هوشمندسازی لوکوموتیو : GM
این پروژه جهت توسعه فناوری ساخت
نمونه نیمه صنعتی فنــاوری دیجیتالی
جهت هوشمندسازی لوکوموتیو  GMو
افزایش بهره وری می باشد .با استفاده از
دیجیتال سازی ،قطارهای مورد استفاده
در حملونقــل ریلی کشــور هوشــمند
میشــود .این پروژهها با هدف «مدیریت
هوشمند عیبیابی و آالرمینگ به منظور
افزایش بهــرهوری»« ،کاهش خرابیها و
اقدامات پیشگیرانه» و «تعمیر و نگهداری
هوشمند» اجرایی میشود.
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شناسایی زیستبوم حمل و نقل هوشمند
مهم ترین اقدام سال 1399
\صنعت حملونقل بازیگران متعدد و متنوعی دارد که زیر یک سقف جمع کردن آنها
یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

حملونقل را میتوان رگ حیاتی دیگر
صنایع نامید .صنعتی که از دل آســمان
آغاز میشود و تا عمق دریاها و اقیانوسها
نفوذ کرده اســت .ایــن صنعت جهانی و
توسه آن منطبق با فناوریهای روز دنیا
یکی از دغدغههای همیشــگی مدیران و
سردمداران کشورها است.
این صنعــت کاربردی در دنیا ســالها
اســت که به واسطه استفاده از فناوریها
و نوآوریها به سمت هوشمندی و کاراتر
شــدن حرکت کرده و خدمات رسانی با
کیفیــت ،در اولویت قرار گرفته اســت.
4
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اینکه مسافران با استفاده از ابزارهای نوین
ارتباطی و فناورانه سفری ایمنتر ،آسانتر
و با کیفیتتری را تجربه کنند.
ایــن ابزارها نیز تنها با توســعه دانش
و اســتفاده از خالقیــت متخصصــان و
ســرآمدان علمی کارایی خواهند داشت،
موضوعی که به یکی از اولویتهای ستاد
توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری بدل شــده اســت .این ستاد با
گســتره وسیعی از حمل و نقل سر و کار
دارد و توســعه فناوریهای حمل و نقل

هوایــی ،فضایی ،دریایــی ،ریلی ،خودرو
و ژئوماتیــک را عهده دار اســت و تالش
میکند با اســتفاده از تــوان متخصصان
و ســرآمدان علمی هر حــوزه ،فضا برای
گسترش این عرصه ها را فراهم کند.
دکتــر منوچهر منطقی رییس ســتاد
توســعه فناوری فضایــی و حمل و نقل
پیشــرفته مهمترین فعالیتهای اجرای
این ستاد درسال گذشته را تشریح نموده
است.

هوشمندسازیحملونقل:

این ســتاد در طی این سال ها تالش
زیادی برای هوشمندســازی حملونقل
در کشــور کرده اســت .اقداماتی که در
همکاری با دیگر دستگاهها به ثمر نشسته
و ابزارهای توسعه یافتگی این حوزههای
فناورانه را در اختیار متولیان امر قرار داده
است .هوشمندسازی حملونقل به معنای
اســتفاده از فناوریهای نوین ارتباطات و
اطالعات و توسعه زیرساختهای فناورانه
در این صنعت است .یعنی ابزارها را به کار
بگیریم تا ترددهای درون و برون شهری
و بینالمللی کیفیت و امنیت بیشــتری
داشته باشند.
در سال گذشته فعالیت های ارزشمندی
مثل  .۱تعریف بیش از  ۱۰پروزه عملیاتی
جهت رفع نیاز ســازمان ها .۲ ،همکاری
با بنیــاد ملی نخبــگان در قالب تعریف
پروژه های مشــترک احمدی روشن و .۳
اخذ تاییدیه مبادی شــرکت های خالق
شناسایی زیســت بوم حوزه حمل و نقل
هوشمند  ،در حوزه هوشمندسازی صورت
پذیرفت.
به گفته دکتر منطقی« ،شناسایی
زیستبوم حمل و نقل هوشمند مهم
ترین کاری بود که در این زمینه آغاز
کردیم .با توجه به ماهیت بین رشتهای
حــوزه حمل و نقل هوشــمند و مرتبط
ت های متعدد به
بودن ســازمانها و شرک 
این بخش ،در ابتدا نیــاز بود بازیگران و
زیســت بوم این حوزه را شناسایی کنیم.
به این ترتیب 9 ،سازمان دولتی با  41زیر
بخش و  200شرکت دانش بنیان ،گروه،
انجمن و بخش خصوصی و نیمه خصوصی
شناسایی شدند .در تالشیم برای پیشبرد
اهداف این حوزه از توان همه این بخشها
استفاده کنیم».
اقــدام دیگر این ســتاد در این زمینه
پیدا کردن زیست بوم این حوزه است .بر
همین اساس نیز سال گذشته 80 ،شرکت
دانش بنیان جدید شناسایی شد و در کل
تعداد آنها به  220عدد رسید 80 .شرکت
غیر دانش بنیان اما خالق هم شناســایی
شد.
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ایجاد زمینه توسعه هوانوردی
عمومی:
یکی از حوزه های فعالیت ستاد هوایی
و فضایــی به بخش فناوریهای فضایی و
هوایی مربوط میشود اجرایی کردن طرح
کالن ملی طراحی و ساخت بالگرد سبک
پیســتونی ســورنا نیز مهمترین اولویت
تعیین شــده در این حوزه است .استفاده
از بالگرد پیستونی به منظور رفع نیازهای
کاربران عمومی و نهادها اهمیت ویژهای
دارد.

در سال گذشته فعالیت های
ارزشمندی مانند  .۱تعریف بیش
از  ۱۰پروزه عملیاتی جهت رفع
نیاز سازمان ها .۲ ،همکاری
با بنیاد ملی نخبگان در قالب
تعریف پروژه های مشترک

بازرسی تاسیسات حیاتی و غیره برخوردار
است .اســتفاده از موتور رفت و برگشتی
ســبب ســادگی تعمیرپذیری و کاهش
هزینههای تعمیر و نگهداری بالگردهای
پیستونی شده است .به همین دلیل یکی
از مهمترین اولویتهای خود را توســعه
این بالگردها قرار دادیم».

ارتقای کیفیت آموزش خلبانها:
در سالهای اخیر ،با توجه به گسترش
فعالیتهــای پروازی بالگــرد در ایران و
میانگین ســن خلبانان قدیمی ،ضرورت
توجه بــه امر تربیــت خلبانهای بالگرد
اجتنابناپذیر است .لذا ،نیاز به بالگردی
که احتیاجات آموزشــی را برآورده سازد
در کشــور احساس شــد و بر این اساس
الگوی بالگردهای آموزشی برای کاربری
در آموزشهای مقدماتی و پایه بر مبنای
مطالبات عملیاتی نیروهای مســلح مورد
تایید و تصویب نهایی قرار گرفت .این کار
در برخی مراکز آموزشــی در حال انجام
است.

احمدی روشن و  .۳اخذ تاییدیه

بیش از  20مرکز آموزشی خصوصی

مبادی شرکت های خالق  ،در

و شعبات مختلف مرکز آموزش فنون

حوزه هوشمندسازی و همچنین

و خدمات هوایی مشغول به فعالیت

شناسایی زیست بوم حوزه حمل

هستند

و نقل هوشمند صورت پذیرفت.
به گفته دکتر منوچهــر منطقی دبیر
ســتاد توســعه فناوریهــای فضایی و
حملونقل پیشــرفته معاونــت علمی و
فناوری« ،بالگرد پیستونی به دلیل کوچک
بودن ،مصرف سوخت پایین و هزینه تمام
شده بســیار کم نســبت به بالگردهای
دارای موتور توربینــی از جایگاه خاصی
برای انجام ماموریتهای امداد اورژانس و
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دکتــر منطقی درباره ایــن آموزشها
میگوید« :بــرای آمــوزش خلبانهای
هواپیما نیز فعالیت زیادی در جریان است
و بر همین اســاس به سراغ شرکتهای
دانشبنیــان و خالق رفتیم تــا در این
حــوزه وارد عمل شــوند و هواپیماهای
سبک آموزشــی تولید کنند ».در همین
راســتا هواپیمای فوق ســبک Pica2
ســاخت شــرکت هوافضایی درنا یکی از
این اقدامات بود .هماکنون در استانهای
مختلف کشور بیش از  20مرکز آموزشی

خصوصی و شعبات مختلف مرکز آموزش
فنون و خدمات هوایی مشغول به فعالیت
هستند که از هواپیمای فوق سبک و سایر
مدل های دیگر استفاده می کنند.
طــرح کالن ملــی دسترســی بــه
فناوریهــای هواپیمــای  150نفــره با
تــاش این ســتاد در شــورای عتف با
همین عنوان تصویب شــد .اعضای تیم
پروژه نیز با توجه به همه دســتاوردهای
کشور در زمینه طراحی هواپیما 4 ،قطب
دانشــگاهی از جمله دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،شــیراز ،علم
و صنعت و مراکز طراحی شــرکت هسا
تعیین شدند .در دسترسی به فناوریهای
هواپیمــای  150نفــره ،از ســناریوی
توســعه فناوریهای طراحی و ســاخت
هواپیماهای جت استفاده شده است که
تاثیرات مثبت و اثر بخش آن در طراحی،
ساخت ،کسب گواهی و تولید هواپیمای
جــت  68تــا  72نفــره بــروز میکند.
تــاش دیگــری که در این ســتاد به
نتیجه رســیده اســت طراحی و هسته
ســاخت موتور توربینــی در کالس 15
مگاوات که در ســتاد پیگیری میشــود.
تولید هسته مشــترک موتور توربینی با
توجه به نیازمندی ناوگان هوایی کشــور
و صنایع مرتبط با حــوزه نفت و گاز ،در
زمره اولویتهای صنایع کشور قرار دارد.
آن طور که دبیر این ســتاد بیان میکند:
« ایــن طرح به منظور رفع مشــکالت و
نیازمندیهای عملیاتی ،تامین موتورهای
هوایی ،تامیــن توربینهای گاز صنعتی،
بومیسازی موتور و توسعه زیرساختهای
مورد نیاز تعریف شــده است تا در نهایت
با استفاده و بهرهبرداری از محصول تولید
شده نیازهای صنعت کشور برطرف شود».
طراحــی و ســاخت نمونه اولیه
بالگرد نیمه سنگین:
طراحی و ســاخت نمونه اولیه بالگرد
نیمه سنگین نیز طرح کالن دیگری است
که به جدیت در ستاد دنبال میشود این
بالگرد در کالس وزنی نیمه سنگین است

و فضایی برای  2خدمه 13 ،سرنشــین،
 4بلید و  2موتــور در آن در نظر گرفته
شده است .همچنین طرحهای کالن ملی
فناوری طراحی ،ساخت و آزمایش  2نمونه
مهندسی هواپیمای دو موتوره پیستونی
کوچک  6نفره ،مطابق با اســتانداردهای
ملی و بینالمللی نیز انجام شده و به نتایج
خوبی نیز در پی داشته است.
پــروژه طراحی و ســاخت یک نمونه
پروازی از بالگرد متداول با هشت سرنشین،
منطبــق بــا اســتانداردهای بینالمللی
هواپیمایی کشوری نیز با همکاری شرکت
پنها آغاز شــده اســت .ارتقای طراحی
هواپیمای فراز که تحت عنوان هواپیمای
ارتقا یافته ایران  140شــناخته میشود،
نیز یکی از طرحهای این ستاد است .طرح
کالن طراحی و ساخت هواپیمای  6نفره
(فجر ،)33طراحی و ســاخت یک پرنده
عمود پرواز بنزینــی مداومت باال (داکت
فن) ســاینا ،طراحی و ســاخت قطعات
اصلی موتور ملی هوایی پیستونی ،طرح
کالن ملی بومیســازی موتور  ،J90طرح
کالن ملی تبدیل هواپیمای توپولف 154
به هواپیمای آتشنشــان و دیگر طرحها

نیز در ستاد پیگیری میشود و در مراحل
خوبی قرار دارد.
توســعه صنعت دریایــی با توان
دانشگاهی:
با توجه به اینکه ایران کشوری محصور
در میان دریاها است صنعت دریایی یکی
از راهبردیتریــن و مهمتریــن صنایعی
اســت که توسعه یافتگی آن ،نقشی مهم
در رونق اقتصادی کشــور دارد .صنعتی
که میتواند برای ساحل نشینان و مردم
بومی مناطق دریایی کشــور درآمدزایی
کند .همچنیــن این شــیوه حملونقل
مسیری مطمین برای صادرات محصوالت
نیز به شمار میرود .به همین دلیل ستاد
توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با اســتفاده از توان دانشــی و
تخصصــی موجــود در بخــش دولتی و
خصوصی در تالش اســت تا پل ارتباطی
باشد میان این دو بخش و مسیر را برای
به روز شدن فناوریهای کاربردی در این
صنعت باز کند.

در این زمینه مهمترین اقدام
ستاد هوشمندســازی حوزه
دریایی بود که به گفته دبیر این
ستاد« ،این کار با تشکیل کارگروه
هوشمندســازی اجرایی شده
اســت تا اقدامات در این حوزه
با اســتفاده از توان متخصصان
در مسیری درست و منطبق با
نیازهای کشور پیش برود .هدف
از تشکیل این کارگروه ،بررسی
وضعیت هوشمندسازی حوزه
دریایی در کشور است».
در ایــن حوزه چند پروژه با ســازمان
بنادر و کشــتی رانی تعریف شده است.
یکــی از مباحث مهــم در حــوزه دریا
توســعه موتورهای دریایی برای پوشش
انواع شناورهای ســنگین و سبک است
که در کشــور ساخته می شــود .یکی از
پــروژه های دیگر تامیــن قطعات یدکی
کشــتی ها با استفاده از شــبکه تامین
خودروهای ســنگین و محصوالت ریلی
است .هوشمندسازی تاسیسات دریایی از
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دیگر اقدامات ما در ستاد است.

بلوغ فنــاوری در حوزه ریلی را با
اتکا به توان متخصصان:
اما یکی دیگر از حوزههای فعالیت این
ستاد مربوط به صنعت حمل و نقل ریلی
اســت .یکی از ایمنترین و پرکاربردترین
شــیوههای جابهجایــی در کشــور که
متقاضیان زیــادی نیــز دارد .بر همین
اســاس هم اقدامات ســتاد در این حوزه
نمود بیشتری در کشــور داشت و نتایج
آن در زندگی روزمره مردم نمایان تر بود.
صنعتی که شکوفایی خود را مدیون توان
متخصصانی است که با تالش خود ،زمینه
بلوغ و توسعه این حوزه فناورانه را فراهم
کردند.

در حوزه ریلی بومی سازی واگن
های متــرو از  28درصد به 85
درصد افزایش می یابد و میزان
ارزبری این محصول حداقل 70
درصد کاهش خواهد یافت.
آنطور که دکتر منطقی میگوید« :در
ایــن حوزه با اتکا به تــوان بومی موجود
در کشــور ،اقدامات گســترده و شایان
توجهی صورت گرفته اســت .شاید یکی
از حوزههایی که در چند ســال اخیر در
صنعت حمــل و نقل ،توســعه خوبی را
تجربه کرد حوزه حمل و نقل ریلی باشد.
اقدامات در این زمینه با همکاری نهادهای
موثر شــکل گرفت و ادامه دارد .یکی از
پروژه های کلیدی در این حوزه طراحی
و ساخت یک رام قطار مترو  7واگن برای
خطوط تهران با شکل گیری زیست بوم
ریلی ،همکاری  20شرکت عمدتا دانش
بنیان است».
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در این پروژه بومی ســازی واگن های
متــرو از  28درصد به  85درصد افزایش
مــی یابد و میزان ارزبــری این محصول
حداقل  70درصــد کاهش خواهد یافت.
این پروژه در حوزه فناوری های پیشرفته
تعریف شــده است و با انجام آن در زمان
کوتاه و در عرض  2ســال محقق شــده
است .میزان اشتغالزایی برای تولید انبوه
 105واگن در سال بیش از یک هزار نفر
برآورد شده است.
البته اقدامات دیگــری مثل کمک به
دانش بنیان شدن  3شــرکت در زمینه
ریلــی ،مشــارکت در رونمایــی از مرکز
جهادی پیشــرفته راه آهــن ،حمایت و
مشــارکت فعال در شــکل گیری مرکز
نوآوری راه آهن و مرکز نوآوری مترو نیز
از دیگر تالشهای این ســتاد در صنعت
ریلی اســت .در این زمینه تالش شده تا
اقدامات به سمت اجرایی شدن و داشتن
اهرم اجرایی حرکت کند بر همین اساس
نیز تفاهمنامــه های همکاری با نهادهای
متولی امضا شده است .مثل انعقاد تفاهم
نامه همــکاری با اصلی تریــن ذینفعان
حوزه ریلی از جمله مترو تهران ،راه آهن
جمهوری با دانشــگاه آزاد ،شــهرداری و
دانشگاه علم و صنعت و انجام پروژه های
مختلــف در زمینه توســعه حمل و نقل
ریلی.
انعقاد تفاهم نامه همکاری برای شکل
دهی مرکز تســت و اســتاندارد ســازی
محصــوالت ریلی بــا متــروی تهران و
دانشگاه علم و صنعت ،امضای تفاهم نامه
همکاری با متروی مشــهد و آغاز فعالیت
های مختلف در زمینه استانداردســازی
و بومی ســازی قطعات نیز از جمله این
همکاریها است.
تولید محصوالت کاربردی مکان
محور در کشور:
فناوریهای ژئوماتیک در دنیا جایگاه
خود را پیــدا کرده اســت و صنعتگران
زیادی در این عرصه فعالیت میکنند؛ اما
این حوزه فناورانه که به تازگی بیشتر با نام
آن آشنا شدهایم و کاربردهای آن را بهتر

درک کردهایم ،در ایران مسیری نوآورانه
را طی کرده و اخبــار امیدوارکنندهای از
تولید محصوالت کاربردی در این زمینه
به گوشمان میخورد.

توســعه زیســت بوم فناوری و
نوآوری ژئوماتیک در کشــور ،تهیه
و انتشار کتاب توسعه زیست بوم
فناوریهای ژئوماتیک با محوریت
معرفی شــرکتهای دانش بنیان،
تهیه پیش نویس قانون جامع این
حوزه ،راه اندازی شبکه آزمایشگاهی
ژئوماتیک در شــبکه آزمایشگاهی
ی های راهبردی
فناور 
توســعه فناوریهای مــکان محور یا
ژئوماتیــک در دنیــا به یــک اصل بدل
شــده اســت و کاربردهای آن روز به روز
بیشــتر میشود .ســتاد نیز برای توسعه
این فناوری در کشــور اقدام به تشــکیل
گروهــی با همین نام کرده اســت که از
جمله دستاوردهای آن می توان به توسعه
زیست بوم فناوری و نوآوری ژئوماتیک در
کشور ،تهیه و انتشار کتاب توسعه زیست
بوم فناوریهای ژئوماتیــک با محوریت
معرفی شرکتهای دانش بنیان ،تهیه پیش
نویس قانون جامع این حوزه ،راه اندازی
شبکه آزمایشــگاهی ژئوماتیک در شبکه
ی های راهبردی ،راه
آزمایشــگاهی فناور 
اندازی شــتابدهنده تخصصی ژئوماتیک
سپهر و راه اندازی مرکز نوآوری ژئوماتیک
گیتا اشاره کرد.
در ایــن زمینه محصــوالت کاربردی
خوبی نیز به تولید رســید .مثل ســامانه
هوشــمند مکان محور نگهبانی و گشت
هوایــی و زمینــی (ســهنگ) ،ســامانه
مدلســازی اطالعات ســاختمان ،سامانه
هوشــمند پایــش ماهوارهای (ســهم)،

سامانه پایش خودکار سالمت محصوالت
کشاورزی مبتنی بر فناوریهای ژئوماتیک
(ست پلت) ،ســامانه فضاپایه کشاورزی
دقیق (کشتیار) و سامانه ژئواینفورماتیک
هواشناسی برای ســازمان امداد و نجات
جمعیــت هــال احمــر که همــه این
محصوالت روند تجاری شدن خود را طی
کردهاند.

توسعه خودروهای برقی:
از دیگر حوزههای فناورانه ای که ستاد
در آن اقدامات موثری داشــته ،توســعه
فناوریهای پیشــرفته صنعــت خودرو
اســت .ارتقای عملکرد خودروی هییرید
الکتریکــی رانا برقی بــا بکارگیری پنل
های خورشیدی کمکی با دانشگاه علم و
صنعت ایران یکی از آن تالشها اســت.
یا حمایت از بومی ســازی سیستم عامل
مالتی مدیا خودرویی دیگر اقدامی است
که در این زمینه صورت گرفته است.دکتر
منطقــی درباره فعالیتهــای این بخش
میگویــد« :استاندارســازی محصوالت

و ســامانه های ایمنی موتورســیکلت و
خودروهــای برقــی با بخــش خودروی
برقــی پژوهشــگاه نیرو ،تهیــه اطلس و
مشخصات آزمایشــگاه های داخلی فعال
در حوزه خودروهای برقیتوســط بخش
خودرو و قوای محرکه پژوهشــگاه نیرو و
تدوین استاندارد ملی برای پیشرانه های
خودروهای برقی توســط بخش خودرو
و قوای محرکه پژوهشــگاه نیرو از جمله
دستاوردهای ستاد در این حوزه است».
این بخش از ســتاد یکی از مهمترین
اولویتهــای کاری خــود را بــه حوزه
برقیسازی خودروها معطوف کرده است
و برای تحقق آن همکاریهای مشترکی با
نهادهای ذیربط و شرکتهای دانشبنیان
تعریف کرده است.

ایــن بخــش از ســتاد یکی از
مهمترین اولویتهای کاری خود
را به حوزه برقیسازی خودروها
معطــوف کــرده اســت و برای
تحقق آن همکاریهای مشترکی
با نهادهای ذیربط و شرکتهای
دانشبنیان تعریف کرده است.

همکاریهایی چون تدوین شبکه آزمون
های مرتبط با خــودرو و قوای محرکه با
شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران،
بازبینی و به روز رســانی نقشــه راه ملی
توســعه فناوری باتری هــای لیتیومی با
دانشــگاه امیرکبیر ،حمایت از راه اندازی
مرکز نوآوری گیربکس خودرو با شرکت
نیرومحرکه ،همکاری برای توسعه فناوری
های مرتبط با ساخت خودروی تارا برقی
با شــرکت جتکو و همکاری برای تولید
و توســعه قوای محرکه اتوبوس برقی با
دانشگاه تهران.
تفاهــم نامههایــی بــرای «توســعه
زیرساخت خودرو و وســایل نقلیه برقی
و ایستگاه های شارژ»« ،توسعه و تدوین
استانداردهای مرتبط با وسائل نقلیه برقی
و زیرســاخت»« ،توســعه فناوری های
مرتبط با هوشمندسازی و اتصال پذیری
خودروها» و «توسعه فناوری های مرتبط
با خودروهای متصل» نیز سال  99به ثمر
نشست.
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هایپرلوپ

تکنولوژی جدیدی که آینده حمل و نقل را متحول خواهد کرد.

مقاله
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yعباس عبداللهی

این روزها از هایپرلوپ زیاد صحبت میشود ،تکنولوژی که قرار است زمان سفر را به طور چشمگیری کاهش دهد و با کاهش زمان و هزینه انقالبی جدید در صنعت حمل
و نقل رقم بزند.

هایپرلوپ ( )Hyperloopنسل جدیدی
از حمــل و نقل پرســرعت اســت که ایالن
ماســک ،بنیانگذار و مغز متفکر شرکت های
تسال و اســپیس ایکس ،با خریداری شرکت
هایپرلوپ وان ،در راس این طرح قرار گرفته
است.
تصور کنید طی تنها چند دقیقه از تهران
به مشهد بروید آن هم ارزان و بی خطر .این
کاری اســت که هایپرلوپ قرار اســت انجام
دهد .ایده هایپرلوپ که اولین بار توسط ایالن
ماســک ،مدیر تسال و  SpaceXمطرح شد،
درباره ساخت کپسولی است که می تواند در
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لوله های آلومینیومی کم اصطکاک با سرعت
حدود  700مایل بر ساعت ( ۱۱۲۰کیلومتر
بر ساعت) حرکت کند.
مجموعه ای از کپسول ها درون لوله هایی
قرار خواهند داشــت کــه داخل آن ها کامال
خال یافت می شــود .در این حالت به جهت
عدم هرگونه اصطکاک ،می توان یک شی را
تا سرعت  1120کیلومتر بر ساعت به حرکت
درآورد.
به نظر بسیار هیجان انگیز و دیوانه وار می
آید .وقتی ماســک آن را معرفی کرد ،گفت
که توانسته اند پروتوتایپ طرح هایپرلوپ را

بسازند .اما چنین پروژه ای برای کسی که دو
شــرکت بزرگ را با ایده هایی بسیار رویایی
اداره می کند ،زیر دست و پا گم می شود.
ماســک می گوید« :اگر این پــروژه برای
من اولویت داشت ،احتماالً می توانستم طی
یک یا دو سال انجامش دهم ».حاال که ایالن
ماسک با تسال و  SpaceXدر افق محو شده،
شاید بهتر باشد شخص دیگری به دنبال این
پروژه برود .اینجاســت کــه Hyperloop
 Technologiesوارد می شــود .شــروین
پیشه ور ،ســرمایه گذار ایرانی االصل یکی از
مهمترین اشخاص در رهبری این پروژه است.

تئوری عملکرد :ماســک در سال ۲۰۱۴
ایدهی سیستم ارتباطی هایپرلوپ را از طریق
انتشار یک مقاله ارائه کرد .ایدهی ماسک در
مورد هایپرلوپ استفاده از سیستم لولهکشی
شدهای است که درونشان شرایط خال ایجاد
شده و کپسولهایی که مسافران درون آنها
قرار گرفتهاند میتوانند با ســرعت میانگین
 ۹۶۲کیلومتر در ســاعت حرکت کنند ..در
طرح معروف ماســک ،هایپرلــوپ بهعنوان
وســیله نقلیهای بین هواپیمای مافوق صوت
کنکورد ،ریل گان و میز ایر هاکی شرح داده
شــده بود .به گفته کارشناسان ،این سیستم
ق سریع از لولههای خأل ،ماگلو
حملونقل فو 
(همــان تکنولوژی بهکاررفتــه در قطارهای
مغناطیسی) ،سیســتم نیرومحرکهی بدون
اصطکاک و یک کابین بهره میبرد.
اما راز پشــت پرده هایپرلوپ ،شناورشدن
مغناطیسی است.

"وقتی قطبهای همنام دو آهن ربا
به هم نزدیک میشوند ،آنها از هم دور
میشوند"،
این دقیقا همان راز پشت پرده هایپرلوپ
اســت .مجموعه ای از آهنرباها روی رویل
ســوار میشــوند و مجموعــهای روی قطار
نصب میشــوند .به این صورت شناور شدن
قطار قابل اجراســت .حال باید دنبال راهی
برای حرکت قطارها به سمت جلو پیدا کرد.
شرکتهای مختلفی سرگرم ساختن چنین
موتورهایی برای هایپرلوپ هستند.
هایپرلوپ از یــک موتور الکتریکی خطی
برای پیش بردن یک محفظهی حامل مسافر
اســتفاده میکند .این واگــن در داخل یک
تونل بزرگ و کمفشــار شناور است ،از اینرو
میتوان چنین سیســتمی را در داخل زمین
یــا در ارتفاع مشــخصی از زمین نصب کرد.
واگن مسافری میتواند بین  ۱۲تا  ۳۶مسافر

را حمل کند .فشــار هــوای موجود در تونل
نیز توســط پمپهای مکنده به خارج انتقال
مییابد تا هیچگونه آشــفتگی ایجاد نشود و
محفظه بتواند با سرعت چند صد کیلومتر بر
ساعت به نرمی در داخل تونل حرکت کند.
راب لوید ،مدیرعامل شرکت Hyperloop
 Oneدر این باره میگوید:
"ما میخواهیم با ترکیب علوم آئرودینامیک،
شناوری مغناطیســی و موتورهای الکتریکی
خطی که توسط سیستم کنترل خودکار کار
میکننــد ،پدیدهی متفاوتــی خلق کنیم .با
استفاده از شناوری مغناطیسی بهجای چرخ،
میتوان راندمان حرکت در سرعتهای زیاد
را باالتر برد ،شــما میتوانید با سرعت ۶۵۰
تــا  ۷۵۰مایل بر ســاعت ( ۱۰۴۰تا ۱۲۰۰
کیلومتر بر ســاعت) در این سیستم حرکت
کنید".

در حالــی کــه دانش و تحقیقات پیرامون این ایده منطقی و عملی به نظر میرســد ،ولی عملکرد صحیح این سیســتم حمل و نقل باید از طریق
آزمایشهای تجربی در دنیای واقعی اثبات شود و دانشمندان این نتیجه برسند که حرکت با این سرعت برای انسان بدون خطر است.
جیمز پاول فیزیکدان بازنشسته و یکی از مخترعان قطارهای ابررسانای مگلو ( )Superconductive Maglevچالشهای امنیتی هایپرلوپ را
اینچنین بیان میکند:
"نقص یک عضو کوچک منجر به آسیب پذیری کل سیستم میشود .لولههایی که قطار از درون آن حرکت میکند باید با دقت
بسیار باالیی ساخته شوند .انحرافی به کوچکی هزارم اینج ،میتواند باعث تصادف و خارج شدن قطار از مسیر خود شود".
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تاریخچه :در سال  ،۲۰۱۳ایدهی جدیدی
در ذهن مدیرعامل شرکت تسال شکل گرفت.
بعد از اینکه پیشــنهاد ایالت کالیفرنیا برای
ساخت سیســتم ریلی پرسرعت مورد اقبال
قرار نگرفت ،ایالن ماســک ایدهی هایپرلوپ
را مطــرح کرد .بــه عقیدهی او ،سیســتم
پیشنهادشــدهی قبلی ،گران بود و ســرعت
کافی برای حمل و نقــل مهیا نمیکرد .وی
همچنین باور داشــت پیشنهاد آنها بیش از
حد به تکنولوژیهای منسوخشــده وابسته
اســت .اما هایپرلوپ بهعنوان یک سیســتم

تا شــبکهی تونلی خود را بین شهرهای مهم
آمریکا گســترش داده و زمان مورد نیاز برای
سفر بین شهرها را کاهش دهد.
خرداد  :94ایالن ماســک قصــد دارد تا
برای اولین بار در جهان ،تونلی آزمایشی برای
توسعه و تحقیق پیرامون هایپرلوپ در مرکز
کالیفرنیا احداث کند.
پــروژهی پایلــت ( )Pilot Projectیک
تونل  ۸کیلومتری اســت .البته رســیدن به
سرعت  ۱۲۰۰کیلومتر بر ساعت توسط این
تونل  ۸کیلومتری امکان پذیر نیست .ولی این
تونل اولین گام برای تحقق پروژهی هایپرلوپ
12
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حمل و نقل بینشهری جدید تلقی میشود
که توسط آن میتوان مسافتهای چند صد
مایلی را با سرعت زیادی طی کرد.
ماسک پس از آن سعی کرد این ایده را به
دیگران معرفی کند .وی در همین راســتا با
انتشار نامهای سرگشاده ،از دیگر کارآفرینان
مشتاق خواســت ایدهی هایپرلوپ را توسعه
دهند .در ادامه مروری بــر روند اجرای ایده
هایپرلوپ از ابتدا تاکنون پرداخته شده است:

آزمایشی هایپرلوپ ( )Hyperloopدر ایالت
تگزاس داد .ماسک مسیر آزمایشی تگزاس را
برای برگــزاری رقابتهایی در این حوزه بین
دانشــگاههای مختلف احــداث میکند .این
امــر عالوه بر ایجاد بســتری برای تحقیقات
دانشمندان و دانشجویان ،به پیشبرد اهداف
طرح هایپرلوپ ماســک نیــز کمک خواهد
کرد که روز بــه روز به بهرهبرداری تجاری از
آن نزدیک شــود .ایالن ماسک در این رابطه
ســندی  ۵۷صفحهای را نیز در توضیح طرح
خود منتشــر کرده است .ماسک در نظر دارد

اســت .ســاخت این پروژه در ابتدای سال
 ۲۰۱۶آغاز میشود.
این تونــل آزمایشــی میتوانــد به تیم
مهندســان برای بر طرف کــردن بعضی از
این مشــکالت کمک کنــد .در این پروژهی
آزمایشــی ،هایپرلوپ میتواند به ســرعت
 ۳۲۲کیلومتــر بر ســاعت دســت یابد که
کمتر از سرعت قطارهای مغناطیسی مگلو
( )Maglevاســت و ایــن آزمایش کوچک
برای اثبات این پروژه کافی است .همچنین
ماســک اعالم کرد ه است که در آینده اقدام
به ســاخت یک تونل آزمایشــی در تگزاس
آمریکا برای هایپرلوپ خواهد کرد تا توسط

شــرکتها و دانشــجویان مــورد آزمایش و
بررسی قرار بگیرد.
ح و ایدههای
پــس از اثبات عملکرد طــر 
اولیه ،چالش بعدی ،آزمایش این پروژه در ابعاد
بزرگتر اســت .با توجه به هزینههای فعلی،
پیشبینی میشود که ساخت تونل هایپرلوپ
که لسآنجلس را به سان فرانسیسکو متصل
میکنــد ۸ ،میلیارد دالر هزینه در بردارد که
رقم بســیار باالیی است .اما این پروژه خیلی
ارزانتر از پروژهی  ۶۷.۷میلیاردی ارائه شده
برای راهآهن سریعالسیر در کالیفرنیا است.

دی  :93ایالن ماسک خبر از احداث مسیر

شهریور  :94هایپرلوپ یک قدم دیگر به

واقعیت نزدیک شد .کمپانی Hyperloop
Transportation
Technologies
که بــه اختصار  HTTخوانده میشــود ،از
برنامههای خود برای توسعهی این فناوری و
پیادهســازی و راهاندازی آن تا ماه می ۲۰۱۶
خبر داد .این کمپانی کالیفرنیایی درصدد آن
است تا با تولید سختافزار مورد نیاز ،تحولی
را در صنعت حمل و نقل ایجاد کند.
کمپانی  HTTدر سال  ۲۰۱۳میالدی بنا
نهاده شده و تحقیقات در مورد هایپرلوپ را نیز
در سال  ۲۰۱۴میالدی به پایان برد .براساس

اطالعات ارائه شــده توسط  ،Ahlbornاین
کمپانی در حــال آماده کردن پیش نیازهای
مختلف به منظور آغاز فرآیند ســاخت پروژه
اســت HTT .در این مســیر پیمانکارانی را
که مســیرهای مورد نیاز را خواهند ساخت،
انتخاب میکند.
کمپانــی  HTTهمچنین اعالم کرده که
تعداد اعضای این کمپانی به بیش از  ۴۰۰نفر
رسیده و موفق شده تا با سه کمپانی بزرگ در
این رابطه همکاری کند HTT .با مشارکت
و همکاری این ســه کمپانی ،رویایی سفر با

سرعت مافوق صوت را درون لولههای خال با
واقعیت پیوند خواهد زد.
شــرکای  HTTشــامل کمپانیهــای
 AECOMفعــال در زمینــهی طراحــی
مهندســی ،کمپانی فناوری  Oerlikonاز
ســوئیس که وظیفهی ســاخت وکیومهای
پیشــرفتهی مــورد نیاز را بر عهــده خواهد
داشــت و کمپانی فعال در عرصهی معماری
 Hodgetts & Fungمیشــود کــه بــا
همــکاری یکدیگر هایپرلوپ را پیادهســازی
خواهند کرد.

اردیبهشــت  :95اولین نســخه قابل
آزمایــش و عملیاتی از هایپرلوپ در صحرای
نوادی آمریکا آزمایش شــد و توانست از این
آزمایــش با موفقیــت بیرون بیایــد .در این
آزمایش ،تنها بخشــی از این پروژه آزمایش
شد و قرار است کل دستگاه اواخر سال ۲۰۱۶
آزمایش شود .این وسیله توانست شتاب  ۰تا
 ۱۸۶کیلومتر بر ســاعت را در  ۱.۱ثانیه طی
کند .این وســیله پــس از پیمودن  ۱۰۰متر
ایستاده است.
مهندسان و ســازندگان شرکت هایپرلوپ
وان که پیش از ایــن تحت عنوان هایپرلوپ
تکنولوجیز فعالیت میکردند انتظارات باالیی

از ایــن پــروژه دارند و توانســتهاند آزمایش
 POATیا «تســت رانش فضای باز» را هر
چند در مقیاســی کوچک اما با موفقیت به
نتیجه برسانند.
البته تا اجرایی شــدن و بهــره برداری از
آن زمان بسیاری مانده است ،چرا که هزینه
بهره برداری از آن در حال حاضر  ۷۰میلیارد
دالر است که باید کاهش یابد و موانع زیست
محیطی بســیاری در راه آن قرار دارد .برای
مثــال آلودگی صوتــی آن در حال حاضر به
قدری اســت که نمیتوان آن را در نزدیکی
مناطق مسکونی استفاده کرد.
امــا مدیر عامــل شــرکت هایپرلوپ وان

اعالم کرده زمانی که بتوانیم مراحل ساخت
و تکمیــل این فناوری را به پایان برســانیم
میتوانیم به سرعت  ۵۶۵کیلومتر بر ساعت
برسیم.
مرداد :95هایپرلوپ وان اولین کارخانهی
اختصاصی هایپرلــوپ را برای تولید قطعات
این پروژه افتتــاح کرد .کارخانــهی افتتاح
شــده ،توانایی تولید قطعات مختلف پروژهی
هایپرلوپ را دارد و عالوه بر آن ،به ماشینهای
مدرن واترجت نیز مجهز است که میتوانند
با سرعت  ۳۶متر در دقیقه و دقت یک هزارم
اینچ ،قطعات را بــرش دهند .هایپرلوپ وان
حمل و نقل هوشمند شماره دو بهار 1400

13

حمل و نقل هوشمند

گزارشی منتشر کرده که در آن ادعا میکند
تکنولوژی این شــرکت میتوانــد افراد را در
کمتر از  ۳۰دقیقه از هلسینکی به استکهلم
ببرد و عالوه بر آن ،هزینهی زیرســاختهای
این تکنولوژی ،بســیار کمتــر از اجرای خط
ریلی سریعالســیر در این فاصله خواهد بود.
هدف این شــرکت در ســال  ،۲۰۱۷ساخت
تأسیســات تســت هایپرلوپ در السوگاس
است .این شرکت در نظر دارد در سال ۲۰۱۸
مکان اولین پروژهی خــود را انتخاب کند و
ساخت آن را در سال  ۲۰۱۹به اتمام برساند.

خرداد  :۹۶هایپرلوپ وان فهرســتی از ۹
مسیر پیشنهادی در اروپا معرفی کرده است.
این مسیرها توانایی اتصال  ۷۵میلیون نفر از
ساکنین قارهی سبز را دارند .شروین پیشهور
از مؤسســین ایرانیاالصل این شرکت بیان
میکند:
"چشمانداز ما ایجاد شبکهای وسیع
لونقلی و اتصال تمامی قسمتهای
حم 
اروپا با استفاده از سیستم هایپرلوپ
است".

فهرست تهیهشده بر پایهی پژوهشی است
که شــرکت تهیه کرده؛ این پژوهش شامل
پیدا کردن مســیرهایی با بیشترین منفعت
لونقلی فوق سریع هایپرلوپ
از سیستم حم 
میشــود .بــر همین اســاس ،مســیرهای
معرفیشــده  ۷۵میلیون نفر در  ۴۴شــهر
مختلــف را با گســترهی جغرافیایی  ۵هزار
کیلومتر به همدیگر متصل خواهند کرد.
مجمــوع مســیرهای ارائهشــده ۱۹۹۱
کیلومتر طول دارند که شــامل مســیرهایی
چون هایپرلوپ  ۹۰کیلومتری داخل آلمان،

فنالند و استونی میشود .از دیگر مسیرهای
پیشــنهادی میتوان به اتصــال بخشهای
مختلف لهســتان ،هلند ،جزایر کورســیکا و
ساردینا ،اسپانیا و مراکش و نقاط مختلفی از
بریتانیا اشاره کرد.
شــرکت هایپرلوپ وان چند ماه پیش ۱۱
مسیر پیشــنهادی خود در ایاالت متحدهی
آمریکا را نیز معرفی کرده بود .به نظر میرسد
این شرکت طرحهای بلندپروازانهی زیادی در
ســر دارد و برای توسعهی خطوط هایپرلوپ
حتی با دولــت هند هم وارد مذاکره شــده
اســت .البته جای تعجب نیست که کشورها
لونقلی
از مدرنترین و سریعترین روش حم 

اســتقبال کنند و اگر آزمایشــات هایپرلوپ
وان بهخوبی پیشــرفت کنند ،تقاضا برای آن
افزایش خواهد داشــت .بر اســاس اطالعات
ارائهشــده در وبسایت این شرکت ،فاصلهی
 ۸۷۸کیلومتــری بیــن دو شــهر ملبورن و
سیدنی در اســترالیا را میتوان با استفاده از
هایپرلوپ در  ۵۵دقیقه طی کرد.

قرار بــود محفظهای لولهای شــکل به طول
 ۱.۶کیلومتر باشــد و در آن تکنولوژی الزم
جهت جابهجایی در فضای خأل تســت شود؛
اما بعدا طول این محفظ ه به  ۵۰۰متر کاهش
پیدا کرد .با این وجود ،شــرکت سازنده ادعا
کرده است که توانســته برای اولین بار خأل
کامل درون محفظه ایجاد کند و وسیله نقلیه
طراحیشده ،بهواسطهی نیروی مغناطیسی
از ســطح محفظه جدا شــود و به مدت ۵.۳
ثانیه درون آن حرکت کند .در این آزمایش،
ســرعت  ۱۱۰کیلومتر بر ساعت توسط این
وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.
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تیر  :۹۶وابــط عمومــی هایپرلوپ وان
اعالم کرد برای اولیــن بار ،آزمایش عملکرد
این فناوری در مقیاس واقعی بهعنوان روشی
نوین در سیســتم حمل و نقل را با موفقیت
به انجام رسانده است .هایپرلوپ وان در آغاز

شهریور  :95ایالن ماســک ویدئویی از
یک هایپرلوپ آزمایشی به اشتراک گذاشت.
این ویدئو در خالل مسابقه هایپرلوپ در مقر
شرکت فضایی اســپیس ایکس در کالیفرنیا
فیلمبرداری شده اســت .این طرح که برنده
مسابقه هایپرلوپ شرکت اسپیس ایکس بود،
«وار هایپرلوپ» ()WARR Hyperloop
نام دارد و توسط تیمی از دانشجویان دانشگاه
فنی مونیخ در آلمان طراحی شده است.
نیروی وار هایپرلوپ به وســیله یک موتور
الکتریکی  ۵۰کیلوواتی تأمین میشــود که

ســاعت( ۱۷۲کیلومتر در ساعت) با موفقیت
انجام شد.
بنابر گفتهها قرار است هایپرلوپ در آینده
در لــس آنجلس کپســولهای معلق حامل
مســافران و محمولهها را در لولههای خالء با
سرعت  ۶۰۰مایل در ساعت( ۹۶۶کیلومتر در
ساعت) یا سریع تر جابه جا کند.
در سیســتم هایپرلــوپ که از سیســتم
معلق مغناطیسی برای امکان سفر تقریباً بی
صدا استفاده میشــود ،سفر بین نیویورک و
واشنگتن فقط  ۳۰دقیقه طول میکشد .این
سرعت دو برابر سریعتر از سرعت پرواز جت
تجاری و چهار برابر ســریعتر از قطار سریع

از فیبر کربن ســاخته شده است و فقط ۸۰
کیلوگرم وزن دارد.
آبان :99برای نخستین بار سیستم حمل
و نقل معلق ســریع الســیر پروژه "ویرجین
هایپرلوپ" متعلق به "ریچارد برانســون" با
حضور  ۲فرد با موفقیت آزمایش شد.
به گــزارش رویترز ،ویرجیــن هایپرلوپ
نخستین آزمایش مسافربری جهان را با کمک
یک سیستم سریع السیر انجام داد .بنابر گفته
این شرکت این آزمایش ،یک آزمایش ایمنی

کلیدی برای فناوری مذکور اســت که امید
اســت برای حمل و نقل انســان و بار مورد
استفاده قرار گیرد.
به گفته این شرکت" ،جاش گیگل"(Josh
 )Giegelمدیر ارشــد ویرجین هایپرلوپ و
"ســارا لوچیان" ( ،)Sara Luchianمدیر
تجربه مسافران هایپرلوپ مسافران هایپرلوپ
بودند و برای انجام این کار آنها در بخش انجام
آزمایشات این شرکت به نام ""DevLoop
در الس وگاس ،نوادا حضور یافتند و آزمایش
ویرجین هایپرلوپ با ســرعت  ۱۰۷مایل در

السیر است.
این شــرکت پیش از این بیــش از ۴۰۰
آزمایش بدون مسافر در محل انجام آزمایش
خود در نوادا انجام داده اســت .این شــرکت
گفته که در تالش اســت که تا سال ۲۰۲۵
گواهینامه ایمنی و تا سال  ۲۰۳۰گواهینامه
انجام عملیــات تجــاری را بگیرد.هایپرلوپ
( )Hyperloopنســل جدیدی از حمل و
نقل پرسرعت است که ایالن ماسک ،بنیانگذار
و مغز متفکر شــرکت های تســا و اسپیس
ایکس ،با خریداری شرکت هایپرلوپ وان ،در
راس این طرح قرار گرفته است.
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ایدههایی جالب برای پیادهسازی دولت الکترونیک
» دولت الکترونیک یکی از موضوعهای مورد تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اســت و آن را راهکاری مناسب برای مقابله با
اژدهای هفت ســر فساد میداند .محمدجواد آذری جهرمی بر این موضوع تأکید دارد و بارها از نبود همکاری الزم بهمنظور تحقق این
امر گالیه داشته است؛ موضوعی که میتواند منجر به شفافسازی شود و عالوه بر آن ،مراحل اداری بسیاری از درخواستها را بهطور
معناداری کوتاه کند.

دولت الکترونیکی (به انگلیســی )electronic government :به اســتفاده از فناوری اطالعات برای تحقق سیاستهای نظام اداری
اطالق میشــود .برای تحقق این سیاســتها دولت از فناوری اطالعات برای جابجایی اطالعات بین مردم ،سازمانها ،بازار و ارکان دیگر
دولتی اســتفاده میکند .دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه ،قوه قضائیه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهرهوری داخلی را
بهبود بخشد ،خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.
دولت الکترونیک موضوع تازه و منحصر به فردی نیست و تاکنون در بسیاری از کشورها به مرحله اجرا درآمده و شهروندان از نتایج آن
بهرهمند شدهاند پس با استفاده از تجربیات آنها در ایران نیز میتوان دولت الکترونیک را با کمترین میزان خطا به مرحله اجرا درآورد.
با اینکه پژوهشها نشان میدهد که دولت الکترونیکی در ایران در سالهای انتهایی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی خیلی جدی
گرفته شــد ،اما در ســالهای بعدی طرحهای راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخصهای حکومت
الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایستهای نداردسازمان ملل متحد در گزارش دوساالنه خود شاخص توسعه
دولت الکترونیک ( )EGDIرا در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که ایران با  ۳پله نزول از جایگاه  ۸۶به  ۸۹در میان  ۱۹۳کشور
رســیده اســت .اما پرچمدار دولت الکترونیک در جهان کدام کشور است و چگونه میتوان با نگاهی به روند شکل گرفتن دولت و اقتصاد
دیجیتال در آن ،به تحقق دولت الکترونیک در کشور شتاب بخشید؟
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دولــت الکترونیکــی یکــی از پدیده
هــای مهــم حاصــل از بــه کارگیری
فنآوری اطالعات و ارتباطات اســت که
تحــــــوالت عمیقی را در شیوه زندگی
بشــر امروزی ایجاد کرده است « .دولت
الکترونیکی عبارت اســت از اســتفاده از
فنآوری ،مخصوصــاً کاربردهای مبتنی
بر وب ،تجارت الکترونیکی و سایت های
اینترنتی ،برای افزایش دسترسی و ارایه
خدمات واطالعات به شهروندان ،شرکای
تجاری ،کارکنان و ســایر مؤسســات»
این روش ،زمینه بالقــوهای برای کمک

به ایجاد رابطه ســاده ،روان ،و مؤثر بین
دولت و مؤسســات دولتی با شهروندان و
همچنیــن ارایه اطالعات و خدمات ارزان
قیمت ،فوری و فراگیر به کلیه گروه های
تجاری استفاده کننده اســت .بنابراین،
وظیفه دولت الکترونیکی ارایه اطالعات و
خدمات  On-Lineاز طریق اینترنت یا
سایر وسایل دیجیتالی است.
یکی از مهمترین مقــوالت در جامعه
اطالعاتــی ،مســاله دولــت الکترونیک
اســت .دولــت الکترونیک بــرای فراهم
کردن شرایطی است که دولتها بتوانند

خدمات خود را به صورت شــبانه روزی
و در تمام ایام هفته به شــهروندان ارائه
کنند .این امر در ســالهای اخیر بهطور
جدی در دســتور کار دولتها قرار گرفته
اســت و دولتمردان نیروهای خود را در
راه تحقق چنین شرایطی بسیج کردهاند و
درصدد برآمدهاند که فرآیندهای سیاسی،
اقتصــادی و اجتماعی را با کمک فناوری
نوین ارتباطــات و اطالعات اصالح کرده
و از ایــن طریق به شــیوه کارآمدتری به
ارائه خدمات به شــهروندان بپردازند .در
حقیقت ،به کارگیری و گســترش دولت
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الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات
در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی،
بهبود کارایی و اثربخشــی اســت .اصوال
تعریف واحدی دربــاره دولت الکترونیک
وجود ندارد و این مساله ناشی از ماهیت
پویا و متغیر فناوری است .امروزه استفاده
از فنــاوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور
بهبــود کارایی و اثربخشــی ،شــفافیت
اطالعــات و مقایســهپذیری مبــادالت
اطالعاتی و پولی درون دولت ،بین دولت
و ســازمانهای تابعه آن ،بیــن دولت و
شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی
دولت الکترونیک اطالق میشود .اکنون
دولــت الکترونیک در ایــران در بعضی
حوزههــا فعال اســت .قریــب به 1000
سایت دولتی ایران با وجود همه کاستیها
و نقصهایی که در اطالعرسانی دیجیتالی
رسمی در وب وجود دارد ،بخشی از روابط
عمومــی دیجیتالی کشــور را به دوش
میکشــند .دفاتر دولــت الکترونیک که
در استانهای مختلف کشــور راهاندازی
شــده اســت ،خدمات مختلف انتظامی
و ثبتــی را انجام میدهنــد و این خود
یــک گام رو به جلــو در ارائه خدمات به
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شهروندان الکترونیکی ایران است .با این
وجود ،دولــت الکترونیک ما با رویههایی
که در کشــورهای غربی حاکم است ،از
عقبماندگــی ســاختاری و اجرایی رنج
میبرد که قطعا عــزم ملی و ایجاد طرح
جامع در این راستا ،میتواند در چشمانداز
بیستساله کشور ،مشکلگشای بسیاری
از موانع پیش روی باشــد .یک استراتژی
موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک
به بهبودهای قابل مالحظــهای از قبیل
موارد ذیل در دولت منجر خواهد شــد؛
اســتراتژی اســتقرار دولت الکترونیک
اولیــن گام در تدوین اســتراتژی دولت
الکترونیک تعریف آن اســت .بدین معنا
که سیاســتگذاران باید بدانند که دقیقا
در پی دست یافتن به چه چیزی هستند.
دولت الکترونیک ظرفیتهای باالیی برای
ایجــاد ارتباطــات الکترونیک بین دولت
و شــهروندان ،دولت با بخش خصوصی
و اجزای مختلــف درون دولت دارد .هر
حکومتی با توجه به شــرایط خاص خود
میتواند در هنگام تدوین استراتژی دولت
الکترونیک مورد نظر خود ،قلمرو نفوذ و
گسترش این پدیده را تعریف کند .پس از

این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی
اقدام شــود .این اســتراتژی از این لحاظ
حائز اهمیت اســت که برنامههای عملی
مهندســی مجدد فرآیندها و رویهها را به
گونهای که در راستای دولت الکترونیک
و حمایتکننده آن باشد ،هدایت کرده و
همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین
میسازد.
مهمترین معایب دولت الکترونیک عدم
برابری در دسترســی عمومی به رایانه و
اینترنت ("تقسیم دیجیتال") است و این
موضوع اشاره ای به این واقعیت است که
افرادی که درآمــد کم دارند ،بی خانمان
هستند و یا در مناطق دور افتاده زندگی
می کنند .ممکن است دسترسی اندک یا
ناچیز به اینترنت داشــته باشند .قابلیت
اطمینان اطالعــات در وب و موضوعاتی
که می تواننــد در افــکار عمومی تأثیر
ببخشــند یا مغرضانه باشند .مالحظات و
پیامدهای احتمالی زیادی در مورد اجرای
و طراحی دولــت الکترونیک وجود دارد،
از جمله تفکیک دولت و شهروندان آن ،
تأثیرگذاری بر عوامل اقتصادی  ،اجتماعی
و سیاسی  ،آسیب پذیری در برابر حمالت

سایبری و اختالل در وضع موجود در این
مناطق.
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی
۱۹۳کشور عضو این ســازمان در زمینه
توســعه دولت الکترونیــک ،بخش های
مختلفی از جمله ســرویس های آنالین،
وضعیت زیرســاخت های ارتباطی و ...را
مورد بررســی قرار داده و  ۳کشور برتر را
دانمارک ،کرهجنوبی و استونی اعالم کرده
و یادآور شده است که کشورهای فنالند،
استرالیا ،سوئد ،بریتانیا ،نیوزیلند ،امریکا،
هلند ،سنگاپور ،ایســلند ،نروژ و ژاپن در
رده های بعدی قرار دارند.
ســازمان ملل از این تحقیق به عنوان
ابزار توســعه یاد می کنــد چراکه در آن
چالش هــا ،قــدرت ها ،سیاســت ها و
اســتراتژی کشــورها برای توسعه دولت
الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش  ۲۰۲۰نشان می دهد در بیشتر
مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه
دولت الکترونیک ( )EGDIهستیم.
چین در گزارش امســال سازمان ملل

متحــد در رتبه  ۴۵قــرار دارد که البته
نسبت به سال  ،۲۰۱۸صعودی ۲۰پلهای
داشته است.
ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه
دولت الکترونیک با  ۳پله نزول از جایگاه
 ۸۶به  ۸۹رسیده است.
مقایســه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴
البته رشــد  ۱۶پله ای را نشان می دهد
که در آن ســال ایران در رتبه ۱۰۵جای
گرفته بود اما در مقایســه با سال ۲۰۱۸
نزول  ۳رتبه ای دارد.
امســال کره جنوبی یــک رتبه صعود
کرده و استونی با  ۱۳رتبه افزایش ،از رده
 ۱۶ســال  ۲۰۱۸به جایگاه سوم این رده
بندی انتقال یافته است.
دیجیتالی بودن  99درصد خدمات
در استونی
استونی کشوری با جمعیت 1.3میلیون
نفر پرچمدار تحقق دولت الکترونیک در
جهان اســت چرا که درحــال حاضر 99

درصــد از ســرویسها و خدمات دولتی
در کشور استونی ،دیجیتال و الکترونیک
هستند و بجز ســه مورد ازدواج ،طالق و
خرید ملک و خانه ،هیچ یک از شهروندان
نیازی به مراجعه حضــوری به ادارههای
دولتی یا کمپانیهــای دیگر برای انجام
کارهــای روزمــره ندارند و تنهــا با یک
کلیــک میتوانند کار خود را انجام دهند
که این موضوع عالوه بر شفافســازی و
مقابله با فساد میتواند به مدیریت زمان
شهروندان ،کاهش ترافیک و آلودگی هوا
هم کمک کند.
اســتونی کشــوری کوچک است که
استقالل +خود را از سال  1991بهدنبال
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست
آورد و این موضوع خیلی مهم است که در
مدتی کوتاه موفق شده تا این حد موفق
عمل کند .اما این فرآیند چگونه شــکل
گرفت؟
فرآینــد دیجیتالــی شــدن دولت در
استونی ،از دهه  90آغاز شد و سرانجام در
سال  2000نخستین خدمت الکترونیک
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یعنی مالیــات الکترونیــک ( )e-taxبه
مردم ارائه شــد .حاال دیگر در این کشور
تقریباً فرار مالیاتی به صفر رسیده است و
همــه مردم مالیات خود را ازطریق دولت
الکترونیک پرداخت میکنند بدون اینکه
نیــازی به ایســتادن در صفهای طویل
داشته باشند و وقت آنها تلف شود.
درواقع آنها وقت خود را صرف نوسازی
و نوآوری کشــور خود میکنند .در حال
حاضر میانگیــن مدت زمــان نظارت و
بررسی مالیات پرداخت شده در استونی،
 3دقیقه اســت و مدت زمانی که صرف
پرداخت مالیات میشود نیز چندان بیشتر
نیست.
این کشــور بــه طور کامل به ســمت
اتوماسیون حرکت کرده است و حاال دیگر
حتی نیازی نیســت که شرکتها لیست
حقــوق کارمندان ،بیمــه و مالیات ارائه
دهند بلکه تمام ایــن اطالعات از طریق
اتوماسیون و دولت الکترونیک در اختیار
دولت قرار میگیرد ،به این ترتیب میزان
فســاد نیز به صفر میرسد .حتی دولت
میتواند با کمک اتوماسیون بسیار زودتر
از مدیران شرکتها متوجه شود که آنها
در معرض ورشکســتگی قرار دارند و به
این شــرکتها کمک کند تا مسیر خود
را تغییر دهنــد و تصمیمهایی عاقالنهتر
بگیرنــد که این موضــوع در اقتصاد این
کشور تأثیر بسزایی دارد.
کارت شناســایی هوشمند ،عامل
موفقیت دولت الکترونیک
در راســتای دیجیتالی شــدن دولت،
از ســال  2002حــدود  98درصد مردم
استونی ،کارت شناسایی ویژهای دارند که
کلید اســتفاده از خدمات و سرویسهای
دولت الکترونیک در این کشور محسوب
میشــود( .این کارت شناسایی هوشمند
در بدو تولد برای شــهروندان اســتونی
صادر میشود ).گفتنی است این طرح از
فنالند گرفته شده ولی ازآنجا که استفاده
از آن در فنالند الزامی نیست ،این کشور
نتوانســته در این زمینه همچون استونی
موفق عمل کند.
اگر هم نگــران امنیت ایــن کارتها
و هک شدن آنها هســتید باید گفت که
20
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هیچ اطالعات خاصــی روی این کارتها
ذخیره نمیشــود .درواقع برای استفاده
از این کارتهای شناســایی ،از سیستم
 PKIاســتفاده میشــود که  2پین کد
دارد .شهروند هنگام استفاده از این کارت
هوشــمند ،از پین کد اول بــرای تأیید
هویت خود اســتفاده میکند و پین کد
دوم هم برای مقابله با هکرهاست .درواقع
روی تراشه این کارت یک کلیدعمومی و
یک کلید خصوصی قــرار دارد ولی هیچ
اطالعاتــی ذخیــره نمیشــود .با کمک
چنین کارتی یک بار اطالعات خصوصی
شــما وارد میشــود که در اختیار همه
دستگاههای دولتی قرار میگیرد.
درصورتــی کــه آدرس خانــه یا هر
اطالعات خصوصی دیگری نیاز به تغییر
داشته باشد بازهم شهروندان بدون اتالف
وقت بــا مراجعه بــه  Estonia.eeمی
تواننــد از طریق همین کارت در کمتر از
 2دقیقه تغییرات را اعمال کنند .ازسوی
دیگر شــهروندان معمولی یــا صاحبان
کمپانیهای کوچک و بزرگ میتوانند از
طریق  ،Estonia.eeاجازه دهند که چه
کسی میتواند به اطالعات آنها دسترسی
داشته باشد.
شهروندان اســتونیایی هنگام مراجعه
به هــر اداره دولتی یا کمپانی خصوصی،
بیمارستان و ...برای یافتن شغل ،زایمان
و ...نیازی به ارائه اطالعات ،کپی شناسنامه
و ...ندارند چرا که با ارائه این کارت ،همه
اطالعــات خصوصی فرد قابل مشــاهده
اســت و خود ،روند این چرخه را کوتاهتر
میکند .درواقع دیتابیسهــا با یکدیگر
حرف میزنند و انتقال اطالعات بهصورت
ماشین به ماشین انجام میگیرد.
در اســتونی بخش سالمت نیز متحول
شــده و حاال  97درصد اطالعات سالمت
شهروندان ،دیجیتالی شده و سرویسهایی
همچــون آمبوالنــس الکترونیــک قرار
گرفته اســت .به این ترتیــب به محض
شمارهگیری  112و اعالم نام بیمار ،تمام
اطالعات پزشکی وی در اختیار تکنیسین
قرار میگیرد و حتی با توجه به ســوابق
بیمار ،در صورت نیاز ،از داخل آمبوالنس،
یک اتاق در بیمارســتان رزرو میشــود.
از دیگر نکات جالب دنیای ســامت در

استونی میتوان به اهدای ژنوم (اطالعات
دی ان ای) 100هزار شهروند به دولت در
ســالجاری اشاره کرد که این موضوع در
حوزه سالمت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
استونی ،کشوری بدون مرز
یکی دیگر از شــاهکارهای اســتونی
در دولت الکترونیک مربوط به دســامبر
ســال  2014اســت چرا که در این سال
این کشور دروازه سرویسهای دیجیتال
خــود را به روی جهان باز کرد و بهعنوان
نخستین کشــور جهان شناخته شد که
اقامت الکترونیــک ( )e-residencyبه
مردم جهان ارائه میکند؛ گامی که دولت
اســتونی از آن بهعنوان حرکت به سوی
ایده «کشوری بدون مرز» یاد میکند.
در قالــب این برنامه ،افــراد غیرمقیم
استونی میتوانند پس از ارائه درخواست
شــهروندی و طی مراحلــی خاص ،یک
کارت شناسایی هوشــمند از این کشور
دریافت کننــد تا از طریق آن به خدمات
الکترونیک متنوع این کشــور دسترسی
داشته و همانند شــهروندان ،از آن بهره
بگیرند.
الزمه دریافت ایــن خدمات دراختیار
داشــتن یک پین کد  4رقمی است و به
این ترتیب این افراد ( )e-residentsمی
توانند از طریق اینترنت اسناد مورد نیاز را
بدون نیاز به مراجعه حضوری ،امضاهای
الکترونیک انجام دهند .البته باید گفت با
اینکه چنین شهروندانی میتوانند با کارت
هوشمند خود از همه خدمات الکترونیک
استونی استفاده کنند ولی مجوزی برای
اقامت فیزیکی یا ســفر آنها به این کشور
محسوب نمیشود.
تاکنــون بیش از 40هــزار نفر از 150
کشــور جهان اقامت الکترونیک استونی
( )e-residencرا گرفتهانــد و به تمام
سرویسهای دولت الکترونیک دسترسی
دارنــد .گفته میشــود تا ســال 2025
اســتونی بیش از  10میلیون شــهروند
الکترونیک غیرمقیم خواهد داشت.
ایجاد شغل در  18دقیقه
شــهروندان میتوانند در این کشور در

مدت 18دقیقه ،یک شغل()e-business
راه بیندازند که خود یک رکورد در جهان
محســوب میشود چرا که تمام اطالعات
خصوصی کــه پیش نیاز اســت قب ً
ال در
اختیار دولت قرار گرفته است .همچنین
درباره دولــت الکترونیک اســتونی باید
گفت که  85درصد مــدارس به مدارس
الکترونیک مرتبط هســتند و رأیگیری
اینترنتی( ،)intenet votingنسخههای
پزشــکی دیجیتال ،یادگیری آنالین زبان
استونیایی ،پارک هوشمند خودرو و انتقال
پول بخش دیگری از توانمندیهای دولت
الکترونیک در استونی محسوب میشود.
راهی که استونی پیموده است
البته پیشرو بودن اســتونی در دولت
الکترونیک را برخی بهدلیل جمعیت کم
آن میدانند و معتقدنــد وقتی جمعیت
 1.3میلیونی استونی را با استرالیای 25
میلیون نفره ،امریکای 326میلیون نفره و
همچنین چین با جمعیت یک میلیارد و
 380میلیون نفر مقایسه کنیم دلیل این
موفقیت تنها به جمعیت اســتونی بازمی
گردد.
«ســاندارا ســارااف» یکی از مسئوالن
اصلی اجرای طــرح دولت الکترونیک در
استونی در کنفرانس «تکنولوژی در دولت
ها» که در کانبرا پایتخت استرالیا برگزار
شد ،با رد این ادعا گفت :اکنون هرکمپانی
فعال در اســتونی میتواند به  25میلیون
نفر خدمــات الکترونیک ارائــه دهد که
بســیار بیشــتر از جمعیت یک میلیون
نفری این کشور است .بنابراین تنها دلیل
موفقیت این کشور تالش و نوآوری دولت
ومردم و همراهی آنان با یکدیگر است.
وی همچنیــن به تالش«مــارت الر»
نخســتوزیر استونی در ســال استقالل
استونی اشاره کرد و یادآور شد :وی تمام
تالشش را به کار گرفت تا دوره مدرنیزه و
تکنولوژی رقم بخورد و این کشور کوچک
و نوپا وارد عصر دیجیتال شــود .ما در آن
زمان در ابتــدای راه تکنولوژی با حداقل
امکانات قرار داشتیم ،نیمی از مردم خط
تلفن داشــتند ولی حاال شاهد اصالحات
درخشان تکنولوژیک هستیم.
به دنبال جدایی از شــوروی ســابق،
فنالند بهعنوان کشور همسایه میخواست
سیستمهای رایانهای قدیمی و تلفنهای

آنالوگ را بهعنوان هدیه در اختیار استونی
قــرار دهد ولــی «مــارت الر» به جای
پذیرش این هدیه ،سیستم تلفن دیجیتال
را در این کشــور راهاندازی کرد و از سال
 1998تاکنون تمام مدارس این کشور به
اینترنت دسترســی دارند .دولت در سال
 2000دسترســی به اینترنت را یک حق
عمومی و مطالبه مهم دانســت و به این
ترتیب اینترنت به دورترین نقاط روستایی
هم رسید.
آنا پپرل در یک سخنرانی  TEDبه تشریح
مدل دولت الکترونیک در استونی پرداخته که
میتواند برای ایران نیز کاربردی باشد

اکنون هرکمپانی فعال
در استونی میتواند به
 25میلیون نفر خدمات
الکترونیک ارائه دهد که
بسیار بیشتر از جمعیت
یک میلیون نفری این
کشور است.
الگوهــای تمرکززدایــی از داده ،مالکیت
داده و صیانــت از آن ،الهامبخــش توســعه
دولت الکترونیک اســت .در همین راســتا

امیــر ناظمی پژوهشــگر ایرانــی حوزه
سیاســتگذاری فنــاوری در کانال خود
نوشت:
باید دیــد و یاد گرفــت و فهمید چرا
و تــا چه انــدازهای ما با پیشــرفتهترین
سیستمهای جهانی فاصله داریم.
اما از دیــد من فاصله ما بــا آنچه در
استونی روی داد را میتوان در محورهای
زیر خالصه کرد:
 تمرکززدایی در داده:
در ایران هر ســازمان یــا وزارتخانهای
مشــغول جمعآوری دادههای شهروندان
اســت .با آنکه از لحاظ زیرساختی و با
وجود مرکز ملی تبادل اطالعات ()NIX

سازمانها هیچ ضرورتی برای ذخیرهسازی
دادههای شهروندان ندارند و صرفا باید به
تبــادل داده بپردازند؛ اما مشــکل اصلی
چارچوبهــای ذهنی مدیریــت دولتی
است؛ که ترجیح میدهند هر کدام بانک
اطالعات و دادهای خود را تشکیل دهند.
همین تفاوت به ظاهر کوچک اســت که
کل معماری دولت الکترونیکی در ایران را
ناممکن میکند.
 مالکیت داده:
مالکیــت داده مربوط به شــهروندان
اســت؛ البته این امر بــه معنای مالکیت
دنیــای فیزیکی نیســت .بلکــه به آن
معناست که استفاده سازمانهای دولتی
یــا خصوصی (مانند پزشــکی که نیاز به
خواندن پرونده سالمت الکترونیکی بیمار
دارد) بر عهده شهروند است .این امر تنها
زمانی امکانپذیر است که شرط نخست
تحقق یافته باشــد؛ یعنی ســازمانهای
مختلف بانــک دادههای خــود را ایجاد
نکرده باشند.
 حفاظت و صیانت از دادهها:
حفاظــت از حریم خصوصــی نیز به
عوامل مختلفی وابســته است؛ اما نقطه
شروع اصالح سیستم همان شرط نخست
است؛ یعنی جایی که هیچ بانک جامع و
پرریسکی برای نفوذ و هک نباشد؛ یعنی
هر سازمان دولتی تنها از دادههای مورد
نیاز اســتفاده میکند و نــه آنکه آن را
ذخیرهسازی کند.

یکبار ورود:
به این معنا کــه دولت نباید اطالعات
یک شهروند را بیش از یک بار درخواست
کند .به عبارتی دیگر اگر سازمانی دادهای
را نیــاز دارد که ســازمان دیگر آن را در
اختیار دارد باید از همان سازمان دریافت
کند؛ که البته این هم به نوعی وابسته به
همان شرط نخست است.

در یک کالم توســعه گاهــی نیازمند
تغییرات عمیــق در چارچوبهای ذهنی
است .توسعه دولت الکترونیکی نیز از این
امر مستثنی نیســت .ما نیاز به تغییرات
بزرگ در ســاختار اداری و باورهای خود
داریم.
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از اولین تاثیرات شیوع یک بیماری فراگیر بر جهان می گذارد ،وضعیت اقتصاد جهانی است.
ویروس کرونا تاثیرات زیادی بر بخش های مختلف اقتصادی گذاشته است .یکی از این بخش
های مهم اقتصاد ،صنعت حمل و نقل می باشد که به شدت از این موضوع تاثیر پذیرفته است.
مقاله
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با گسترده شــدن شــیوع ویروس کرونا
و توجه بیشــتر به رعایت فاصله اجتماعی ،
جابجایی های مشــترک مانند وسایل حمل
و نقــل عمومی  ،ماهیت دیگــری پیدا کرده
اســت .در شــهرها ،حمل ونقل همگانی به
دالیلــی مانند حضور تعداد بــاالی افراد در
فضای محصور با سيســتم تهویه بسته ،نبود
امكانات برای شناســایی افــراد بيمار و ناقل
بيمــاری ،وجود تعداد زیادی از ســطوح که
توسط افراد قابل لمس است (مانند دستگيره
ها ،دستگاه کنترل بليت ،نردهها) و از طرفی
دیگر ضروری بودن خدمات دهی سيســتم
حمل ونقــل همگانی حتــی در زمان همه
گيری ویروس ،یكی از پرریســک ترین محل
ها برای ابتال و گســترش بيماریهای واگير به
خصوص کرونا ویروس محســوب میشود .به
گفته مســئوالن ایرانی مهمترین بسترهای
نگرانی انتقال ویروس کرونا در کالنشهرهایی
مانند تهران و کرج ،حمل و نقل عمومی است
چراکه امکانات و ظرفیت الزم در این راســتا
وجود ندارد .و همواره از مسافران خواسته می
شود که از ســفر خودداری کنند مگر اینکه
کام ً
ال ضروری باشد.
از طرفی کاسته شــدن از تعداد مسافران
اتوبوس ها برای رعایت موازین بهداشتی نیز
عاملی برای کاهش درآمدهای شــرکت های

مسافری شده است؛ عاملی که در وضعیت نه
چندان مناسب فعلی اقتصادی جامعه ،نمکی
بر زخم رانندگان و شــرکت های مسافربری
برون شــهری اســت .با کاهش میزان تردد
وســایل حمل و نقل پس از شــیوع ویروس
کرونا ،صنعت حمل و نقــل جاده ای جدی
ترین آسیب را طی سالهای گذشته متحمل
شد.
هرچنــد هنوز خيلی زود اســت که تأثير
کروناویروس بــر حمل ونقل را بتوان ارزیابی
کرد اما شــواهد و گزارشــهای موجود نشان
میدهد که این بخش به شدت از این بحران
تأثير پذیرفته اســت .مطابق شکل زیر پيش
بينی شده است که بيشترین اثر این شوک به
بخشهای گردشگری و حملونقل آسيب وارد
کرده باشد.
آژانــس های حمل و نقل عمومی در حال
قطع خدمات جامع هستند و خدمات ضروری
را ا فقط به افرادی که باید ســفر کنند و می
توانند مطابق درخواست خود فاصله اجتماعی
داشــته باشــند ،ارائــه می دهنــد .بعالوه ،
جابجابجایی های کوچک نیز در تعداد زیادی
از شهرها اصالح شده است .برخی از شرکتها
وسایل نقلیه خود را کشیده اند و برخی دیگر
خدمات خود را افزایش داده اند.
از طرفی در دیگــر صنایع حمل و نقل از

جمله صنعت هوایی و هوافضا نیز شاهد سالی
ناگوار بوده است .یکی از بزرگترین مشتریان
ایــن صنعت ،یعنی شــرکتهای هواپیمایی،
دارد به خاطر کاهش شــدید سفرهای هوایی
سفارشــات خود را لغو میکند یــا به تاخیر
میاندازد.
در حوزه حمل ونقل ،برآورد شده است که
بخشــهای هوایی و تجارت دریایی بيشترین
آســيب را در کوتاهمدت دیده باشــند .برای
مثال ،آثار اوليه ناشــی از شيوع ویروس کرونا
بر ميزان کاهش هزینههای مصرفکنندگان در
کشورهای گروه  G7نشان دهنده سهم قابل
توجه هزینه های حمل ونقل است که بخش
عمده آن مربوط به هزینه ســفرهای هوایی
بهعلت اقدامات انجام شــده برای مهار شيوع
ویروس است.
شيوع ســریع ویروس کرونا اثری عميق بر
بازارهای کشــتيرانی و حملونقــل دریایی بر
جای گذاشته است .بنادر و پایانه ها ،همزمان،
بــا افت شــدید درآمد و هزینه هــای باالی
نگهداری و انبــار حجم زیادی از کانتينرهای
خالی مواجه هستند .بهخصوص ،کاهش تقاضا
برای کاالها از چين ،تأثير چشمگيری بر تمام
بخش های +++-اقتصادی ازجمله کشتیهای
کانتينربر تا نفتكشها برجای گذاشته است.
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ویروس  COVID-19منجر به اخالل ناگهانی در مشاغل و فعالیتهای روزمره شده است .اما به آرامی  ،همه
چیز در حال بازگشتن به روال عادیست .ویروس در حال فروکش است و به نظر می رسد زندگی عادی
در حال بازگشت است .اما زنده ماندن در جهان پس از  COVID-19آسان نخواهد بود .رهبران مشاغل
و دولت ها نباید تمرکز خود را از دست بدهند و اندازه گیری های امنیتی فعلی را فراموش کنند .پس از
پایان قرنطینه ،سیاست ها برای حفظ سالمت بسیار مهم هستند .اطمینان از اینکه تنظیم و نظارت بر انطباق
حیاتی نیست  -به معنای واقعی کلمه مسئله مرگ و زندگی است.

دولت ها و موسســات مقــررات خاصی را
برای اطمینان از کاهش ســرعت گســترش
 COVID-19در دوره پس از شیوع بیماری
اجرا کرده اند،اما متأسفانه اجرای بیشتر این
مقررات دشوار است.
چگونه مقامات می توانند اطمینان حاصل
کنند که مردم از ماســک صورت اســتفاده
می کننــد؟ و یا از ازدحام افــراد و جمعیت
جلوگیــری کنند؟ یا اگر افــراد عالئم دار را
شناسایی و مجبور کنند در خانه بمانند؟
آشــفتگی ویروس کرونا ،این بیماری را به
سمت پیشرفت افسار گسیخته ای سوق داد.
آنها سیاست های ناگهانی مانند ازدحام بیش
از حد در فروشــگاه ها زنجیره ای،گماشتن
افرادی بــرای کنترل درجه حرارت در درگاه
هــای ورودی و یا جدا کردن جمعیت و غیره
ایجــاد کردند .اما  ،گرچه این اســتراتژی ها
حیاتی هستند  ،مقامات باید نحوه اجرای آنها
را تغییر دهند.
پیشــرفت در فناوری هایــی مانند هوش
مصنوعی ( ، )AIویدئو و محاسبات لبه ای می
تواند بهترین دارایی برای اطمینان از انطباق
و مقررات دشوار  COVID-19باشد .هوش
ویدئویی را می توان برای شناســایی  ،تجزیه
و تحلیل و هشــدار در مورد سیاســت های
نظارتی  COVID-19استفاده کرد.

چالش های پس از همه گیری

در سراســر کشور  ،موسساتی مانند مراکز
کنترل و پیشــگیری از بیماری ها ()CDC

در ایاالت متحده  ،باید با نظارت گســترش
ویروس را کنتــرل کنند .بعالوه  ،مشــاغل
خصوصی و ســایر بخشــهای تجاری مانند
ســوپرمارکتها  ،مراکز خرید و غیره نیز باید
وارد عمل شوند.
امــا نظارت بر شــیوع ویــروس و اجرای
سیاســت هــای  COVID-19کار ســاده
ای نیســت .موارد زیر چالش های مشترکی
اســت که موسساتی مانند  CDCیا مشاغل
هنــگام اطمینان از انطباق با سیاســت های
 COVID-19با آن روبرو هستند.
محیط کار امنی را برای کارگران فراهم
کنید
کار از راه دور بایــد مــورد تشــویق قرار
گیرد و در بیشــتر مــوارد  ،در قرنطینه های
 COVID-19اعمال شــود .درصد زیادی
از مشــاغل با کار از راه دور موفق می شوند
و احتمــاالً اینگونه باقی خواهنــد ماند  ،اما
بخــش قابل توجهی باید درهــای خود را به
روی کارمندانشــان باز کنند .این مشاغل که
کارمندان خود را ملزم به حضور در یک دفتر
اداری یا طبقه دیگر می کنند  ،همچنین باید
سیاســت های  COVID-19را اجرا کنند.
وقتی اجتناب ناپذیر اســت که آنها باید کنار
هم کار کنند ،چگونه مــی توانند کارمندان
خود را در یک محیط امن نگه دارند؟
محافظت از نقاط ورودی
در طــول قرنطینــه هــای جهانــی ،
ساختمانهای اساســی مانند سوپرمارکت ها

و داروخانه هــا تنها مکان هایــی بودند که
اجازه داشــتند باز باشــند  .این مکانها برای
محافظت از کارمندان و مشتریانشان مجبور
به رعایت قوانین سختگیرانه بودند .آنها ملزم
شدند اشــخاصی را درنقاط ورودی بگذارند
و دسترســی به ســاختمان را کنترل کنند ،
جمعیت را از هم جدا کنند و در برخی موارد
لوازم اضافی مانند ضدعفونی کننده دســت ،
ماسک صورت و دستکش بدهندو حتی درجه
حرارت هر فرد را غربال کنند.
بازگشایی اماکن عمومی گسترده
مکانهای عمومی شــلوغ احتمــاالً کانون
اصلی ســرایت  COVID-19بوده اســت.
فــرودگاه ها  ،مترو  ،ایســتگاه هــای قطار ،
پارک های تفریحی  ،اســتادیوم ها  -اولین
مکان هایــی بودند که کنترل شــدند و در
برخی مــوارد تعطیل شــدند.افزودن منابع
انسانی به خط مقدم برای اجرای این مقررات
 COVID-19دیگر عملی نیست.
چگونــه از داده ها و حریم خصوصی
افراد محافظت کنیم؟
اگرچه نظارت تصویری یک فناوری حیاتی
برای اطمینان از امنیت عمومی اســت  ،اما
همچنین یک چالش جدید و پیچیده ایجاد
می کند :حریم خصوصی افــراد .بکارگیری
نظارت تصویری و اطالعاتی در ساختمانهای
خصوصی به شــرطی که افــراد از آن مطلع
باشــند و آن را تأییــد کنند،قابل کنترل تر
حمل و نقل هوشمند شماره دو بهار 1400
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است .اما دریافت داده های ویدئویی از افرادی
که در مکان های عمومــی مانند پارک ها ،
فرودگاه ها و مراکز خرید بی اطالع هســتند
 ،بــه دلیل قوانین حریــم خصوصی داده ها
پیچیده است.
علیرغم تمایل به بازگشــت به مشــاغل
 ،رهبــران باید بــر روی چگونگی محافظت
از کارمندان و مشــتریان خــود با اطمینان
از انطباق با سیاســت های COVID-19
تمرکز کنند.
به خطر انداختن افراد بیشتر در خط مقدم
و باز کــردن درها به طوری که مردم بتوانند
با ســرعت بــه کار خود برگردنــد  ،تصمیم
هوشمندانه ای نیست.
راه حل هوش ویدئویی
بــرای رویارویی با چالش هــای انطباق ،
یــک راه حل هوش ویدئویی مبتنی بر هوش
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مصنوعی مورد نیاز است که از شتاب تجزیه
و تحلیل ویدیو در ســطح سخت افزارو یک
برنامه نرم افزاری پیچیده که برای شناسایی
ناهنجاری ها و ایجاد هشــدار برای پرســنل
نظارت طراحی شــده است ،استفاده میکند.
 Lannerو  Gorilla Technologyبــه
طور مشــترک  -2290LECو  AIرا تأیید
کرده اند .نرم افزار ویدئویی به عنوان یک راه
حل یکپارچه برای هوش ویدئویی لبه ای که
می تواند برای تجزیه و تحلیل رفتار مبتنی بر
ویدیو استفاده شود است.
رایانه لبه ای
اجرای  AIو ظرفیت دید ماشینی بر روی
ابــر برای برنامه های حیاتــی غیر مأموریتی
کارآمد اســت  ،اما این مــورد برای مبارزه با
سرایت  COVID-19نیست .وقتی صحبت
از امنیت عمومی می شود ،تحمل هیچگونه

تأخیر وجود ندارد.
بهترین مکان برای اجــرای این الگوریتم
هــای تجزیه و تحلیل ویدئویی بهینه شــده
در هوش مصنوعی در لبه آن است  -درست
در محلی که عمل در حال انجام اســت .این
الگوریتم ها داده های بسیار زیادی تولید می
کننــد  ،بنابراین تَرک و تجزیه و تحلیل داده
ها در محل  ،کلید پاسخ سریع است.
پلت فرم تجزیه و تحلیل ویدیو
تجزیه و تحلیل ویدئو هوشمند نرم افزاری
است که برای پیگیری فیدهای ویدیویی در
زمان واقعی (نزدیک به آن) استفاده می شود.
ایــن نرم افزار باید فیلم هــا را کنترل کند و
ویژگــی ها  ،الگوهای دقیق و رفتارهای روی
صفحه را شناسایی کند.
اجــرای راه حل لبــه هــوش ویدویی با
استفاده از دســتگاه محاسبات لبه هوشمند

 )2290-Lanner (LECبا تجزیه و تحلیل
ویدیوی بی درنگ  Gorillaو بستر امنیتی
 IoTامــکان پذیر اســت .هــدف راه حل
مشــترک (فنــاوری Lanner + Gorilla
 )Technologyارائه هوش ویدئویی بهینه
شــده با هوش مصنوعی با هدف اطمینان از
امنیت سایبری و محافظت از داده ها در لبه
است.
ویژگی های اصلی نرم افزار Gorilla
:Technology
Smart 1.8 Gorilla IVAR’s
Surveillance: Gorilla’s IVAR
(Intelligent Video Analytics
 )Recorderیک راه حل جامع برای نظارت
است IVAR .شامل راه حل مدیریت ویدیو
( )VMSو تجزیه و تحلیل هوشــمند ویدیو
( )IVAدر یک سیستم عامل است تا به شما

امکان مدیریت و تجزیه و تحلیل همه خوراک
های ویدیویی را در یــک مکان واحد بدهد.
 IVARهمچنین شــامل بــه دام انداختن
شبکه برای تهدیدهای مشکوک است.
OpenVINO Optimized Edge
 AI. IVARگوریــل بــا OpenVINO
 Optimed edge AIهمــکاری کــرده و
تجزیه و تحلیل ویدیوی باالتر را بدون تسهیل
 GPUارائه می دهد.
امنیت اینترنت اشیا با استفاده از انتقال و
مدیریت ایمــن داده در -Lanner’s LEC
 ، 2290امنیت را بهبود ببخشیدGorilla .
 Technologyشــامل نظارت بر شــبکه
 ،هشــدارها و گزارش گیری از طریق سرور
امنیت شبکه ( / )NSSبستر همگرایی امنیت
( )SCPاست.

اجزای فرعی
ایــن راه حل همچنین بــه اجزای اضافی
ماننــد دوربین و مانیتور نیــاز دارد .دوربین
ها می تواننــد در ورودی مکان های عمومی
یا در مناطق آزاد مســتقر شوند تا اطالعاتی
را برای الگوریتم های هوش ویدیویی فراهم
کننــد .عالوه بر ایــن  ،دوربین های حرارتی
دمای بدن را تشــخیص می دهند و تجزیه و
تحلیل ویدیویی تب را در یک فرد مشــخص
می کند .این دوربین هــا باید به طور کامل
محصور شــوند تا از حریــم خصوصی افراد
محافظت کنند.
مولفه دیگر مانیتور است که به یک عامل
امنیتــی خط مقدم اجازه مــی دهد قضاوت
انسانی را که خارج از توانایی بینایی مبتنی بر
هوش مصنوعی است  ،ببیند و استفاده کند.
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اخبار

اخبار صنعت حمل و نقل هوشمند
\مشهد رتبه دوم شهرهای
پایدار جهان را کسب کرد
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری
اطالعــات و ارتباطات شــهرداری مشــهد،
محمدجــواد رجائیــان بــا اعــام این خبر
گفــت :در چهارمیــن دوره جایــزه جهانی
 WeGoکه توسط سازمان جهانی شهرهای
هوشمند پایدار موســوم به  WeGoبرگزار
میشود ،پروژه «ســامانه یکپارچه مدیریت
پسماند(سیمپ)» شهرداری مشهد در بخش
شــهرهای پایدار به مقــام دوم و مدال نقره
دست یافت.
وی افزود :ســامانه و نرمافــزار جمعآوری
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هوشمند پســماند که با نام سیمپ در شهر
مشــهد توســط ســازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شــهرداری مشــهد ایجاد شد و
توسط ســازمان مدیریت پسماند شهرداری
به بهرهبرداری رسیده است ،پس از طی یک
سال از شروع پروژه موفقیتآمیز بوده و منتج
به افزایش چشــمگیر تفکیــک زباله از مبدأ
توسط شهروندان شده است.
رجائیــان تصریــح کــرد :چهارمین دوره
جایزه بینالمللی  WeGoویژه ســازمانها
و دولتهــای محلــی شــهرهای جهان در
حوزه شهر هوشــمند و همچنین شرکتها
و مجموعههــای فناوری که در حوزه شــهر
هوشمند همکاری داشتهاند ،برگزار شد.
وی با اشــاره به بخشهــای مختلف این

رویداد بینالمللی گفت :چهارمین دوره جایزه
جهانی  WeGoدر شــش بخش کارآمدی
مدیریتی ،فناوریهای نوظهور ،حمل و نقل،
شهر همگان ،شهر ایمن و شهر پایدار برگزار
شد که مشهد در بخش شهر پایدار موفق به
کسب رتبه دوم جهان شد.
مدیرعامل ســازمان فنــاوری اطالعات و
ارتباطات شــهرداری مشهد خاطرنشان کرد:
پــروژه هــای گوناگونی با هــدف پایداری و
تابآوری شهر مشهد با هدف تسهیل زندگی
شهروندان طی سالهای اخیر به اجرا در آمده
که در صورت همراهی شــهروندان ،میتواند
کیفیت زندگی در شهر را ارتقا داده و فرایند
انجام امور را تسهیل کند.

\عرضه تاکسی خودران
ویمو
شــرکت  Waymoســرویس تاکســی
خودرانش رو به طور رسمی در شهر فینیکس
ایالت اریزونای امریکا عرضه کرد.
ویمو که از طرف شرکت مادر گوگل یعنی
آلفابت حمایت میشــود یکی از شرکتهای
پیشــرو در حیطه ماشــینهای خودران در
آمریکا اســت و قصــد دارد که خدمات خود
را در ســال جدید در فینیکس و نقاط دیگر
افزایش دهد.
تا پیش از این فقط افراد کمی میتوانستند
در برنامه ازمایشــی تاکســی خــودران این
شرکت از این سرویس استفاده کنند .در آن
زمان این ماشــین های خودران نیاز به یک
راننده برای مواقع بحرانی داشتند و مسافران
هم تحت قرارداد حفظ محرمانگی ()NDA
نمیتوانستند تجربه خود را با بقیه به اشتراک
بگذارند.
در خیابانهای شــهر فینیکس در ایالت

آریزونا بیش از  ۳۰۰ماشــین به تنهایی کار
میکنند و بدون داشتن راننده مسافر میزنند
و پیاده میکنند.
سخنگوی این شرکت میگوید "همزمان
کــه ظرفیت خود را به مــرور افزایش
میدهیم ،خدماتمان را نیز از طریق یک
اپلیکیشن کامال عمومی در اختیار افراد
بیشتری خواهیم گذاشت .امید ما به این
است که مردم در نقاط دیگر نیز بتوانند
از خدمات ویمو وان استفاده کنند".
این بخشی از "ویمو وان" است که در ماه
اکتبر نخستین ماشــینهای خودران را وارد
عرصه عمومی کرد.این سرویس رسما برای
عموم باز شــده و مردم این شهر میتوانند از
طریق اپ  Waymoتاکســی درخواســت
بدهند به صورتی که در این تاکسی ها دیگر
خبری از راننده نخواهد بود و ماشــین تقریبا
تمام مسیر رو به طور خودران حرکت میکند.
در مواقع بحرانی هم پشــتیبان های انالینی
وجود دارند که در صورت بروز مشکل ،از راه

دور مشکالت رو حل میکنند.
ماشــین های  Waymoکه مدل خاصی
از ماشــین  Pacificaشــرکت کرایســلر
هستندکه به سنسورهای مختلف مجهز شده
تا بــه حال بیش از  10میلیــون مایل رو به
صورت خودران طی کنند و این شرکت یکی
از سرمداران تکنولوژی ماشین های خودران
هســت و با عرضه عمومی این سرویس ،این
شرکت به اولین شــرکتی تبدیل میشود که
سرویس تاکسی خودران رو به صورت عمومی
عرضه میکند.
فاصله این شــرکت اما بــا رقیبانش زیاد
نیســت" .کروز" که متعلق به شرکت جنرال
موتورز اســت نیز دارد خدمــات خود را در
سان فرانسیســکو آزمایش میکند ،شهری
که آبوهوا و خیابانبندی مشــکلآفرینتری
از فینیکس دارد.
"لیفت" نیز دارد ماشــینهای خودگردان
خود را در سان فرانسیسکو آزمایش میکند.
گمان میرود که پروژه این شــرکت عقبتر از
ویمو و کروز باشد.
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آغاز به کار طرح توسعه حمل و نقل هوشمند کیش
جزیره کیش به عنوان نقطه شــروع پروژه پیادهســازی زیرساختهای نسل پنجم ارتباطات انتخاب شــد و با اجرای  3پروژه نیازمندیهایش رفع
میشــود .ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات،
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سازمان منطقه آزاد کیش در یک تفاهمنامه همکاری  4جانبه کنار هم قرار گرفتند تا  3پروژه عملیاتی برای رفع
نیازمندیهای جزیره کیش را اجرایی کنند.

پروژههای تعریف شده شامل «راهاندازی زیرساخت نسل پنجم ارتباطات در محیط»« ،یکپارچهسازی اطالعات مکانی خودروهای اجارهای با سیستم
جامع حملونقل جزیره» و «هوشمندسازی خودروی پلیس با ترکیب تصاویر دوربینهای نصب شده بر روی آن و تصاویر پهپادی برای ثبت تخلفات
رانندگی» میشود.
این سه پروژه در حال حاضر با برگزاری دو جلسه کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان چهار طرف در حال پیگیری و جلسات منظم هفتگی با
حضور نمایندگان ستاد و سازمان منطقه آزاد کیش به صورت مجزا برگزار شده است.
دو پروژه راهاندازی زیرساخت نسل پنجم ارتباطات در محیط و هوشمندسازی خودروی پلیس با ترکیب تصاویر دوربینهای نصب شده بر روی آن
و تصاویر پهپادی برای ثبت تخلفات رانندگی در مرحله استخراج ابعاد فنی قرار دارند و یکپارچهسازی اطالعات مکانی خودروهای اجارهای با سیستم
جامع حملونقل جزیره هم در مرحله بررسی فنی پروپوزال ارائه شده قرار دارد.
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ایجاد نخستین شهر هوشمند کشور
دکتر ستاری :زیستبوم نوآوری با نخستین شهر هوشمند کشور گستردهتر میشود
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این بازدید با بیان اینکه راه ایجاد نخستین شهر هوشمند کشور هموار شده است،
گفت :ظرفیت ایجاد شده برای پارک علم و فناوری موجب شده است روند شکلگیری یک شهر هوشمند شتاب بگیرد.
شــهر اقامتی تفریحی و تجاری آیلند ،با ظرفیت  ۱۴۰۰هکتار ،مجموعهای از مراکز تفریحی ،اقامتی و فناور را در خود جای داده اســت ۴۳ .هکتار
از این مجموعه به پارک علم و فناوری ایرانیان اختصاص دارد و از ظرفیت استقرار شرکتهای دانشبنیان ،شتابدهندههای فناوری و صنایع خالق و
فرهنگی برخوردار است.

دکتر ستاری با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه زیرساختهای دانشبنیان در کشور ،افزود :هدف از این بازدید
حمایت از توســعه زیســت بوم نوآوری و فناوری برای شرکتها و افرادی است که در مسیر حل مشکالت جامعه با خدمات و راهکارهای نوآورانه گام
برمیدارند.
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری با اشاره به پیگیری و جدیت برای استقرار شرکتهای دانشبنیان ،واحدهای فناور و صنایع خالق در پارک
علم و فناوری ایرانیان گفت :با حمایت از این مجموعه فناور تالش می کنیم ضمن شکوفا شدن ظرفیتهای شهر هوشمند ،راه برای توسعه فناوریهای
پیشرفته در این فضا فراهم شود.
همچنین واگذاری زمین به  ۲۵مجموعه فناور انجام شــده و با توجه به ظرفیت منطقه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری ،راه را برای توســعه عرضه و
تجاریسازی محصوالت و خدمات دانشبنیان فراهم میکند.
ایجاد منطقه شرکتهای دانشبنیان زیستی و دارویی در قالب شهر واکسن از برنامههای آینده پارک علم و فناوری ایرانیان است .با تکمیل این شهر
هوشمند ۲۹۷۰۰ ،شغل فناور ایجاد میشود و خلق ارزش افزوده از محل تجاریسازی محصوالت دانشبنیان و خدمات فناورانه محقق خواهد شد.
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بومیسازی قطعات صنعت هوایی سرعت گرفت
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از چند شرکت دانشبنیان پیشرو در غرب و جنوب غرب
استان تهران

بومی سازی تعمیرات هواپیما

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیس جمهوری ،سفر استانی خود به استان
تهران و البرز را با بازدید از شرکت دانش بنیان
توسعه تعمیرات هوایی سیمرغ در شهرستان
گرمدره آغاز کرد.
ایــن مجموعه دانــش بنیــان در زمینه
تعمیرات تخصصی انواع هواپیماهای تجاری از
قبیل هواپیما و بالگرد فعالیت دارد .همچنین
این شــرکت ،در زمینه تعمیــر انواع قطعات
از جملــه قطعــات هیدرولیــک ،نیوماتیک،
اویونیک ،قطعات الکتریک ،تجهیزات ایمنی،
انواع باطری و چــرخ ترمز نیز تخصص یافته
است.
شــرکت دانش بنیــان تعمیــرات هوایی
سیمرغ به عنوان یک شرکت خدماتی ،اولین
مجموعه خصوصی در کشــور است که موفق
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شده اســت کارگاه های پیشرفته نیوماتیک
و هیدرولیــک در حــوزه تعمیرات تخصصی
هوایی تاسیس کند .این مجموعه دانش بنیان
با استخدام متخصصین جوان ایرانی در تعامل
و همکاری با دیگر شرکت های دانش بنیان
توانسته است  ۸٠درصد تجهیزات و سیستم
های مورد نیاز خود را بومی سازی کند.
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری،
در ابتدای بازدید خود از خط تعمیر شرکت،
از دستگاه تست قطعات نیوماتیک دیدن کرد.
به دلیل تحریم ها ،شــرکت های خارجی ،از
فروش این دستگاه به کشور امتناع کردند ،اما
این مجموعه ،توانست با کمک فعاالن دانش
بنیان کشــور ،آن را در داخل بومی ســازی
کند .کارگاه تســت غیر مخرب ،یکی دیگر از
مجموعه های تخصصی ،این شــرکت است.
این کارگاه قابلیت انجام انواع تست های غیر

مخرب بر روی قطعات هواپیما را دارد.
تکنســین هــای کارگاه هیدرولیک نیز،
توانمندی های خود را به هیئت بازدید کننده
توضیح دادنــد .توانایی ،تعمیــرات قطعات
هیدرولیک و تست روغن اسکایدرول  ۵۰۰با
توانایی تســت  ۶٠٠٠دور در دقیقه ،از جمله
توانمندی های این کارگاه تخصصی است.
کارگاه اختصاصــی ایمنــی این مجموعه
دانش بنیان نیز از قابلیت تعمیر اساسی انواع
سرسره های نجات ،جلیقه نجات و تجهیزات
ایمنی داخل هواپیما ،برخوردار است.
کارگاه اکســیژن و آتــش خامــوش کن،
شــرکت ســیمرغ نیز توانایی انجــام انواع
تعمیرات اساسی و تست انواع آتش خاموش
کن و کپسول های اکسیژن هواپیما را دارد.
در کارگاه ارابــه فرود ،نیــز انواع قطعات
مربوط به سیســتم فــرود هواپیما از جمله،

قطعات ترمــز هواپیما و چــرخ هواپیما ،به
نمایش گذاشته شد .کلیه فرایندهای R&D
در داخل شــرکت انجام می شــود .صنعت
هوایــی یکی از اولین صنایع کشــور بود که
هــدف تحریم های ظالمانه قــرار گرفت ،اما
با تشــکیل ده ها شرکت دانش بنیان در این
حوزه و تخصیص حمایت های ویژه از سوی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
کشور توانست در مقابل این حمالت اقتصادی
به این صنعت مقاومت کند.

فناوران ایرانی دانش لیزر را
صنعتیکردند
همچنین معاون علمــی و فناوری رئیس
جمهور در ادامه سفر استانی خود ،همچنین
از یک شــرکت دانش پایــه و علم محور در
حوزه لیزر بازدید کرد .شــرکت دانش بنیان
طراحی و ساخت سیستمهای صنعتی لیزری
در ایران موســوم به فـرانـــوران ،در زمینه

تولید و طراحی سیســتم های لیزر صنعتی
فعالیت می کند .در واقع سیستم های لیزری
مورد نیاز در خطوط تولید مختلف ،توســط
این شــرکت ساخته می شود .دارا بودن ثبت
اختراع در فاصله یاب اتوماتیک و عضویت در
صنایع پیشــرفته معاونت علمی و فن آوری
ریاست جمهوری و مرکز صنایع نوین وزارت
صنایع نیز از افتخارات این مجموعه میباشد.
فرانوران با ساخت دستگاه های برش لیزر
به صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز
و پتروشیمی ،صنایع خودروسازی و همچنین
صنایع نیروگاهی کمک می کند.
همچنین ســازندگان تجهیزات چاههای
نفــت و گاز ،صنایــع دکوراتیو ،ســازندگان
تجهیزات فروشگاهی و صنایع ساختمانی ،نیز
از جمله صنایعی هســتند که از خدمات این
مجموعــه دانش بنیان در زمینه برش لیزری
استفاده می کنند
سیستم های برش لیزری میتواند خطوط

تولید را به تولید ســریعتر ،بهتــر و ارزانتر
برســانند .این فناوری بــرای برش بهمنظور
نمونهسازی و تولید انبوه به کار برده می شود.
با توجه به اهمیــت حوزه فتونیک و لیزر،
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
یک ســتاد ویژه برای این حوزه به نام ستاد
توســعه فناوریهــای فوتونیک لیــزر مواد
پیشرفته ،ایجاد کرده است .معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری به واسطه این ستاد
از شرکت ها ،استارتاپ ها و فعاالن فناور این
حوزه حمایت میکند.
پیشــتر نیز سیســتم برش لیزر  5محور
ساخت شرکت فرانوران برای اولین بار در قاره
آسیا در نمایشگاه لیزر رونمایی شد.
دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمی و
فناوری ریاســت جمهوری در بازدید از غرفه
شرکت فرانوران حمایت خود از این محصول
فناورپایه را اعالم کردند.
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راه اندازی کارخانه ساخت موتورهای پیشرفته خودرو  3و 4
سیلندر کم مصرف با قدرت  155اسب بخار

شــرکت توســعه قوای محرکــه تیوان از
شرکت های گروه بهمن در طرح کالن ملی،
طراحــی و تولید خانــواده موتورهای  3و 4
ســیلندر کم مصرف با سطح آالیندگی یورو
 6و با حداکثر توان  143تا  155اسب بخار و
گشــتاور  220تا  250نیوتن متر را در دست
اقدام دارد که تا پایان سال جاری فاز نخست
آن به بهره برداری می رسد.
به گزارش ســتاد توســعه فنــاوری های
حوزه فضایی،حمل و نقل پیشــرفته معاونت
علمی وفناوری ریاست جمهوری ،با توجه به
آلودگی هوای کالن شــهرها باالخص در اثر
پدیده وارونگی در پاییز و زمستان ،از دی ماه
سال  92با محوریت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،حمایت از بخش خصوصی
دانش بنیان جهت ارتقا فناوری صنعت خودرو
و تولیــد موتورهــای کم مصــرف و مطابق
34
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آالیندگی روز دنیا دردستور کار قرار گرفت و
مقام معظم رهبری نیز طی چند مرحله لزوم
تولید موتور کم مصرف خودرومطابق فناوری
های روز دنیا و تحقق این طرح کالن ملی را
مطالبه نموده اند.
فناوری فعلی موتور خودروهای داخلی در
حال تولید مربوط به دو دهه گذشــته بوده
و بــا بکارگیری فناوری قدیمی برای موتور 3
سیلندر با حجم  2/1لیتر ،حداکثر توان قابل
حصول در محدوده  75تا  85اســب بخار و
گشــتاور  95تا  100نیوتن متر اســت اما با
استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا جهت
ارتقاء راندمان و در عین حال کاهش مصرف
ســوخت و آالینده ها (از جمله فناوری هایی
مانند پاشش مستقیم سوخت داخل محفظه
احتراق ،بکارگیری توربوشــارژ ،سرســیلندر
یکپارچه با منیفولد خروجی ،بلوک ســیلندر

آلومینیومی به صورت ریخته گری یکپارچه
با بوش سیلندر چدنی و  )...محصول موتور 3
سیلندر شرکت تیوان دارای  143اسب بخار
قدرت و  220نیوتن گشتاور است که در نوع
خود پرقدرت ترین موتور تولیدی خودروهای
سواری داخل کشور و دارای کمترین مصرف
سوخت و سطح آالیندگی یورو  6می باشد.
نخســتین بار فنــاوری Downsizing
 & Down speedingبــرای کاهــش
قابلتوجه مصرف ســوخت در موتور خودرو
در ســال  ۲۰۱۲در خودروهای شرکت فورد
بهکار گرفته شــد و طی سالهای بعد سایر
خودروسازان مطرح دنیا از جمله بیامدبلیو،
فولکس واگن ،رنو و پژو نیز از این فناوریهای
جدید در موتورهای نسل جدید خود استفاده
کردند.
بهعنوانمثــال ،شــرکت فولکسواگــن

موتورهای با حجم  ۱۶۰۰-۱۸۰۰سیســی
خود را با موتور هزار سیسی جدید که توان
و گشتاور باالتر و مصرف سوخت و آالیندگی
کمتری داشت یا شرکت پژو موتورهای چهار
ســیلندر  ۱۸۰۰سیســی و  ۱۶۰۰سیسی
خود را با موتور ســه سیلندر  ۱۲۰۰سیسی
پرقدرت جدید که مصرف سوخت و آالیندگی
بهمراتب کمتری دارد جایگزین کرد.
مجتبی میرســهیل ،مدیرعامل شــرکت
توســعه قوای محرکه تیوان در پاسخ به این
ســوال که ایده اولیه این طرح بزرگ از کجا
آغاز شــد گفت :ایده اســتفاده از موتورهای
کممصــرف روی خودروهای ســاخت داخل
در ســال اول فعالیت دولت روحانی شــکل
گرفــت .در فصــل پاییز و زمســتان که به
دلیل پدیــده وارونگی و آلودگی هوا پایتخت
و کالنشهرها تعطیل میشــدند ،مقرر شد
بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش آالیندگی
ناشی از خودروها ،نســبت به ارتقا و جهش
فنــاوری قوای محرکه خــودرو و رفع فاصله
دو ،ســه دههای فناوری خودروهای تولیدی
بــا خودروهای روز دنیا نســبت بــه واردات
موتورهای کممصرف یورو  ۶اقدام شود.
بر این مبنا شــرکت توسعه قوای محرکه
تیوان به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی،
طراحی و تولید خانواده موتورهای کم مصرف
و با ســطح آالیندگی یورو  6ســه سیلندر با
توان  143اســب بخار و گشتاور  320نیوتن
متر و  4ســیلندر با توان  155اســب بخار و

گشــتاور  250نیوتن متر را در دســت اقدام
دارد.
با اتمام طراحی ،نمونه ســازی و پشــت
سرگذاشــتن موفق آزمون های عملکردی و
دوام ،اولین نمونــه از این موتور در مردادماه
ســال  95با حضور مقامات عالی رتبه کشور
به طور رســمی رونمایی و پس از آن سرمایه
گذاری برای ایجاد خطــوط تولید ،صنعتی
ســازی و تولید انبوه این خانــواده موتور با
فنــاوری باال آغاز شــد .در حال حاضر نصب
و راه اندازی ماشــین آالت و بزرگترین خط
تولید موتور در کشــور با ظرفیت  500هزار
دستگاه در ســال ،مراحل پایانی خود را طی
می نماید و بهره برداری از فاز نخست تا پایان
سال جاری انجام خواهد شد.
ســرمایه گذاری  20هــزار میلیارد ریالی
انجام شــده در این طرح ،بزرگترین سرمایه
گذاری صنعت خودرو طی دو دهه گذشــته
جهت ارتقاء فناوری خودروهای تولیدی می
باشد .خطوط تولید این خانواده موتور مدرن
ترین ،به روز ترین و پیشــرفته ترین خطوط
تولیدی صنعت خودرو کشــور کــه به طور
همزمان قابلیت ماشــین کاری و مونتاژ 10
نوع از انواع موتورهای  3و  4ســیلندر را دارا
می باشــد .کارخانه تولیدی شرکت تیوان در
شهرک صنعتی کاسپین قزوین در زمینی به
وسعت  8هکتار و زیربنای  50هزار متر مربع
احداث گردیده و بــه روز ترین فناوری های
روز دنیا در حوزه تولید محصوالت با فناوری

باال در آن لحاظ شده است .عالوه بر این طی
این طرح بالغ بر  600نفر به صورت مستقیم
و  4000نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال
ایجاد خواهد شد.
با بهره بــرداری از این طرح کالن ملی تا
پایان ســال ،تولید انبوه موتورهای با فناوری
باال و کم مصرف در محدوده  5لیتر در 100
کیلومتر بر روی خودروهای سوای اجرا و یکی
از منویات مقام معظم رهبری در سال جهش
تولید محقق خواهد شد.
همچینیــن به منظور اطمینــان از تداوم
چرخــه نــوآوری و توســعه و بروزرســانی
محصوالت ،طی ســرمایه گذاری مشــترک
انجام شده تیوان با دانشگاه تهران و معاونت
علمی وفناوری ریاست جمهوری ،آزمایشگاه
ملی و مرکز نوآوری قرای محرکه پیشــرفته
( الکتریکــی ،هیبریدی ،احتراقی) برای انواع
خودروهای سبک و سنگین تا توان kw 430
به عنوان اولیــن و مجهزترین مرکز آزمون و
توســعه قوای محرکه الکتریکــی و احتراقی
کشور تا سطح استاندارد یورو  6ایجاد گردیده
است که تا پایان به بهره برداری خواهد رسید.
برای ایجاد این آزمایشــگاه بالغ بر 1000
میلیارد ریال ســرمایه گذاری مشترک بین
صنعت و دانشــگاه صورت پذیرفته است و با
آغاز به کار ،دانشگاه تهران در بین  5دانشگاه
برتر دنیــا در حوزه طراحــی و آزمون قوای
محرکه پیشرفته قرار می گیرد.
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راه اندازی مراکز کالنداده حوزه حملونقل
مراکز کالن دادههای حوزه حملونقل با هدف تحلیل دادهها و کمک به بهبود وضعیت حملونقلی کشور با همکاری ستاد توسعه فناوریهای
فضایی و حمل و نقل پیشرفته و دانشگاه تربیت مدرس ایجاد میشوند.

ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و دانشــگاه تربیت مدرس در یک
همکاری مشترک بر آن شدند تا مراکز کالن
دادههای حوزه حملونقل را با هدف تحلیل
دادهها و کمک به بهبود وضعیت حملونقلی
کشور ایجاد کنند .برای اجرایی شدن آن نیز
مطالعات طراحی ســاختار و الزامات این کار
انجام شده است.
در حــال حاضر دســتگاههای متولی امر
حمل و نقل در کشــور دادههــای زیادی در
اختیار دارند که به صورت پراکنده و به شکلی
غیرمتمرکز در اختیار خودشان است که اگر
مراکز کالن داده در این زمینه ایجاد شــود،
همه این اطالعات در قالب یک پلت فرم و در
یک سامانه جمع آوری می شود و در اختیار
36

حمل و نقل هوشمند شماره دو بهار 1400

متقاضیان و دستگاهها قرار میگیرد.

یکی از اولویتهای
معاونت علمی و فناوری
در سال جاری ،راهاندازی
مراکز کالنداده حملونقل
برای بهبود وضعیت این
صنعت در کشور است.
دادههایــی کــه از طریق سیســتمهای
هوشــمند حملونقل گردآوری میشــوند
بسیار ارزشمند هستند و میتوانند گرهگشای
بســیاری از معضــات و افزایــش بهرهوری

لونقلی کشــور شــوند که در
سیســتم حم 
این زمینه دو بحــث وجود دارد؛ یکی میزان
یکپارچگی دادهها و دیگری میزان اســتفاده
از آنها.
در حــال حاضر هر یک از نهادهای متولی
ل و نقل قســمتی از دادهها را در اختیار
حم 
دارند و معموال به ســایر دادهها دسترســی
ندارنــد .بنابرایــن بســیاری از تحلیلهــا،
برنامهریزیهــا و تصمیمــات مبتنی بر این
دادهها به دلیل عدم یکپارچگی ،ابتر یا ناقص
خواهد بود .در حال حاضر در کشور یک مرکز
داده ملــی در این زمینه وجــود ندارد و نیاز
است که در سیســتمی یکپارچه ،مرکز ملی
دادههای حمل و نقل هوشــمند تعریف شود
که این کار بــه همافزایی اقدامات هم کمک
میکند.

سامانه هوشمند بومی در اختیار کشاورزان قرار گرفت
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سامانه هوشمند توصیهگر کشاورزی مبتنی بر فناوریهای مکان محور تولید شد.

به گــزارش ستادتوســعه فنــاوری های
حوزه فضایی و حمــل و نقل معاونت علمی
وفناوری ریاســت جمهوری« ،ســت پلت»
سامانه هوشمند توصیهگر کشاورزی مبتنی
بر فناوری های مکان محور است .این سامانه
با پــردازش اتوماتیــک تصاویــر ماهوارهای
ســنجش از دور سنتینل  2اتحادیه اروپا و با
زیرساخت محاسباتی قوی خود ،نقشههایی
را برای مزارع طراحی میکند که کشــاورزان
برای تمامی زمینها ،مخصوصا مزارع بزرگتر
از  5هکتار میتوانند به جای سرکشی دورهای
زمین ،به محدودههای تعیین شــده در این
نقشــه ها مراجعه و نسبت به رفع مشکالت
مزرعه اقدام کنند.
به گفته دکتر منوچهر منطقی دبیر ستاد

توســعه فناوری های فضایی و حمل و نقل
پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری ،این ســامانه که محصول شرکت
دانشبنیان بوم نگاران هوشمند امید و با نام
تجاری «ست پلت» طراحی شده است.

«ست پلت» سامانه هوشمند
توصیهگر کشاورزی مبتنی بر
فناوری های مکان محور است.
این سامانه امکان ترکیب با سایر دادههای
برداشــت اطالعات مانند حسگرهای زمینی
مثل ســنجده های دما ،رطوبت خاک و هوا
را نیــز فراهم کرده اســت .ایــن یکپارچگی
میتواند به کاهــش هزینه ها و افزایش بهره
وری سامانه های نظارت بر مزارع کمک کند.

وی افزود :این نقشــه ها شامل نقشههای
تراکم و سالمت گیاهان ،محتوای آبی ،تنش
تغذیه ای (عدم توازن دریافت کود ازته و سایر
مواد مغذی) و مانند آنها اســت .این نقشه ها
هر شش روز یکبار و پس از گذر ماهواره از آن
محدوده ،در دسترس کاربران قرار می گیرد.
دکتر منطقــی همچنین بیان کــرد :از
ویژگی های این سامانه ،امکان ارائه خدمات
در الیه های مختلف مانند تصویر خام ،تصویر
پردازش شــده ،نقشه های توصیه ای و مانند
آن ها است که سایر شرکت های خدماتی در
حوزه کشاورزی می توانند با دریافت اطالعات
این سامانه به صورت اجاره نرم افزاری از این
زیرساخت استفاده کنند.
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در نمایشگاه شهر هوشمند

آخرین فناوریهای حمل و نقل
هوشمند به نمایش درآمد
فناوریهای نوین حوزه حملونقل در دومین نمایشگاه شهر هوشمند

عرضه شد .معاونت علمی و فناوری از نمایش این محصوالت و تجهیزات را
حمایت کرده است.
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دومین نمایشــگاه مسکن ،شهر سازی ،باز
آفرینی شهری و شهر هوشمند ایران  ۵بهمن
 ۱۳۹۹با حضور محمد شــکرچیزاده رئیس
مرکز تحقیقات ،راه ،مســکن و شهرســازی،
مهدی جمالینژاد ،معاون عمران و توسعه امور
شهری و روستایی وزیر کشور ،امیر شجاعان،
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری
اطالعات و آمار وزارت کشــور در مصلی امام
خمینی (ره) تهران افتتاح شد.
کمک به فرهنگســازی ،ترویج و عرضه
محصوالت نوین حوزه هوشمندسازی بهانهای
شد تا ســتاد توســعه فناوریهای فضایی و
حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری
به عنوان یکی از حامیان دومین نمایشــگاه
شهر هوشمند پا به میدان بگذارد .نمایشگاهی
برای توســعه بازار این حوزه و بهبود کیفیت
زندگی در شــهرها .یکــی از بخشهای مهم
این نمایشــگاه را حوزه حملونقل هوشمند
تشکیل میدهد.
دکتر منوچهر منطقی دبیر ســتاد توسعه
فناوریهای فضایی و حملونقل پیشــرفته
معاونت علمی و فناوری درباره این نمایشگاه،
گفت :نمایشــگاه شــهر هوشــمند فرصتی

مناســب برای معرفی و استفاده از ظرفیت و
توانمندی نخبگان ملی و بینالمللی در حوزه
فناوریهای مرتبط با این حوزه اســت .چند
محصول فناورانه از شــرکتهای دانشبنیان
حوزه حملونقل هوشمند نیز با حمایت ستاد
در این نمایشگاه عرضه شده است.
وی افزود :برگزاری این نمایشگاه به مدیران
شهری کمک میکند تا توانمندی نخبگان و
صاحبان ایده در این حوزه را شناسایی کنند
و با فناوریهای نوین آن آشنا شوند .این کار
آنها را ترغیب به استفاده از این ظرفیتها در
بخشهای مرتبط با مدیریت شهری میکند.
یکــی از این حوزههــا ،بخــش حملونقل
هوشمند است.
دبیر ســتاد توســعه فناوریهای فضایی
و حملونقــل پیشــرفته معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری همچنین ،گفت:
در این نمایشگاه مفاهیم نوین مرتبط با شهر
هوشمند ارائه شده است و در بخش دیگری
از آن ،محصوالت فناورانه حملونقل هوشمند
نیز برای عالقهمنــدان و فعاالن این حوزه به
نمایش گذاشته شد .در این فضا ،شرایط برای
معرفی توانمندی نخبگان کشــور به مردم و

مدیران فراهم است.
محصــوالت فناورانــه حملونقل
هوشمند به نمایش درآمد
شــهاب خدامــرادی مســوول حــوزه
هوشمندســازی ستاد توســعه فناوریهای
فضایــی و حمــل و نقل پیشــرفته معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان
اینکه حملونقل هوشــمند یکــی از اجزای
شــهر هوشمند است ،بیان کرد :ستاد در این
نمایشگاه برخی دستاوردها و توانمندیهای
خود را معرفی و ارائه کرده اســت .همچنین
غرفه این ستاد در نمایشگاه ،میزبان  3شرکت
فعال در حوزه حملونقل هوشمند برای ارائه
محصوالت و فعالیتهایشان است.
دومین نمایشگاه بینالمللی شهر هوشمند
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهــوری ،وزارت راه و شهرســازی ،وزارت
کشــور ،ســازمانها ،نهادهــا ،انجمنهــا و
اتحادیههای داخلی و بینالمللی برگزار شده
و تا  7بهمنماه در نمایشــگاه مصلی میزبان
عالقهمندان است.
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رونمایی از سامانه تماس
اضطراری
مرگ ســاالنه  ۱۸هزار نفر در کشور براثر
تصادفات جادهای ،رخداد ســالی  ۸۰۰هزار
تصــادف رانندگی در کشــور و کســب رتبه
 ۳۸جهانــی در ثبت آمار مرگ و میر ناشــی
از این حوادث همگی دســت به دســت هم
داد تا دســتگاههای متولی به فکر استفاده از
فناوریهای نوین بیفتند و تــا این آمارها را
کاهش دهند.
همین هدف نیز یک همکاری مشــترک
میان ســتاد توســعه فناوریهای فضایی و
حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و یک شرکت خودروسازی
شکل داد تا سامانه تماس اضطراری در کشور
توسعه یابد .سیستمی که در هنگام تصادفات
جادهای یا وقوع شرایط اضطراری یک پیامک
به صورت خودکار یا دســتی به نزدیکترین
مرکز پیام یا اورژانس ارسال میکند.
این ســامانه پس از تصادف با فشار دادن
یک دکمه به صورت دستی توسط سرنشینان

خودرو یا به طور خودکار از طریق فعالسازی
سنســورهای درون خــودرو ،شــروع به کار
میکند .پس از ارســال پیام به نزدیک ترین
مرکز خدمات اضطراری ،این مراکز وارد عمل
میشوند و اقدامات الزم را انجام میدهند.
این همکاری مشــترک قرار است به نصب
ســامانه تمــاس اضطــراری در خودروهای
تولیدی این شــرکت خودروسازی به عنوان
خدمات پس از فــروش و به صورت انتخابی
منجر شود .این کار به ارتقای امنیت سفرهای
درون شهری و برون شهری کمک میکند و
تلفات تصادفات جادهای را کاهش خواهد داد.
در سیســتم جامــع تمــاس اضطــراری
( )e-callکلیــه خودروهــای مجهز شــده
بــه ( ،)e-callدر صورت بــروز یک تصادف
جــادهای ،بهطور خــودکار و با اســتفاده از
سنســورهای شناسایی تصادف و یک شماره
مشخص ( ،)115مختصات محل تصادف به
مراکز اورژانش و دیگر مراکز هماهنگ شــده
برای کمکرســانی ،در همان لحظه تصادف،
اطالعرســانی شده و ســازمانهای امدادی
مربوطه با استفاده از منابع انسانی ،خودرویی

و ســایر امکانــات خــود ،اقدام بــه اعزام و
خدماترسانی در همان نقطه تصادف خواهند
کرد .در این سیستم با استفاده از جمعآوری
و پایــش اطالعات مرتبط اقدام به تهیه انواع
گزارشات و تصمیمسازیهایی مینمایند که با
استفاده از آن بتوان همه منابع و هزینه های
موجود در تصادفات جــادهای را کاهش داد.
کاهش زمان دسترســی خودروهای امدادی
به محل حادثه ،پایش نحوه امدادرسانی تیم
امدادی اعزام شده و کنترل کیفیت کار آنها،
بررســی رفتار راننده در هنگام رانندگی قبل
از تصــادف و … از دیگر امکاناتی اســت که
با استفاده از سیستم جامع تماس اضطراری
( )e-callرا میتوان به آن دســت یافت .در
این طرح قرار اســت هرگونــه تصادف از هر
نقطه کشور با استفاده از استانداردهای فنی و
سیستم های درون خودرو به صورت خودکار
بــه مراکز تمــاس اضطراری متصل شــود.
این پروژه همچنین باید بــا همکاری تولید
کنندگان اتومبیل ،اتوبوس و کامیون و سایر
ذی نفعان پشتیبانی شود.
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همکاری با ما
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مجله حمل ونقل هوشمند آماده دریافت
و انتشار مقاالت و صاحب نظران صنعت
حمل و نقل هوشمند می باشد .محورهای
مقاالت شــامل زیرساخت ها و تجهیزات
حمل و نقل هوشــمند ،اینترنت اشــیا،
کالن داده ،هــوش مصنوعــی ،پردازش
تصویر ،ماشین های خودران ،تکنولوژی
های مخابراتی حمل و نقل هوشمند و ...
می باشد.
لطفا مطالب و پیشــنهادات خــود را به
ایمیل زیر اراسال فرمایید.
Sh.khodamoradi@sat.isti.ir
بی شــک انتشار دانسته های شما کمک
شایانی است جهت پیشبرد اهداف صنعت
حمل و نقل هوشمند و کمکی است برای
بهبود کیفیت زندگی همگان.
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