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اتاق بازرگانی

بندر بوشهر؛ در جایگاه دومین بندر کانتینری کشور
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دریایی

اقدام شایسته سازمان بنادر و دریانوردی؛

ارایهتخفیفهایبندریبه
صادرکنندگان

کارشــناس اقتصادی گفت :اقدام سازمان
بنادر و دریانوردی در جهت ارایه تخفیف های بندری به
صادرکنندگانیکهارزحاصلازصادراتخودراواردکشور
میکنند،شایستهاست.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،ابراهیم رزاقی درباره تعویق
زمان اعطای تخفیفات صادراتی به پایگاه اطالع رسانی
سازمان بنادر و دریانوردی ،افزود :چندی پیش سازمان
بنادر و دریانوردی اعالم کرد که در همسویی با سیاست
های کالن دولت و سیاست های ابالغی بانک مرکزی،
زمان اعطای تخفیف ها در هزینــه ها و عوارض بندری
به تعویق انداخته شد تا زمانیکه ارز حاصل از صادرات به
تایید بانک مرکزی برسد.
وی ادامه داد :اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در راستای
ارایه تخفیف به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات
را به چرخه اقتصــادی بر می گردانند بســیار خوب و
شایستهبود.
رزاقی اذعان داشت :کشور در شرایط سختی قرار دارد و
از نظر ارزی مشکالتی وجود دارد از اینرو ضرورت دارد
که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد و در جهت
تامین ارزی همکاری کند .وی گفت :اگر تولیدکنندگان
و صادرکنندگان مانند گذشــته در راستای منافع ملی
فعالیت کنند ،اقتصاد کشور می تواند از بحران ها عبور
کند و این امر تا حدودی از مشکالت تحریم می کاهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد :یکی از نکات
مهم در کاهش اثرات تحریم ،همســویی و هماهنگی
بین بخش های مختلف اقتصاد اســت .این کارشناس
اقتصادی تاکید کرد :هماهنگی و هسمویی سازمان بنادر
ودریانوردیوسایرمجموعههاباسیاستهایارزیبانک
مرکزی اتفاق مهمی است که می تواند در نهایت به نفع
تک تک ایرانیان تمام شود .وی خاطرنشان کرد :دولت در
بودجه سال آینده معافیت های مالیاتی کاالی صادراتی
را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است این نشان می
دهد که سیاست گذاران در راستای برگشت ارز به کشور
برنامه ریزی کردند و در این مهم ضرورت دارد که همه
سازمانهایمرتبطهمکاریکنند .ویبابیاناینکهتمام
کشورها در سیاست های که تدوین می کنند ،با یکدیگر
همکاریدارند ،تصریحکرد:هماهنگیبین مجموعههاو
تصویب نکات مورد نیاز با هدف اجرا شدن قانون واحد به
رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.

هیأت اعزامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تاسیسات ،اقدامات صورت گرفته و همچنین عملیات بندری ،بندر بوشهر بازدید کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی ،در این بازدید که باحضور
عوض پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر انجام شد ،سیاوش ارجمند زاده؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به بیان گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در بندر بوشهر و همچنین طرح های
توسعه ای در مجتمع بندری نگین پرداخت .وی گفت :بندر بوشهر یکی از بنادر باسابقه و دارای قدمت تاریخی هزار ساله است که از دیرباز مرکز توجه بازگانان و صاحبان کاال بوده است .وی افزود :در حال حاضر بندر بوشهر با انجام
طرح های توسعه پیشین در جایگاه دومین بندر کانتینری کشور قرار گرفته است که با انجام طرح های توسعه ایی در مجتمع بندری نگین این جایگاه تثبیت خواهد شد .گفتنی است ،در ادامه این بازدید هیات بازدید کننده
باحضور بر روی شناور از کانال دسترسی بندر و عملیات بندر ی و همچنین اقدامات صورت گرفته در جزیره نگین  ،از نزدیک دیدن کردند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی:

راهبرایصادرکنندگانغیرحرفهایهموار
شدهاست

غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای
مورد نیاز در بستهها و دستورالعملهای
ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد ،شــرایط
برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد
شد در حالی که شرایط به وجود آمده راه
را برای صادرکننــدگان غیرحرفهای باز
کرده است.
بــه گــزارش اقتصــاد ســرآمد ،یکی از
اصلیترین مســائلی که در شرایط فعلی
کشور باید به آن توجه کرد ،نقش مثبت
و کلیدی صادرات اســت کــه میتواند
برای مدیریت اوضــاع اقتصادی و کمک

به دولت ایفــا کند .بر همین اســاس ما
باید سیاستهای خود را طوری طراحی
کنیم که صادرکنندگان با فراغ بال امکان
نقشآفرینی در شــرایط فعلی را داشته
باشند.
غالمحسین شافعی با اشاره به تالشهایی
که برای مدیریت اوضاع انجام شده ،افزود:
هرچند دولــت و بانک مرکــزی تالش
کردهاند در ماههای گذشــته و به دنبال
باال رفتن نرخ ارز اوضاع را مدیریت کنند
اما با توجه به تجربه شکل گرفته در طول
هفتههای گذشــته ،به نظر میرســد که
میتوان به برخی تغییرات در دستورالعمل
ارزی بانک مرکزی نیز اندیشید.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه شــرایط به
وجود آمــده راه را بــرای صادرکنندگان
غیرحرفهای باز کرده اســت ،گفت :وقتی
سیاســتهایی در نظر میگیریم که در
جریان اجــرای آن صادرکنندگان بزرگ
با دشواری مواجه شــده اما صادرکننده
کوچک میتواند با اســتفاده از امکانات
در نظر گرفته شــده فعالیت کند ،شرایط
برای حرفهایها و افرادی که برای دورانی
طوالنی در این بخش حضور داشــتهاند
سخت میشود.
شــافعی ادامــه داد :امروز بســیاری از
صادرکنندگان بزرگ ما با توجه به شرایط
دشوار اقتصادیشان امکان صادرات پیدا

عضو هیات عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور:

پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها بهزودی اجرایی میشود

راهبر امور حقوقی شرکت فرودگاهها خبر داد:

تالش برای انتصاب مدیر زن در
فرودگاههای کشور

عضو هیات مدیره و راهبر حقوقی شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از تالش برای انتصاب
مدیر زن در فرودگاههای کشــور خبر داد و گفت :نگاه
مجموعهمدیریتیشرکتبهاینپیشنهادمثبتاست.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،معصومه ابراهیمی ،عضو هیات
مدیره ،راهبر امور حقوقی و مشاور امور بانوان و خانواده
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،با اشاره به
حضور زنان در عرصه مدیریت هوانوردی در کشور گفت:
اولین انتصاب مدیر زن در هیات مدیره ،برای اولین بار در
تاریخ صنعت هوانوردی و در تاریخ وزارت راه و شهرسازی،
در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اتفاق افتاد.
وی ادامه داد :خوشبختانه این مساله زمینهای فراهم کرد
که تالش کنیم مدیران زن دیگری را در سایر سطوح ،هم
در این شرکت و هم در سایر بخشهای صنعت به خدمت
بگیریم .ابراهیمی به تالشها برای انتصاب مدیر زن در
فرودگاههای کشور اشاره کرد و گفت :توجه به اینکه من
بهعنوانیکزنعضوهیاتمدیرهومشاورحقوقبانوانو
خانواده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هستم ،از
اولینروزهایقبولمسئولیت،تمامتالشهاورایزنیهارا
برایطرحاینموضوعوتوجیهسیستممدیریتشرکتو
همچنینمجموعهبانوانشاغلانجامدادمکههمازطرف
خودبانواناینتوانمندیابرازوبهنمایشگذاشتهشودواز
طرفیهمنظاموسیستم مدیریتبتواندازاین توانمندی
در ســوطح مختلف از جمله در مدیریــت فرودگاهی
اســتفاده کند .راهبر امور حقوقی شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران از ارائه پیشنهاد برای انتصاب مدیر زن
در فرودگاههای کشور خبر داد و افزود :خوشبختانه هم
مدیرعامل محترم و هم سایر اعضای هیات مدیره نسبت
بهاینپیشنهادنگاهمثبتیدارند.

نمیکنند و این در شــرایطی اســت که
برخی افراد با خریــد کاالی همین افراد،
به شــکل خرد کاالها را صــادر میکنند
و بهاینترتیــب هــم از مزیتهــای در
نظر گرفته شده در دســتورالعمل ارزی
بهرهمند میشــوند و هم بازار افراد اصلی
را میگیرند.
او تصریح کرد :برای حل این مشــکالت
قبل از هر چیز یک مســئله بیشــترین
اهمیــت را دارد و آن لــزوم اعتماد ما به
بخش خصوصــی و صادرکنندگان بزرگ
است .افرادی که در تمام دهههای گذشته
بخشــی از بار اقتصاد کشــور را به دوش
کشیده و همواره نســبت به بازگشت ارز
خود اقدام کردهاند و ازاینپس نیز باوجود
تمام دشواریها بهجز این فکر نمیکنند.
بر اساس این گزارش ،پس از آغاز اجرای
بسته جدید ارزی بانک مرکزی در روزهای
پایانی آبان ماه ،تعــدادی از اعضای اتاق
بازرگانی نســبت به چگونگی اجرای این
سیاست اعتراض داشــته و اجرای آن را
برای صادرکنندگان بزرگ مشکلســاز
خواندند .در بســته جدیــد ارزی بانک
مرکزی ،صادرکنندگان تا سقف صادرات
یکمیلیون یورو از ورود به ســامانه نیما
معافاند اما پسازآن و به شکل تصاعدی
باید بخشهای بیشتری از سهم صادرات
خود را وارد این سامانه کنند.
باوجود تأکید چندبــاره بانک مرکزی بر
لزوم بازگشــت بهموقع ارزهــا و ثبت آن
در سامانه ،به نظر میرسد که هنوز الاقل
بخشی از صادرکنندگان اطالعات مربوط
به ارز خود را در نیما ثبت نکردهاند.
چند روز قبــل و با دســتور وزیــر امور
اقتصادی و دارایی ،کارگروهی تشــکیل
شد تا پس از بررسی ابعاد مختلف نظرات،
دربــاره تغییرات احتمالی در این بســته
تصمیمگیری کند.

معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت زیربناهای
حملونقل کشور بابیان اینکه در بخش راهسازی بودجهای که
برای سال آینده در نظر گرفتهشده است  ۵درصد بودجه مورد
نیاز برای تکمیل پروژههای در دست اجرا است ،گفت :پرداخت
الکترونیکی عوارض آزادراههای کشور بهزودی به مرحله اجرایی
میرسد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سید حسین میرشفیع با حضور در
یک برنامه رادیویی بابیان اینکه ازنظر پوشش جادههای آسفالته
در کشور یک حرکت جهشی را طی ۴۰سال دوره انقالب شاهد
بودهایم گفت :در شــرایطی که برخی از مراکز استانهای ما
پیش از انقالب مانند استان کهگیلویه و بویراحمد فاقد راههای
آسفالته بودند امروز بسیاری از مسیرهای شبکه اصلی و فرعی
کشور تکمیلشده و بسیاری از جمعیت روستایی نیز از راههای
آسفالته بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به اینکه طول راههای کشور از  ۳۰۰هزار کیلومتر
فراتر رفته است بیان کرد :بیش از ۲هزار و  ۲۰۰کیلومتر آزادراه
در کشور در دست بهرهبرداری و هزار و  ۱۸۰کیلومتر دیگر در
دستساخت است و قرارداد  ۴۰۰کیلومتر دیگر بستهشده که
در شرف اجرا است.
میر شفیع بابیان اینکه برخی از پروژههای در دست اجرا در سال
آینده به بهرهبرداری خواهند رسید اظهار کرد :قطعه  ۴ارومیه
تبریز بهزودی به بهرهبرداری میرسد ،همچنین بخش عمدهآزادراه شیراز -اصفهان که قریب به ۲۲۰کیلومتر است در سال

آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت عالوه بــر آن آزادراه اراک -
خرمآباد نیز سال آینده به بهرهبرداری رسیده که راه خرمآباد به
تهران را نزدیکتر میکند.
عضوهیئتعاملشرکتساختوتوسعهزیربناهایحملونقل
کشوردررابطهبابهرهبرداریازکمربندیجنوبتهراننیزگفت:
این آزادراه از محور قم -گرمسار نزدیک ورامین شروعشده و
بعد از گذشت از آزادراه تهران-قم و تهران-ساوه بعد از آبیک
به آزادراه کرج-قزوین متصل میشود .طول این آزادراه ۱۵۸
کیلومتر است که  ۸۰کیلومتر آن در حال حاضر کامل شده و
امیدواریم که تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اینکه به در حوزه ساخت آزادراه به استانداردهای
بینالمللی نزدیک هستیم افزود :از لحاظ هندسی و طراحی
راههاکامالمنطبقبراستانداردهایبینالمللیهستیمونشریات
تخصصی خوبی در کشور منتشرشدهاند که فعالیت شرکت
راهسازی برای ساخت راههای کشور را یمتوان منطبق بر این
استاندرادها دانست؛ البته متأسفانه باید گفت که در حال حاضر
نگهداری راهها در شرایط مناسبی نیست و از برنامه نگهداری
استاندارد به دلیل محدودیت منابع فاصله زیادی گرفته است.
میرشفیع در رابطه باکیفیت مصالح استفادهشده در ساخت
بزرگراهها و آزادراهها نیز گفت :در این حوزه کار جدی در چند
سال اخیر اتفاق افتاده و کیفیت قیر و آسفالت در این سالها
باال رفته است؛ هماینک  ۶نوع قیر در کشور تولید میشود که
استاندارد بسیار باالیی دارند .برای کنترل کیفیت آسفالتها

نیز نظام کنترلی جدید ایجادشــده و بــا بهرهگیری از دانش
شرکتهای دانشبنیان در حال استفاده از نمونههای پیشرفته
آسفالتازجملهقیرهایپلیمریدراینصنعتهستیم.
عدم تخصیص مناسب بودجه؛ از چالش های ساخت آزادراهها
وی مشــکالت و چالشهای فراروی ایران در مورد ســاخت
آزادراهها را عدم تخصیص مناسب بودجه عنوان کرد و ادامه داد:
همه کشورها این دغدغه رادارند که منابعی که باید برای توسعه
زیرساختهااختصاصیابدمنابعمحدودیهستندبااینحالما
شرایطمان به دلیل فروش نفت بهتر است و درآمدهای نفتی از
سال ۵۰بایدقاعدتاًبهبهبودبهترتوسعهزیرساختهااختصاص
مییافت ولی باعدم مدیریت منابع این امر محقق نشد.
میرشفیع افزود :متأسفانه نظام توزیع اعتبارات و فنی اجرایی
کشور درگیر موضوع بودجه است و تا زمانی که بودجه مصوب
تخصیص نیابد پروژههــا اجرایی نمیشــود درحالیکه در
کشورهای دیگر اگر یک قرارداد پیمانی بسته میشود منابع
موردنیاز پروژه توسط بانک تأمینشده و دولت یا پیمانکار با
بانک تسویهحساب کرده و تأخیری در تأمین منابع وجود ندارد.
وی بابیان اینکه کشور با پروژههای نیمهتمام بسیاری مواجه
اســت تصریح کــرد :باوجوداینکه در پروژههــای نیمهتمام
سرمایهگذاری قابلتوجهی صورت گرفته است اما به دلیل عدم
تخصیص منابع در حال حاضر این پروژهها قابل بهرهبرداری
نیستند.
معاون ســاخت و توســعه آزادراههای شــرکت زیربناهای
حملونقل کشــور ادامه داد:در بخش راهســازی بودجهای
که برای سال آینده در نظر گرفتهشده است  ۵درصد بودجه
موردنیاز برای تکمیل پروژههای در دست اجرا است و پروژههای
پیشبینیشده که باید در بودجههای آتی دیده شود  ۲۰برابر
بودجه سال آینده بوده که روند افزودن پروژهها نیمهتمام در
سال آینده نیز حفظ خواهد شد.
میرشــفیع با تأکید بر اینکه باوجود محدودیت بودجهای ما
نمیتوانیم توسعه کشــور را متوقف کنیم گفت :برای جذب
سرمایهگذاران داخلی مشکالت ویژهای وجود دارد و بااینحال
در چند سال گذشته تالش شده است تا این مشکالت مرتفع
شوند که حاصل آن در حال حاضر  ۸پروژه راهسازی باارزشی
بالغبر  ۲۰هزار میلیارد تومان بوده که قرارداد آنها با پیمانکار
به امضا رسیده است.
وی در پایان بابیان اینکه پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهها
به بهزودی راهاندازی میشود افزود :الکترونیکی کردن پرداخت
عوارض آزادراهها تأثیر بسزایی داشته و بعد از اجرایی شدن این
پروژه دیگر اتومبیلها در آزادراهها نیاز به توقف ندارند و این امر
باعث ایمنی و حذف گرههای ترافیکی خواهد شد همچنین
پرداخت عوارض از طریــق منابعی مختلفی که کاربر تعریف
میکند انجام خواهد گرفت که میتواند از طریق اپلیکیشن یا
یکی از قبضهای خدماتی و یا خودپرداز و غیره باشد.

در گفتوگو با برگزیده چهارمین دوره جایزه نوآوریUIC
بررسی شد:

مسیریابی نابینایان در ایستگاه راهآهن با یک اپلیکیشن

در جوامع اقتصادی پیشرفته ،سرمایه انسانی از اساسیترین
زیرساختهای اقتصاد دانشبنیان و کارآفرین به شمار میرود و در زمره
بزرگترین و باارزشترین داراییها این کشورها قرار دارد .خلق اندیشه ،رشد
صنعت ،ایجاد کسبوکارهای متنوع جدید و فناوریهای نوآورانه از سوی
استارتاپ ها پنجره جدیدی برای ورود کشورهای درحالتوسعه بهسوی
اقتصاد نوین اســت و با مدیریت صحیح میتواند کشورها را بهسوی تکیه
به توانمندی داخلی سوق دهد .با توجه به چنین اولویتهایی و تأکید مقام
معظمرهبریبرحمایتازکاالیایرانیوتوانملی،شرکتراهآهنپرداختن
به فنآوریهای نوین و حمایت از استارتاپها را در ردیف اولویتهای خود
قرار داده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسین عاشوری قائممقام راهآهن از پژوهشگران
ایرانی برتر در چهارمین دوره جایزه نوآوری و تحقیقات اتحادیه بینالمللی
راهآهنها ( )UICکه در فرانسه برگزار شد قدردانی و اعالم کرد که راهآهن
از حوزه فناوریهای نوین و نهادینه کردن این اقدامات در راهآهن حمایت
میکند.
ازاینرو با محمدعلی ســهرابی ازجمله برگزیدگان چهارمین دوره جایزه
نوآوری و تحقیقات اتحادیه بینالمللی راهآهنهــا ( )UICبه گفتوگو
نشستهایم .این محقق جوان که متولد ۱۳۷۱است ازجمله فارغالتحصیالن
کارشناسی از دانشکده راهآهن دانشگاه علم صنعت است و در حال سپری
کردن دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه امیرکبیر است.
وی عقیده دارد که اطالعرســانی در مورد پروژههای برتر و ایجاد فضای
تبادلنظر در این زمینه میتواند راه را برای پژوهشگران هموار کند .آنچه در
پی میآید حاصل گفتگوی وی با روابط عمومی شرکت راه آهن ایران است:
لطفاًدرموردپروژهوچراییشرکتدرمسابقاتچهارمیندورهجایزهنوآوری
و تحقیقاتاتحادیهبینالمللیراهآهنها ()UICتوضیحاتیبفرمایید؟
ایده من طراحی یک اپلیکیشــن (برنامه کاربردی) برای مســیریابی در
ن بود .همیشه فکر میکردم افرادی
ایستگاههای شلوغ و خیلی بزرگ راهآه 
هستند که امکان دارد در اینجاهای شلوغ و بزرگ نتوانند مسیر خود را ادامه
دهندویاگمشوند،بنابراینطراحیچنینسیستمیبرایچنینمکانهایی
میتواند بسیار راه گشا باشد.
عملکرد این اپلیکیشن مشابه برنامه مسیریابی ویز ( )WAZEاست ،که
بخشی به نام واقعیت افزوده به این برنامه کاربردی اضافهشده به شکلی که با
استفاده از دوربین گوشی مسیر موردنظر فرد نشان داده میشود .این برنامه
کاربردی در بسیاری از اماکن کاربرد دارد بهعنوانمثال در بیمارستانها که
یکسریخطوطراهنمابارنگهایمختلفرویزمینوجودداردمیتواناز
اینبرنامهاستفادهکرد.البتهدرایستگاههایراهآهنخطیرویزمیننیست
اما با استفاده از دوربین و این برنامه ،یک سری خط روی زمین فرض میشود
که اگر این خطوط دنبال شوند ،فرد بهدرستی به مقصد خود میرسد.
در حقیقت درراه آهن اگر اپلیکیشن به اطالعات دریافتی از دوربین وصل
شود میتوان با این برنامه بهراحتی تا درب واگن رسید .حاال اگر فرض کنیم
 ۸۰خطدراینایستگاهوجودداشتهباشد،اینبرنامهشخصراتاسکووواگن
موردنظرراهنماییمیکند.
همچنین امکانات دیگری مانند نقاط مختلف ایستگاه از رستوران گرفته تا
اطالعاتوانتظاماتدرایناپلیکیشنمشخصاستوفردبابهکارگیریآنها
میتواند ب هراحتی به مقصد برسد.
بهغیراز مواردی که به آن اشاره کردید ،این اپلیکیشن چه ویژگیهایی دارد؟
ازجمله ویژگیهای جالبتوجه این برنامه کاربــردی ،ارتباط صوتی آن
است که مسیریابی برای نابینایان را تسهیل میکند .فرد نابینا با استفاده از
مسیریابی صوتی میتواند به مقصد برسد .نابینایان کافی است بلیت خود را
اسکنکردهویاکدبلیتراصوتیبخوانند،بعدازشناسایی،اپلیکیشنمسیر
را در ایستگاه راهآهن ارائه میدهد ،حتی در این راهنمای صوتی جمالتی
مانند دست راست ،دست چپ ،چند قدم جلوتر برای این دسته از کاربران
جود دارد.
خصوصیاتفنیاینبرنامهچیست؟
به شکل فنی در این برنامه کاربردی از ( GPSمکانیاب جهانی) استفاده
میشود ،اما چون  GPSدر مکانهای بسته نمیتواند آدرسدهی کند ،از
سیستمی دیگر بنام ( )LPSیا مکانیاب محلی استفاده میشود .برای این
منظور تعدادی سختافزار در ایستگاه نصب میشود تا هم سرعت پردازش
مسیر و هم دقت آن تا حد نیم متر افزایش یابد و خطایی نداشته باشد.
پس از نصب سختافزار ،نیازمندی بعدی نقشه ایستگاه است که مسیریابی
نقاط موردنظر شخص در ایستگاه انجام میشود.
آیا این طرح را در ایستگاهی پیادهسازی کردهاید؟
خیر،همانطورکهگفتمبرایاجرانیازبهتهیهونصبسختافزاردرایستگاه
از یکسو و از ســوی دیگر نقشه هر ایستگاه اســت که هنوز این اقدامات
انجامنشده است.
از طریق GPSچطور؟
هنوز از طریق  GPSآمایشی صورت نگرفته چراکه نقشه ایستگاه هنوز
تهیه نشده است و درواقع اپلیکیشن تریال (نسخه آزمایشی) را برای اینجا
آماده کردهایم که بدون GPSبا استفاده از دوربین گوشی ،محیط را درک
ومسیریابیمیکند.
به نظر شما این برنامه در ایستگاههای راهآهن تا چه اندازه کارایی دارد؟
البتهدرنظرداشتهباشیدکهایستگاههایراهآهندرکشورمانچندانبزرگ
نیستندواینبرنامهبرایایستگاههایراهآهنبزرگمانندکشورهایاروپایی
بیشتر کاربرد خواهد داشت ،اما افراد ناتوان و نابینایان برای ایستگاههای
راهآهنکشورمیتوانندازاینبرنامهاستفادهکنند.همچنیندرمترومیتوان
از این برنامه کاربردی استفاده کرد تا ضمن شناسایی ایستگاه ،مسافران
بتوانند بهراحتی از امکانات مترو اســتفاده کرده و طرح سؤاالت متداول و
همیشگی را کاهش داد.
طراحیوپیادهسازیاینسیستمچقدرطولکشید؟
از ســالهای پیش ایده طراحی این پروژه را داشتم و اکنون توانستم آن را
پیادهسازی کنم.

