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تجهیزات حمل و نقل به   وسایلی گفته می شود که برای جابه جایی بار و کاال مورد استفاده قرار می گیرند که 
در ادامه به آنها پرداخته می شود.

تجهيزات حمل و نقل 

تجهيزات تخليه  و بارگيری ـ  1ـ3

جابه جایی بارها به درون وسایل نقلیه را بارگیری و انتقال بارها از وسایل نقلیه به خارج از آن را تخلیه می نامند. 
تخلیه و  بارگیری ممکن است در مبدأ، مقصد یا از وسیله ای به وسیلۀ نقلیۀ دیگر باشد. نوع، ظرفیت و کارایی 
تأثیرگذار است.  بسیار  بار،  نقل  و  افزایش سرعت حمل  و  بار در کاهش قیمت  بارگیری  و  تخلیه   تجهیزات 

تسمه نقاله، جرثقیل ها، باالبرها و ... از مهم ترین تجهیزات تخلیه     بارگیری هستند.

1ـ1ـ3ـ كانوایرها یا نوار نقاله
این تجهیزات برای جابه جایی  و انتقال، تخلیه و بارگیری مواد فله صنعتی و معدنی در صنایع صنعتی، معدنی، 
غذایی و.... مورد استفاده قرار می گیرد. در نقاله ها سیستم یا بخشی که اصلی ترین کار را برای انتقال مواد 
و قطعات بین ایستگاه های کاری انجام می دهد نوار نقاله است نوارنقاله ها را می توان از الستیک تقویت شده 
انواع مختلف نوار  انتخاب کرد.  الیاف، زنجیر، توری، تخته )بلوک(های چوبی یا مواد مصنوعی و...  به وسیله 

نقاله ها عبارت اند از: 

 نوار نقاله پياله ای   نوار نقاله تسمه ای
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 نوار نقاله صفحه دار

 نوار نقاله بازویی

 نوار نقاله زنجيری

 نوار نقاله غلطکی

 نوار نقاله پيچشی

 نوار نقاله انعطاف پذیر

 نوار نقاله ناودانی
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2ـ1ـ3ـ جرثقيل
ترکیب  با  قائم  راستای  در  را  بار  که  وسیله ای  است 
کلی  به طور  می کند.  جابه جا  حرکتی  جهت  شش 
قرار  استفاده  مورد  بارها  جابه جایی  برای  جرثقیل 
می گیرد. اما جرثقیل ها انواع گوناگونی دارند و برای 
استفاده  مختلف  جرثقیل های  از  مختلف  کارهای 
می شود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت 

پروژه های عمرانی و صنعتی )انبارها، کارخانه ها و...( 
ماشینی،  سقفی،  انواع   در  معموالً  جرثقیل  از  است. 
دستی، برجی )پایه ثابت( و قالبی استفاده می شود.  

بر  روی  جرثقیل ها  نوع  این  ماشينی:  جرثقيل   
کارگاهی  و  جک(  )نصب  ثابت  صورت  به دو  زمین 
)متحرک با بار( عمل می کند.و برای جا به جایی بارها 

در کارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع  این  از  جرثقيل سقفی:   
و  در سالن های صنعتی  جرثقیل 
)انبار،  یا سایر خطوط  و  تولیدی 
برای  رتفاع و  ا ( در  . . . و تعمیرگاه 
استفاده  کاال  حمل  و  جابه جایی 
می شود. عموماً به دو شکل جرثقیل 
سقفی تک پل و جفت پل مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شکل 1ـ3ـ نمایی از جرثقيل ماشينی

شکل 2ـ3ـ الف ـ جرثقيل سقفی
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 جرثقيل برجی )پایه ثابت(: این نوع جرثقیل معموالً در ساختمان های مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد. 
اغلب  می کند.  جابه جا  را  سنگین  اجسام  که  است  برج سازی  جرثقیل  نوعی  کرین(   )تاور  برجی  جرثقیل 
تاورکرین جسم سنگین را تا ارتفاع معینی باال برده و سپس اقدام به جابه جایی آن در شعاع های گوناگون 

می کند. این جرثقیل به سه دسته ثابت، متحرک و باال رونده تقسیم می شود.

شکل 2ـ3ـ ب ـ نمایی از جرثقيل سقفی)تک پل(

شکل3ـ3ـ نمایی از جرثقيل برجی )پایه ثابت(
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برای  دستی  جرثقیل های  جرثقيل های دستی:   
از  استفاده  امکان  که  مکان هایی  و  کوچک  انبارهای 
با  وسیله  می باشد.  این  مناسب  ندارد،  وجود  برق 
انسانی می تواند  نیروی  با کمک  و  فضای کم  اشغال 

اوزان مختلف را که انسان به تنهایی قادر به جابه جایی 
با  فقط  و  برق  دخالت  بدون  و  به راحتی  نیست  آن 

نیروی انسانی جابه جا کند.

فعاليت
نحوه كالسی1 خصوص  در  را  خود  مشاهدات   1

کرین(  )تاور  برجی  جرثقیل  کردن  کار 
بنویسید.

در  که  محصوالتی  خصوص  در   2
کارخانجات با تسمه نقاله جابه جا می شوند 

تحقیق نموده و  در کالس مطرح نمایید.
3  آیا تاکنون برای جابه جایی وسایل خود 
اگر  کرده اید؟  استفاده  دستی  جرثقیل  از 
جواب مثبت است نحوه کار آنها را توضیح 

دهید.
4 تفاوت جرثقیل ها را دسته بندي کنید 
نظر شما  از  بنویسید.  را در جدول  آنها  و 
کدام یک کاربرد بیشتري دارد. دالیل خود 

را ذکر کنید. 

شکل4ـ3ـ جرثقيل دستی
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پالک  روی  بر  سازنده  کارخانه  توسط  می شود  جابه جا  لیفتراک  توسط  که  ایمن  مجاز  بار  حداکثر  ظرفیت 
مشخصات ماشین درج شده است. لیفتراک ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

3ـ1ـ3ـ ليفتراک
لیفتراک ماشینی است که برای حمل و نقل، جابه جایی و انبارنمودن بار و کاال در انبار، کارخانه و پایانه ها مورد 
استفاده قرار می گیرد. لیفتراک در اشکال و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شود و متناسب با نوع 
کار و محیط از نوع بنزینی، گازی یا برقی مورد استفاده قرار می گیرد. لیفتراک دارای یک دکل، شاخک و 
ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابه جایی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیت های 

مختلف طراحی و ساخته می شود )شکل 5ـ3(.

 ليفتراک ماشينی در تناژهای قابل حمل ليفتراک دستی یا جک پالت 

شکل 5ـ3ـ اجزای ليفتراک

دكلچراغ های جلوحفاظ

زنجير باالبر

نگهدارنده بار

شاخک یا گيره

پاشنه شاخک
باركش سيلندر هيدروليک

درپوش موتور

وزنه  تعادل

كابين

چراغ عقب
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برای سهولت در جابه جایی، تجهیزاتی به دستگاه 
مواد  جابه جایی  که  می گردد  متصل  لیفتراک 
خاص را ساده تر می نماید. در ادامه به بررسی 

آنها پرداخته شده است.  

 فورک های چنگال دار  
و  لوله ها   جابه جایی  برای  تجهیزات  این  از 
بشکه ها در کارگاه و کارخانه ها استفاده می شود.

 فورک گيره ای
از این وسیله نیز برای جابه جایی بشکه در ابعاد بزرگ و تعداد بیشتر استفاده می گردد.

شکل8ـ3ـ ليفتراک مجهز به فورک حمل بشکه شکل7ـ3ـ فورک گيره ای

4ـ1ـ3ـ ریچتراک
قابلیت  که  می شود  گفته  ماشینی  به  ریچتراک 
و  داراست  را  قفسه  داخل  از  باربرداری  و  بارگذاری 
دارای ارتفاع باالبری مختلفی می باشد که ارتفاع آن 
تغییر  قابل  میلیمتر   13000 تا  میلیمتر   4500 از 

می باشد.

شکل 9ـ3ـ ریچتراک

شکل 6ـ3ـ فورک چنگال دار
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5ـ1ـ3ـ چرخ دستی
از چرخ دستی برای حمل و جابه جایی بار در کارخانه و کارگاه ها استفاده می گردد. همچنین وجود گاری در 

انبارها ضروری است و یکی از پرکاربردترین تجهیزات برای جابه جایی های کوچک می باشد.

6ـ1ـ3 ـ استکر
با  ایجاد قفسه های مرتفع  به  نیاز  انبار و همچنین  به دلیل کم بودن فضای راهروهای مابین قفسه ها درون 

راهروهای باریک جهت استفاده بهینه از فضای انبار از استکرها استفاده می شود.
استکر ها شامل انواع زیر می باشند:

 استکرهای نيمه اتوماتيک جهت خرده برداری و انتقال قطعات كوچک
 استکر با فورک هاي چرخشي

شکل 10ـ3ـ انواع چرخ دستی

  استکر تک ستونه استکر دو ستونه جهت بارگيری اقالم سنگين
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7ـ1ـ3ـ ماشين های اتوماتيک حمل و جابه جایی
ماشین هایی که توسط کامپیوتر برنامه ریزی می شوند 
و به طور خودکار عملیات انتقال کاال را در کارخانجات 
و یا کارگاه ها انجام می دهند. این نوع تجهیزات به سه 

دسته تقسیم بندی می شوند:

 ماشين های هدایت شونده توسط خطوط ليزر: 
ماشین های حملی که به وسیله خطوط لیزر زمینی هدایت 
می شوند. این تجهیزات لیزر را به عنوان یک هدایت گر 

دنبال می کنند )شکل 11ـ3(.

 ماشين های هدایت شونده توسط ریل: کارایی 
این نوع بسیار ساده تر و مشخص شده تر است. مسیر 
حرکت بر روی ریل های تعبیه شده در سطح کارخانه 
مکان های  در  ماشین  برنامه ریزی  و  است  کارگاه  یا 

مشخص برای کارهای معین انجام شده است. 

شکل 11ـ3ـ ماشين اتوماتيک هدایت شونده با ليزر

شکل 12ـ3ـ ماشين اتوماتيک بر روی ریل
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تجهيزات توزین ـ  2ـ3

با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کارخانه  بازدید کنید و جدول زیر را در هنگام بازدید تکمیل نمایید. 
ردیف اول برای نمونه پر شده است.

یکی از مهم ترین اقدامات در هنگام جابه جایی بار، اندازه گیری وزن بار حمل شده است. جهت محاسبه مقدار 
ترازو استفاده  یا  باسکول  از  به همین منظور  توزین کاال ها می باشد  به  نیاز  انبار  از  اقالم ورودی و خروجی 
می شود. کالیبره بودن )استاندارد سازی دستگاه جهت اطمینان از دقت(  باسکول و ترازو امری بسیار مهم 

است.
خطای دستگاه های توزین می تواند یکی از موارد زیر باشد:

1 تراز نبودن سطح محل نصب باسکول 
2  محکم نبودن پایه قرارگیری 

3  وزش باد مستقیم به طرف دستگاه
4  از کالیبره خارج شدن )مثاًل باسکول  انبار می بایست در هر دوره 6 ماه کالیبره شود.( 

5  قرار نگرفتن کامل کاال روی دستگاه

كاربرد دستگاهنوع دستگاهموجود است

برای بلند کردن لوله بتنیتلسکوپی 10 تنجرثقیل ماشینی

جرثقیل دستی

جرثقیل سقفی

لیفتراک

گاری

نوار نقاله

استکر

ترازو

بازدید 
علمی
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کانتينر1  ـ  3ـ3

شکل 14ـ3ـ باسکول غلتکی شکل13ـ3ـ باسکول الکترونيک

1ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی » بارُگنج« را به عنوان معادل فارسی » کانتینر« تصویب نموده است.

شده  ایجاد  تجهیزات  مهم ترین  از  کانتینر)بارگنج( 
بار، در چند قرن اخیر است.  در رابطه  با حمل و نقل 

حال این سؤال پیش می آید که کانتینر یا بارگنج چیست؟ کانتینر به وسیله حملی که مشخصات زیر را داشته 
باشد، گفته می شود:

 ظرفي که براي نگهداري کاال طراحي شده و تماماً یا قسمتي از آن محصور باشد.

شکل 15ـ3ـ باسکول كفه ای

ـ كانتينر شکل 16ـ3

آن  فناوری  یا  پیچیدگی  علت  به  کانتینر  اهمیت 
نیست؛ بلکه به دلیل مزایای حاصل از آن است. 
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کافي  اندازه  به  درنتیجه  و  داشته  دائمي  ماهیت   
محکم باشد تا بتواند به طور مکرر مورد استفاده قرار 

گیرد.
توسط  کاال  جابه جایي  که  شده  طراحي  به نحوي   
وسایل نقلیه مختلف را بدون تخلیه و بارگیري مجدد 

در بین راه میسر می سازد.

 جهت سهولت در تخلیه و بارگیري کاال و جابه جایي 
سریع در شیوه های مختلف حمل طراحي شده باشد.  
 به نحوي طراحي شده که پر و خالي کردن آن و 
نیز جابه جایي آن از یک وسیله حمل به وسیله حمل 

دیگر به سادگي صورت پذیرد.
 حجم داخلي آن یک مترمکعب یا بیشتر باشد.

شکل17ـ3ـ كانتينر

کانتینر به دلیل حمل و نقل سریع و راحت این قابلیت 
را دارد که در هرکجای این جهان به خاطر اندازه های 
ساختار  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  استانداردش 
مخصوص کانتینر، وسایل نقلیۀ کانتینری و تجهیزات 
مربوط به تخلیه و بارگیری کانتینر، جابه جایی آن را 

سریع و آسان می کند.
کانتینرها به دو دسته کانتینرهای 20 فوتی استاندارد 
)طول 5/9 متر، عرض 2/34 متر و ارتفاع 2/38 متر( 
و 40 فوتی استاندارد )طول 12 متر، عرض 2/34 متر 

و ارتفاع 2/38 متر( تقسیم بندی می شوند. 
تقسیم(  قابل  غیر  واحد  یک  )به عنوان  کانتینری  هر 
دارای یک کد شناسایی واحد1 و یک کد نوع و اندازه 
است که قابلیت مدیریت حمل و نقل را فعال و ممکن 

1ـ کد شناسایی هر واحد شامل اطالعات جزیی تری از کانتینر می باشد که در اینجا از توضیح دقیق این کد شناسایی صرف نظر می شود.

شکل18ـ3ـ شماره گذاری)كد شناسایی( روی كانتينرها 
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می سازد. همچنین این کد شناسایی ضمانت می دهد که یک شرکت مجاز دارنده بار، کانتینر را حمل می کند 
و صحت آن کد در پایانه مبدأ به صورت کامپیوتری، مشخص می شود. مدیریت کامپیوتری باعث می شود که 

زمان های انتظار به شدت کاهش یابد و مکان کانتینر در هر زمانی مشخص شود.

4ـ3ـ فناوري های هوشمند 

استفاده  با  زمینه حمل ونقل  در  کاربردي  برنامه هاي  براي   1)ITS( هوشمند حمل ونقل  سامانه هاي  اصطالح 
از فناوري هاي نوین، با هدف استفاده بیشتر از زیرساخت هاي حمل ونقل و وسایل نقلیه و به منظور بهبود 

مي شود. استفاده  جابه جایي  و  ترافیک  مدیریت 
تأمین  آن ها،  تشکیل  از  هدف  که  پیشرفته اند  افزارهاي  نرم  از  مجموعه اي  هوشمند  سامانه هاي حمل ونقل 
انواع روش هاي حمل ونقل و مدیریت ترافیک است. این سامانه به کاربران اجازه  با  خدمات نوآورانه مرتبط 
مي دهد که مطلع تر، سالم تر، مرتبط تر و هوشمندانه تر از شبکه هاي حمل ونقل استفاده کنند. نمونه هایی از 

شکل19ـ3ـ نمایی از نرم افزار سامانه جامع اطالع رساني 141

اورژانس و مراکز درماني و مراکز اقامتي رسمي ، راهدارخانه ها در این سامانه در دسترس می باشد. 
همچنین امکان ارسال گزارش همراه با عکس و یا فیلم از وضعیت جاده و یا سایر مشکالتي که کاربران در سطح 

جاده ها مشاهده مي کنند ازطریق سایت و نرم افزار کاربردي 141 فراهم شده است .

معرفی می شود. ادامه  در  سامانه های هوشمند 
1ـ4ـ3ـ سامانة جامع اطالع رسانی141 

اطالع رساني  جامع  سامانه  نرم افزار  و  وبگاه  ایران  در 
مدیریت  سامانه های  از  یکی   )www.141.ir(  141
ترافیک جاده ای و راه می باشد. مرکز مدیریت راه هاي 
واقع در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  کشور 
پس از کسب اطالع از وضعیت ترافیک و شرایط جوي 
در تمامي ساعات شبانه روز از طریق تجهیزات هوشمند 
موجود مانند تردد شمارها ، سامانه تشخیص بلوتوث، 
دوربین هاي نظارتي و شناسگري و ... به تجزیه و تحلیل 
وضعیت  آخرین  اطالعات  می پردازد.  حاصله  اطالعات 
جوي محور، آخرین وضعیت ترافیکي در محورهاي مورد 
درخواست کاربر، بهترین و مناسب ترین مسیر براي تردد 
و سفر بین یک مبدأ و مقصد انتخابي، اعالم زمان سفر در 
برخي از محورهاي مهم کشور ، محدودیت هاي ترافیکي 
براي رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک، کارگاه هاي 
جاده اي در حال برگزاري ، مسیر هاي مسدود ، موقعیت 
مکاني امکانات بین راهي شامل: مجتمع هاي خدمات 
رفاهي، امداد فني خودرو، پمپ بنزین، مسجد، پایگاه هاي 

اخبار   

نقشه گرافيکی ترافيکي

انتقادات و پيشنهادات

نقشه   

مسيریاب   

اخبار صوتی   

Intelligent Transportation Systems ـ1
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ـ  تجهيزات کنترل و نظارت  5   ـ3

به منظور کنترل عبور و مرور و همچنین ثبت تخلفات توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری ها در 
داخل شهرها و وزارت راه وشهرسازی در خارج از شهرها،  اقدام به تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات کنترل 
و نظارت می نمایند. در حمل و نقل از تجهیزات عکس برداری، فیلم برداری و سامانه های ماهواره ای و ردیاب 
ثبت  یا  معین  مکان  یک  از  یک خودرو  عبور  ثبت  منظور  به  فیلم برداری  و  می شود. عکس برداری  استفاده 

مشخصاتی مانند سرعت آن استفاده می شود. 

سامانه های ماهواره ای و ردیاب برای تعیین موقعیت ناوگان بوده که از طریق آن پلیس، شرکت حمل و نقل و 
سایر افراد الزم، می توانند اطالعات مورد نیاز خود از ناوگان در حال سفر در جاده را به صورت دقیق، اخذ کنند. 

شکل20ـ3ـ نمای دوربين های نظارتی 

شکل 21ـ3ـ دستگاه جی پی اس )ردیاب ماهواره ای(
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6 ـ3ـ سيستم های حمل و نقل هوشمند 
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل دانشي میان رشته اي بوده و شامل علومي چون مهندسي الکترونیک، مهندسي 
مخابرات و سیستم هاي رادیویي، ارتباطات و فناوري اطالعات، مهندسي کامپیوتر و انفورماتیک، برنامه ریزي 
حمل و نقل، مهندسي سازه، مهندسي راه و مهندسي ترافیک و مانند آن می باشد. استفاده از سیستم های هوشمند 
در حمل و نقل داراي مزایاي بسیاري مانند کنترل و ارزیابي عملکرد، کاهش زمان و ارتقاي کیفیت و بهره وري 
فعالیت ها، افزایش ایمني، بهینه سازی ناوگان، مدیریت منابع انسانی و کاهش هزینه ها خواهد شد. سیستم های 
حمل و نقل هوشمند برای مقاصد مختلفی به کار گرفته می شود که در ادامه به بخشی از آنها اشاره شده است: 

کاهش  براي  تخلفات:  ثبت   
به  نیاز  رانندگي  از  ناشی  خطرات 
تخلفات  کاهش  براي  روش هایي 
روش  ها  این  جمله  از  است.  رانندگي 
مي توان به جریمه متخلفان اشاره کرد. 
افراد،  سوابق  در  تخلفات  این  ثبت  اما 
با توجه به تعداد زیاد وسایل نقلیه در 
از  پایگاه داده اي جامع  به  نیاز  شهرها، 
رانندگان، اتومبیل ها و تخلفات آنها دارد.

شکل 22ـ3ـ مسيریاب هوشمندـ ارائه بهترین مسير

شکل23ـ3ـ نرم افزار دوربين ثبت تخلف

 ثبت سفارش: یکي از مهم ترین بخش هاي سامانه هاي 
باربري، بخش سفارش ها است که در آن اطالعات بار، 
حمل کننده، راننده، شرکت  و پایانه حمل و نقل ثبت 
روزانه  امور  انجام  مانند  فعالیت هایي  امروزه  می شود. 
الکترونیک  طور  به  وضعیت  صورت  و  بارنامه  صدور 
انجام می شود تا هم مدیریت حجم وسیعي از اطالعات 
حداقل  آنها  از  ناشي  هزینه هاي  هم  و  شده  ساده تر 

گردد.
در  حمل و نقل  ارکان  از  یکي  بهينه:  مسيریابي   
شهرهاي بزرگ و پرجمعیت جهان، مسیریابي است. 
وسایل نقلیه باید بتوانند در هر ساعت از روز بهترین 
مسیر را از نظر مسافتي و سبک بودن ترافیک، براي 
رسیدن به مقصد پیدا کنند. براي حل این مسئله و 
رسیدن به این هدف، سامانه هاي الکترونیکي بسیاري 
داده اند  جاي  خود  درون  را  ترافیکي  اطالعات  که 

به وجود آمده و در حال استفاده و پیشرفت هستند.
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شکل 24ـ3ـ پرداخت الکترونيک در تاكسی و اتوبوس

 سيستم های اطالع رسانی  به مشتریان: از قبیل معرفی برنامه های فروش محصوالت و خدمات مسافرتی، 
فروش بلیت های رفت و برگشت روزانه برای مشتریان، تعیین نوع و ویژگی های ناوگان و غیره صورت می گیرد. 
با داشتن زیرساخت اطالعاتی یکپارچه و کامل، می توان اطالعات را به صورت های مختلف در اختیار مشتریان 
قرار داد و شرکت ها و دست اندرکاران می توانند از وضعیت آگاه باشند و به گزارش های دلخواه دست یابند. 
مسافر نیز می تواند از منزل برنامه ریزی سفر خود را انجام دهد. بلیت تهیه کند و برنامه ریزی الزم برای ادامه 
مسیر خود تا مقاصد بعدی را انجام دهد. اینترنتی کردن خرید بلیت به جایگزینی مطمئن و آسان برای تهیه 

بلیت به جای شیوه مراجعه حضوری، تبدیل شده است.

 رهگيري محموله ها: با استفاده از سامانه هاي هوشمند و مکان یابي جغرافیایي، مي توان رهگیري به هنگام 
وسایل نقلیه را انجام داده و آخرین مکان و فرایند حمل و نقل آن را در مسیرها بررسی نمود.

آنها جهت  و شناسایي  افراد  اطالعات  ثبت  مانند  فعالیت هایی  و  افراد  بر  نظارت  براي   كارت هوشمند: 
صدور مجوزها نیاز به بستري براي ثبت اطالعات است. یکي از روش هاي ذخیره سازي هویت و اطالعات افراد، 

استفاده از کارت هاي هوشمند است.
 اعمال محدودیت: محدودیت سرعت به طور عمده براي بهبود ایمني جاده ها است. اما برخي محدودیت ها 
نیز به منظور بهبود جریان ترافیک، نظارت بر حمل و نقل کاالهاي خاص یا خطرناک و کاهش آلودگي وسایل 
نقلیه خواهد بود. برای اعمال این محدودیت ها، امکان استفاده از سامانه هاي هوشمند اطالع رساني یا نظارتي 

وجود دارد. 
 خدمات پرداخت الکترونيک: در بسیاري از موارد، بحث پول هاي خرد و کوچک مورد نیاز براي عوارض 
یا دریافت هزینه های حمل و نقل مي توانند باعث ناراحتي براي شرکت ها، راننده ها و یا گیرنده پول باشد. در 

صورتي که در حالت پرداخت الکترونیکي، این مورد وجود نخواهد داشت. 
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ارزشيابی

1  به نظر شما نبود فناوري هاي هوشمند چه تأثیري در حمل و نقل می توانست داشته باشد؟ 
2  از  نظر شما بهتر است چه نوع کاالهایی را با کانتینر حمل کنیم؟ مزایا و معایب حمل با کانتینر را ذکر 

نمایید؟

جای  می توانند  کارخانه ها  و  کارگاه ها  در  هوشمند  جابه جایی  و  حمل و نقل  تجهیزات  آیا  شما  نظر  از    3
حمل و نقل کاال توسط انسان را بگیرند؟ نظر خود را با ذکر دلیل بیان کنید.

4  بهتر است پرداخت کرایه در اتوبوس و تاکسی با کارت های هوشمند )الکترونیک( انجام شود یا همچنان به 
سبک سنتی با پرداخت پول نقد؟ به نظر شما هوشمندسازی پرداخت کرایه چه تأثیری می تواند داشته باشد؟
5  وجود دوربین های نظارت تصویری در خیابان ها )تقاطع ها، تونل ها و…( به کدام سازمان و ارگان کمک 

می کند؟ وجود این دوربین ها چه مشکالتی از جامعه را می تواند رفع نماید؟

6  آیا تاکنون از سامانه های ردیاب ماهواره ای )GPS( استفاده نموده اید؟ درخصوص نحوه کار با این سامانه ها 
چه می دانید؟

7  تحقیق نمایید از لیفتراک برای حمل و جابه جایی چه کاالهایی در انبار و کارگاه ها استفاده می شود؟
8  اگر در کارخانه ای باسکول مورد استفاده کالیبره )دقیق( نباشد ممکن است چه مشکالتی برای کارخانه 

پیش بیاید؟


