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1401 پاییز  تقویم برگزاری جلسات سندیکا در 

جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با هدف ارائه ســامانه های مرتبط با خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد تولید 

داخل و وارداتی و همچنین ارائه ماژول های مرتبط با ســامانه مذکور با حضور نمایندگانی از ســوی دولت و بخش 

خصوصی برگزار شد. بر اســاس گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی، با 

توجه به محتوا و اهداف این جلســه که به ارائه ماژول های مرتبط خرید، فروش، حمــل و نگهداری آرد مربوط بود، 

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی 

ایران در این جلسه حضور یافت. نماینده سندیکا در رابطه با این سامانه که توسط وزارت جهاد کشاورزی با نام سامانه 

مدیریت یکپارچه آرد نامگذاری شده است، پیشنهادات و راهکارهایی را در راستای بهبود اثربخشی این سامانه مطرح 

و آمادگی سندیکا را جهت ارائه مشاوره فنی و اجرایی دستگاه های زیربط اعالم کرد. بر اساس این گزارش، استفاده از 

زیرساخت ها و موقعیت یابی ماهواره ای نظیر GPS و GNSS و نیز سیستم های اطالعاتی مکانی GIS از جمله این 

پیشنهادات بود.

ارائه راهکار پیرامون اثربخشی سامانه مدیریت 
یکپارچه آرد

 شرکت پیشگامان آسیا در سال 1382 با حضور تعدادی از کارشناسان فارغ التحصیل در رشته های مهندسی 
نرم افزار و سخت افزار و شبکه تاسیس شد، این شرکت از آغاز در زمینه های تولید نرم افزار ویژه ماننده شناسایی 

افراد با مولفه های بایومتریک فعال بوده است.
مدیرعامل شرکت پیشگامان آســیا در گفت وگو با روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی پیرامون فعالیت های این شــرکت گفت: ســال 1386 تصمیم گرفتیم به حوزه نرم افزارهای سازمانی 
ورود کنیم و یکی از اولین نرم افزارهای مدیریت نقلیه در سطح کشور را تولید کردیم. از آن زمان به بعد به صورت 
تخصصی در حوزه نرم افزارمدیریت ناوگان حمل و نقل فعالیــت کرده ایم و اکنون به عنوان تخصصی ترین نرم 

افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل در سطح کشور شناخته شده هستیم.
محمد رفیعی در رابطه با محصول تولیدی این شرکت، با بیان اینکه نرم افزاری با 14 زیر سیستم تولید کردیم 
که  از ابتدا توسط کارشناسان داخلی طراحی شــده و از هیچ گونه نرم افزارمتن باز در توسعه آن استفاده نشده، 
گفت: با توجه به توســعه های مختلف صورت گرفته این نرم افزار تبدیل به یک پلتفرم مدیریت ناوگان حمل و 
نقل شده که افراد حقیقی یا حقوقی مختلف می توانند نرم افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل خود را با نام تجاری 
خود داشته باشند که این خدمت به صورت سرویس های ابری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه 
شرکت پیشگامان آسیا در دو دفتر که در تهران و شیراز واقع شده بیش از 30 نیروی انسانی متخصص در زمینه 
های مختلف را به کار گرفته است، اظهار کرد: در این سالها بیش از 200 سازمان  و شرکت که از لحاظ گستردگی 
و تعداد خودرو در کشور مطرح هستند، از محصوالت و خدمات نرم افزاری این مجموعه استفاده کرده اند. رفیعی 
تصریح کرد: مهمترین چالش پیش روی شرکت های فناور مسئله نیروی انسانی متخصص است که ما هم درگیر 
آن هستیم که برای حل این چالش در حوزه های مختلف اقدام به جذب نیروهای مبتدی و آموزش آنها هستیم 
که به نیروی متخصص تبدیل شــوند. مدیر این مجموعه تصریح کرد: امسال سال تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین نام گذاری شده اســت که پیرو شعارها و اهداف سال های گذشــته، هدف آن استفاده از توان حداکثری 
تولید داخلی است تا استفاده از محصوالت خارجی؛ در این راستا باید بیشترین حمایت را از تولیدات داخل بدون 
قید انحصار داشت تا عالوه بر به کارگیری نیروی دانش آموخته داخلی از خروج منابع انسانی و مالی از کشور نیز 
جلوگیری شــود. وی عنوان کرد: این روند نیازمند ارتباط چند جانبه دولت، صنعت و دانشگاه است. البته این 
شرکت نیز در حال جایگزینی محصوالت ایرانی )ردیاب خودرو( به جای محصوالت خارجی است و در این زمینه 
آمادگی خود را جهت همکاری و ارتباط با شرکت های تولید کننده داخلی در حوزه GPS  خودرو اعالم می دارد. 

کمبود نیروی انسانی متخصص مهمترین 
چالش شرکت های فناور است

رفیعی در رابطه با تحلیل وضعیت موجود بازار گفت: درحوزه نرم افزار و سخت افزارهای مدیریت ناوگان 
حمل و نقل وردیابی با توجه به گران بودن خودرو و هزینه های زیــادی که به صاحبان خودرو تحمیل 
می کند، کلیه  دارندگان حقیقی و حقوقی خودرو نیاز به اســتفاده از سیستم های کنترلی ونظارتی را 

حس کرده اند، از این رو، روند بازار را مثبت ارزیابی می کنم.
وی بیان داشــت: همواره عوامل تاثیر گذار در فعالیت های تولیدی و اقتصادی وجود داشته است. اما به 
نظر می رسد در حوزه فعالیت ما تحریم ها بیشترین تاثیر را داشته و باعث افزایش هزینه های خرید شده، 

این در صورتی است که قدرت خرید شرکت ها و سازمان ها هیچگونه افزایشی نداشته است.
رفیعی عنوان کرد: اما در دوران کرونا، مســاله حمــل و نقل اهمیت دو چندانی پیــدا کرد، مردم دید 
بهتری نسبت به این صنعت پیدا کردند و مســئوالن و مدیران تصمیم گیرنده متوجه لزوم استفاده از 

سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت ناوگان حمل و نقل شدند.
وی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه دولت یکی از ارکان مهم اقتصاد در بازارهای داخلی ایران است، 
گفت: تا زمانی که سازمان ها، کارخانجات و صنایع دولتی که عمده مشتریان این حوزه هستند، شرایط 
اقتصادی و مالی خوبی نداشته باشند، نمی توان انتظار کسب درآمد مطلوب از این حوزه داشت. به همین 
دلیل است که بسیاری از شــرکت های همکار تمایلی ندارند که با سازمان های دولتی همکاری کنند و 
درصدد ارائه و فروش محصوالت خود در بازارهای خصوصی هستند. قطعا، شرکت پیشگامان آسیا هم 
از این قاعده مستثنی نیست. به گونه ای که در یکی دو سال اخیر تالش کردیم از بازارهای دولتی خارج 

شده و محصوالت خود به بازارهای خصوصی ارائه کنیم.

عضویت شرکت های جدید  در سندیکا

حضور و عضویت شرکت های ذیل به عنوان عضو جدید ســندیکا خوش آمد گویی و خیر مقدم             
می گوییم:

ـ فنی و مهندسی ایده آل رهیابان عصر نوـ میزبان داده ویونا  

نبود قانون گذار مرجع و غیرشفاف بودن بازار از 
معضالت کار ماست

گروه ویونا در ســال ۱۳۸۴ در حوزه شــبکه و مخابرات فعالیت خود را آغاز و 

در ســال ۱۳۸۹ با نام »شــرکت میزبان داده ویونا« به شــماره ثبت ۵۷۷۱ و 

مجوز فعالیت از ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ثبت شد. پس از تالش 

در حوزه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات و ارائه محصوالت متنوع، 

سرانجام محصولی نوین با عنوان »ردپو« را از ســال ۱۳۹۵در حوزه خدمات 

فناوری اطالعات و ارتباطات مرتبط با ناوگان های حمل و نقل و لجستیک ارائه 

کرد. روابط عمومی سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی، 

گفت وگویی با بابــک حدادی مهربان، مدیرعامل شــرکت میزبان داده ویونا 

ترتیب داده است که در ادامه می آید:

در حال حاضر با چه مشــکالتی در مســیر فعالیت کاری خود مواجه 

هستید؟

در سال های اخیر با توجه به گسترش روز افزون فناوری و در دسترس بودن آن 

به صورت عمومی، امکانات بســیار متنوع و قابل توجیه برای سازمان ها مهیا 

شده است. اما در قیاس با روند بین المللی، استقبال متناسب )شاید به دلیل عدم 

معرفی صحیح( نسبت به فناوری های نوین از سمت سازمان ها و شرکت های 

ایرانی صورت نگرفتــه و در کنار آن اپراتورهایی که موظف به فراهم ســازی 

بسترهای ارتباطی می باشند، در گاهی موارد نیز به دلیل ارائه خدمات با کیفیت 

نامرغوب، سبب نارضایتی بخشــی از مصرف کنندگانی می شوند که پس از 

تالش های فراوان، به فناوری های نوین اعتماد کرده ا ند.

با توجه به شعار امسال چه پیشنهادی برای بهبود اوضاع خود و سایر 

همکارانتان دارید؟

در مطالعه بازارهــای بین المللی در شــرایط ایده ال، دسترســی صحیح به 

اطالعات، کاربری ســازی آنان و رقابــت در فضای تجاری ســالم از جمله 

مواردی است که نیاز به توسعه آنها در کشور به همت افراد فعال در این زمنیه 

احساس می شود. اما در مقابل نبود قانون گذار مرجع، همکاری های جزیره ای، 

غیرشــفاف بودن بازار و در برخی موارد سواســتفاده از اعتماد صاحبان کسب 

و کارهای حمل و نقلی، مواردی است در ســال های اخیر بیشتر با آنها مواجه 

شده ایم، به نظر می رسد قبل از هرچیز باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

چه تحلیلی از وضعیت موجود بازار دارید؟

مقایسه سال های اخیر نشــان دهنده افزایش آگاهی عمومی به فناوری های 

مرتبط با مدیریت ناوگان حمل و نقلی نســبت به گذشــته است. همچنین با 

حضور شرکت های همکار این خوشحالی کامال قابل دریافت است که هر یک 

به نوبه خود در حال معرفی ابزارهای نوینی هستند. اما جای شرکت هایی که 

به صورت تخصصی تر در زمینه مدیریت وسایل نقلیه و ارتباط آن با عامل انسانی به منظور افزایش ایمنی جاده ها و 

کاهش هزینه های عملیاتی شرکت ها، فعالیت کنند، خالی است و امید است در آینده کسب و کارهای همکار هر یک 

پا را فراتر از ردیابی صرف قرار دهند و از دانش روز جهت غنی کردن ابزارهای خود بهره مند شوند.

فکر می کنید عواملی مانند تحریم ها، کرونا و ســایر موارد تا چه حد روی روند فعالیت های شــما تاثیر 

گذاشته است؟

با فراگیری کرونا، جریان های مالی در سراسر دنیا با انقباض جدی روبرو شد. در صنعت حمل و نقل نیز به تبع میزان 

درخواست سفر و جابجایی، کاهش فراوانی پیدا کرد که البته به سرعت در حال برگشت به دوران قبل از کرونا است. 

اما عاملی که بیشتر بر روی صنعت حمل و نقل کشورمان تاثیر گذاشته، عدم دسترسی به ناوگان روز دنیا و به دنبال 

آن فرسودگی وســایل و کاهش میزان اطمینان، عدم حضور شرکت های خودروســاز معتبر بین المللی و در عوض 

حضور شرکت های تولید کننده کشنده های چینی که متاسفانه فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی دارند و در 

مقیاس کالن مناسبات سیاسی که سبب دور شــدن ترانزیت از مرزهای ما شده که باعث رشد رقبای ما در منطقه و 

کوچکتر شدن سفره شرکت های ایرانی شده است که قطعا این امر از اثرات تحریم هاست.

با این اوصاف، شرایط اقتصادی حوزه را چگونه می بینید و چه پیشنهادی برای بهتر شدن آن دارید ؟

در ادامه پرسش قبل در خصوص شــرایط حال حاضر،  برطرف ســازی هر یک از موارد فوق طبیعتاً تاثیر بسزایی در 

صنعت حمل و نقل خواهد داشت. خوشبختانه دانش مدیریت حمل و نقلی غنی و با قدمت، مسیرهای ترانزیتی بسیار 

بصرفه، زیرساخت های جاده ای مناســب، بنادر و پایانه های مرزی متعدد سبب مستعد بودن ما در حوزه حمل و نقل 

است. اما بهترین شرایط نیز نیاز به توجه، نگهداری و رشد دارد. چراکه در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، عدم رشد 

باعث از بین رفتن منابع می شود.

فکر می کنید انجام فعالیت های تشکلی تا چه حد روی بهبود روند فعالیت های شما اثرگذار است؟

حضور انجمن ها برای توجیه تصمیم گیران، چانه زدن ها و مقابله با جریانات نادرست کارساز است، اما در این خصوص 

لزوم فعالیت جدی تری احساس می شود. جای انتظار است با توجه به حمایت های شرکت ها از تشکل ها، آنها نیز در 

مقابل به علت برخورداری از تاییدیه های دولتی و اعتبار بخش خصوصی، ارتباط های موثری با صنایع برقرار کنند و 

خود نیز به عنوان تنظیم کننده و قانون گذار، ناظر بر فعالیت شرکت ها باشند تا از بروز اشتباهات و از بین رفتن اعتماد 

صاحبان کسب و کار جلوگیری به عمل آورند.

انتظارات خود را از سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی بیان کنید.

امید است با توسعه فعالیت خود، بهبود جریان های آموزشی، فراهم سازی منابع بین المللی و دانش روز، ایجاد ارتباط و 

حضور در نمایشگاه های بین المللی، معرفی مناسبت های جهانی و حضور در جلسات رایزنی با دیگر کشورها در جوار 

اتاق های بازرگانی، فرصت های بیشتری برای آشنایی و مشارکت شــرکت های ایرانی با دیگر کارفرمایان صورت 

گیرد.

تنها راه رشد هر مجموعه ای از مسیر توسعه ارتباطات و در کنار آن ساخت مهارت ها و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی 

است. امید است با فعالیت بهتر سندیکا و تالش شرکت ها در خصوص غنی کردن خود، شاهد آینده درخشانی در این 

حوزه باشیم و بتوانیم خدمات مهندسی خود را با افتخار صادر کنیم.


