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دﻧﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎد  -ھوﺷﻣﻧد ﺑراﻧﯾد  -ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ

ﺷﻤﺎره روزﻧﺎﻣﻪ٣١٧۵ :

ﮔﺰارﺷﯽ از طﺮح ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر

ھوﺷﻣﻧد ﺑراﻧﯾد
روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد  -ﺷﻤﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ ١٣٩٣/٠١/٢٧ :ﺑﺎزدﯾﺪ :ﺑﺎر ﮐﺪ ﺧﺒﺮDEN-795822 :
ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮدد ﺧﻮدروھﺎ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻧﺪا ﻟﮫﺮدی
ﯾﮑﯽ از ھﻤﺎن ﺻﺒﺢ ھﺎی ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﮫﺮان اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎری ﻣﮫﻢ ﻋﺠﻠﻪ دارﯾﺪ .ﺳﻌﯽ دارﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ
وﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﺪه اﯾﺪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﭘﯿﺎم
ﻣﺘﻐﯿﺮ ) (VMSﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم »ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ« درج ﺷﺪه روی آن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای اﺧﻄﺎر ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎی ﺧﻮدرو ) ،(OBUﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻨﯿﺪ...

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر روزﻣﺮه را
ﺑﺮایﺗﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ طﺮح ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ و ﻣﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ و در روز ﺳﻮم ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﺟﺒﺎری
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎدهھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اوﺻﺎف ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن« دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی  2013ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ) ،(ITUﺷﻌﺎر
ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ICTو ﮐﺎھﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای« اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﻼم ﮐﺮد.
در اﯾﺮان ھﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺣﺪود ﺳﺎل  79و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾﮏ اﯾﺪه
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه در دﻧﯿﺎ ﺣﺎﻻ در ﺷﺮف ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ »ﺣﺒﯿﺐ رﺳﺘﻤﯽ« ﻣﺪﯾﺮ
ﭘﺮوژه و »ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺎﺋﯿﺎن« ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و اطﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ »دﻧﯿﺎیاﻗﺘﺼﺎد« ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﮫﺎ از اﻓﺖ و ﺧﯿﺰھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در طﻮل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ؛ از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری در داﺧﻞ ﺗﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم و اﺟﺮای طﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت .رﺳﺘﻤﯽ درﺑﺎره اوﻟﯿﻦ روزھﺎی ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺳﺎل  79و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺳﺎل  90ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش
و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در ﺷﻮرای ﻋﺘﻒ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و اﺟﺮای
آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ طﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
او درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ طﺮح در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ژاﭘﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺟﮫﺖ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺸﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺰرگ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺟﺮای طﺮح
ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮاﺑﺮ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺎ اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮی در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﯾﻢ درﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آن ﻧﺸﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺎر طﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ .از طﺮﻓﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای و ﺷﮫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ«.
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طﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﮫﺮان -رﺷﺖ و ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ آن ،ﻗﺮار ﺷﺪ طﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﺟﺎدهای در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮫﺮان ﺗﺎ رﺷﺖ و ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺷﮫﺮی در ﺷﮫﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﺟﺮا ﺷﻮد .رﺳﺘﻤﯽ درﺑﺎره اﺟﺮای طﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای  RSUﯾﺎ  Road Side Unitرا در ﻧﻘﺎطﯽ از ﺟﺎده و ﺷﮫﺮھﺎی
ﺗﮫﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺗﺠﮫﯿﺰات در  22ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺗﮫﺮان -رﺷﺖ و در  10ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﮫﺮی ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪRSU .ھﺎ وظﯿﻔﻪ
ﺗﺒﺎدل دادهھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎرﺑﺮدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﻮﻟﯿﺖ دھﯽ ﻋﺒﻮر ﺧﻮدروھﺎی اورژاﻧﺲ در ﺗﻘﺎطﻊھﺎ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﺗﻮﺑﻮسھﺎ
ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺷﮫﺮداری ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ روی ﺧﻮدروھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮدروھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
طﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺎ ﺗﺮدد ھﻤﯿﺸﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺠﮫﺰ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  120ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در روﻧﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن راھﺪاری و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمھﺎی ھﺸﺪار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف در ﻣﺴﯿﺮ ،راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺧﻮدروھﺎ را آﮔﺎه ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ذیﻧﻔﻌﺎن اﯾﻦ طﺮح ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
اﻣﺎ ﺷﮫﺮداری ﺷﮫﺮ ﻗﺰوﯾﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ طﺮح
ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮع ﺧﻮدروھﺎی ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات و روﻧﺪ ﻧﺼﺐ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎر ﻧﺼﺐ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری روی ﺧﻮدروھﺎ را از اﺑﺘﺪای ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  92آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ  120ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ھﺰﯾﻨﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﮫﺎ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اطﻼﻋﺎت ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﻟﺤﻈﻪ و آﻧﻼﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروھﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻮدروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در داﺧﻞ ﺧﻮدروھﺎ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﻤﺎی ﺧﻮدرو ﯾﺎ  OBUھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه و از ﺑﺮق ﺧﻮدرو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.

ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
در طﻮل ﻣﺴﯿﺮ
در ﮐﻨﺎر ﺗﺠﮫﯿﺰات ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای ﯾﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺧﻮدروھﺎ ،ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ  VMSھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﭘﺮوژه ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ و ﭘﺮ رﻧﮕﯽ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ ﻳﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﻜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﯿﺎم آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﺼﺎدف ﺗﺮاﻓﯿﻜﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﻧﮕﮫﺪاری ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺟﻮی ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎدهای ،وﻗﺎﻳﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروھﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد .ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی
ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  VMSﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دروازهای ﯾﺎ روی دﮐﻞ در ﺷﺎﻧﻪ راه ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اطﻼﻋﺎت
روی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل و ارﺳﺎل اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺒﯿﺐ رﺳﺘﻤﯽ درﺑﺎره ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ادارات ذیﻧﻔﻊ و ﻣﺴﻮول ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارات ﮐﻞ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی
و ﭘﻠﯿﺲ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ،ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﺪﯾﺪهھﺎی
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات  OBUﺧﻮدروھﺎی ﮔﺸﺖ راھﺪاری ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ روی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ«.
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دﻧﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎد  -ھوﺷﻣﻧد ﺑراﻧﯾد  -ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ

ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﺮد زﯾﺎد
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺎﺋﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  GPRSاﺑﺰارھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮد
ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮدرو ﺑﺮد آن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ اﻣﺎ ﺑﺮد زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .زﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞھﺎ
ﺣﺪود  200ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  100ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ھﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در آن ﺑﺎﯾﺪ
دارای ﭘﮫﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪھﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث و  Wi-Fiﻣﻮﺑﺎﯾﻞھﺎ و ﺗﺒﻠﺖھﺎی اﻓﺮاد ﺗﺪاﺧﻞ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ«.
ﻋﻄﺎﺋﯿﺎن درﺑﺎره ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺗﺠﮫﯿﺰات آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺮﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری روی ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﺧﻮدروھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ،در آﯾﻨﺪه و در زﻣﺎن اﺟﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ طﺮح ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺧﻮدروھﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد«.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی دارد» :درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ دو ﻧﻮع ﺗﺠﮫﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ اﮐﺘﯿﻮ و ﭘﺴﯿﻮ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺴﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ ھﻮا ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﺎدف ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺴﯿﻮ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶھﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﺴﻪ ھﻮا در ﺧﻮدرو ﭘﮋو  206در زﻣﺎن اﺑﺘﺪای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺪود  450ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﮫﯿﺰات اﮐﺘﯿﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،از وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ،
اﻣﺎ ﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورود اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖھﺎی
ﺑﯿﻤﻪای در اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ طﺮحھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﻪای وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪهاﯾﻢ«.
ﻋﻄﺎﺋﯿﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  400ھﺰار ﺧﻮدرو ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻌﺎل در ﻣﺴﯿﺮ طﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی ﺧﺎص
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس و ...روی آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺼﺐ اﺳﺖ«.
اﻓﻖ  12ﺳﺎﻟﻪ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺒﯿﺐ رﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ طﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺸﻮر در
اﻓﻖ اﯾﺮان  1404ھﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ارادهای ﺟﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ روﻧﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح را اداﻣﻪ ﺑﺪھﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده و از آن ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪی ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎوریھﺎی ﻧﻮﯾﻦ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮫﻮری ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮫﺮھﺎی وزارت ﮐﺸﻮر ،وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ،ﺳﺎزﻣﺎن راھﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ،ﭘﻠﯿﺲ راھﻮر ﻧﺎﺟﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎطﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﯿﺎریھﺎی ﺷﮫﺮداریھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ....داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻗﺪمھﺎی ﺑﻌﺪی اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری اﯾﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
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