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دشواری رهایی از 
داروهای ضدافسردگی

ــوب   ایـــجـــاد حــــال خ
مریم قادری 

اسماعیلی

دانش

برای برخی افراد وابسته 
به عواملی است؛ برخی 
ــود را  ــ ــ ــوب خـ ــ ــ ــال خـ ــ ــ حـ
وابــــســــتــــه بـــــه حـــضـــور 
شریک عاطفی می دانند، برخی غذا و برخی نیز 
برای بهبود حال خوب نیازمند استفاده از دارو 
ــراد ناگزیر به  هستند. در بــرخــی بــیــمــاری هــا، افـ
اســتــفــاده دائــمــی از دارو هستند. بـــرای مثال 
افــرادی که دچــار افسردگی هستند، ناچار برای 
ــود، نــیــاز به  ــی خـ مــتــعــادل شــدن وضعیت روحـ
ــد. امــا پرسش این  اســتــفــاده دائــم از دارو دارنـ
است که چرا افراد افسرده به سختی می توانند 

مصرف دارو را ترک کنند؟
بـــررســـی هـــای انـــجـــام شـــده از ســـوی محققان 
دانشگاه ایلینوی شیکاگو نشان می دهد جدا 
ــای ضدافسردگی  شدن افــراد افسرده از داروه
ــروز احــســاســاتــی شبیه  ــ مــی تــوانــد مــنــجــر بـــه ب
آنفلوآنزا، درد، خــارش مــداوم و شرایطی شبیه 
پارکینسون شود که می تواند تا هفته ها ادامه 

داشته باشد.
ــای  ــ ــان مـــی دهـــد داروهـ ــش نــتــایــج تــحــقــیــقــات ن
ــه تــدریــج در ســاخــتــار غشای  ضــدافــســردگــی ب
ســلــولــی کــه مــمــلــو از کــلــســتــرول اســــت، جمع 
ــــک انـــتـــقـــال دهـــنـــده  ــه ی ــــی کــ ــان مـــی شـــونـــد. زمــ
عصبی یــا همان پــیــام رســان شیمیایی )مانند 
سروتونین کــه بــا خلق و خــوی افـــراد در ارتباط 
اســت( بــه گــیــرنــده ای در بــیــرون سلول متصل 
می شود، نوعی پروتئین به داخل سلول منتقل 
می کند که می تواند انــواع مختلفی از سلول ها 
را برانگیزاند. ادامـــه بررسی ها نشان داد ترک 
استفاده از داروهـــای ضدافسردگی، ورود این 
پروتئین بــه داخــل سلول را ســرکــوب می کند. 
یعنی ســرکــوب دقــیــقــا هــمــان چــیــزی اســـت که 
ــداوم و نامطلوب برخی از  ــرات م باعث ایجاد اث

داروهای ضدافسردگی می شود.
پیرو بــررســی هــای انــجــام شــده، بــه نظر می رسد 
اســتــفــاده  نــکــردن از داروهــــای ضــدافــســردگــی، 
ــب پــیــامــدهــای مــنــفــی دارد. ایـــن رویــــداد  ــل اغ
ــاری ســلــول با  ــازگـ ــد نــشــان دهــنــده سـ ــوان ــی ت م
داروی ضدافسردگی باشد که به سندرم ترک 

ضدافسردگی کمک می کند.
ــرای جلوگیری  از ایـــن رو پیشنهاد مــی شــود بـ
از وابستگی بــه دارو و عـــوارض نــاشــی از آن، از 
ــری  ــگ روش هـــــــای شــنــاخــتــی و روش هـــــــای دی
استفاده کنند که هم ریشه مسأله حل شود و 

هم فرد دچار آسیب کمتری شود.
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کشف الیه عضالنی جدیدی 
در فک انسان

الیـــه عــضــانــی جــدیــدی در فــک پــایــیــن انــســان 
ــد نــقــش مهمی  ــی رس ــه بــه نــظــر م ــد ک کــشــف ش
ــه گــزارش ایسنا  در کمک به جویدن ما دارد. بـ
و بــه نــقــل از دیــلــی مــیــل، مــحــقــقــان دانــشــگــاه 
ــه عضانی اضــافــی را  بـــازل در سوئیس یــک الی
 )Masseter muscle( »در »مــاهــیــچــه َجـــِوشـــی
پیدا کردند که در پشت گونه های ما قــرار دارد 
و نقش مهمی در کمک به جویدن ما دارد. این 
ماهیچه در سر بدن انسان و جانوران قرار دارد. 
ایــن ماهیچه در گیاهخواران بسیار نیرومند 
است و به آنها برای جویدن رستنی های خوراکی 
کــمــک مــی کــنــد و در انــســان یــک جــفــت از ایــن 

عضله، قوی ترین عضله در بدن انسان است.
ــوان ایـــن کـــه  ــ ــن ــه عــ ــ مـــاهـــیـــچـــه جـــوشـــی قـــبـــا ب
دارای یـــک قــســمــت ســطــحــی و یـــک قسمت 
ــا پــس از  عمیق اســـت، تــوصــیــف شـــده بـــود امـ
ــدا شـــده  ــ ــ ــر اهـ ــ ــدان ۱۲ س ــ ــن ــ ــم ــ ــش ــ ایــــن کــــه دان
ــد، الیــه  ــردن انــســان بــه آزمــایــشــگــاه را تــشــریــح ک
ــت، پــیــدا  ــ ــ ــر اس ــق ت ــی ــم ــگــــری را کــــه حـــتـــی ع ــ دی
 کــردنــد. ایــن الیــه جــدیــد کــه دانــشــمــنــدان آن را 
)قسمت   M. masseter pars coronoidea
کورونوئیدی عضله جوشی( نامیده اند، با فشار 
 دادن دســـت بــه پــشــت فــک هــنــگــام جــویــدن 

قابل لمس است.
دکــتــر زیلویا مــزی از دپــارتــمــان زیست پزشکی 
ــازل در بیانیه ای گفت: ایــن بخش  دانشگاه ب
عمیق از عضله جــوشــی بـــه وضـــوح از دو الیــه 
دیگر از نظر مسیر و عملکرد قابل تشخیص 
اســت. وی می گوید: آرایش رشته های عضانی 
نشان می دهد که این الیه در تثبیت فک پایین 
نــقــش دارد. هــمــچــنــیــن بــه نــظــر مــی رســد تنها 
بخشی از ماهیچه جوشی اســت کــه می تواند 
فک پایین را به سمت عقب )به سمت گوش( 

بکشد.

ربــات بــرف روب اســنوبات اس۱ کــه بــا باتــری کار می کنــد به طــور خــودکار مســیرهای پربــرف را 
شناسایی و پاکســازی می کند؛ البته فعا در دومین مرحله بررســی آزمایشی قرار دارد. این 

ربات با موفقیــت بــرای برف روبــی پارکینگ های بزرگ ســر باز مــورد اســتفاده قرار 
گرفته و برای این کار نیازی به مداخله افراد نیست./مهر

 یک تیم تحقیقاتی رباتی را توســـــــعه داده اند کـــــــه می تواند با تخمین وضعیت کاربر با اســـــــتفاده از تعداد کمی حســـــــگر به ایســـــــتادن، 
راه رفتن و نشستن کمک کند. ســـــــالمندانی که قدرت عضانی ضعیفی دارند  باید در زندگی روزمره خود کمک دریافت کنند، بنابراین 
ربات هایی در حال توسعه هستند تا به کارهای مکرر مانند ایستادن و راه رفتن آنها کمک کنند. از آنجایی که ایستادن، راه رفتن و 

نشستن به ترتیب انجام می شوند، بهتر است یک ربات قادر به انجام هر سه این فعالیت ها باشد./فارس

ساخت ربات ویژه سالمندانربات برف روب هم از راه رسید

یرســاخت ها بــرای کشــورهای در حال توســعه محســوب می شــود. بســتری که محــدود به جاده نیســت و  ین ز  توســعه بســتر حمل ونقــل، از مهم تر

مهدی یکه سادات

دانش

حوزه های مختلف حمل ونقل ریلی، دریایی و هوایی را در بر می گیرد. پنجمین نمایشــگاه حمل ونقل، لجســتیک و صنایع وابســته که از 28 تا 30 آذر 1400 
در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شــد، فرصت خوبی برای آشــنایی با دســتاوردهای شــرکت های دانش بنیانی بود که در حاشــیه نمایشــگاه با چیدمانی 
نامناســب در کنار غرفه های ترخیــص گمرکی، تبلیغاتی، غرفه معرفی اســکوتر و نشــریات خودرویی به شــکلی کامال مهجور آماده معرفی دســتاوردهای 
خود بــه بازدیدکننــدگان بودنــد. از آنجا که به دلیــل اطالع رســانی ضعیف میزان اســتقبال از نمایشــگاه بســیار پایین بود، تــالش کرده ایــم در گفت وگو با 
 فنــاوران ســه شــرکت دانش بنیــان فعــال در زمینه هــای ریلــی، ترافیکــی و وســایل پرنــده، توانمندی هــای آنهــا را در حــل معضــالت کالن کشــور بیشــتر 

بررسی کنیم.

گزارشی از توانمندی های فناوران دانش بنیان 
در پنجمین نمایشگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

ابتکارهای دانش بنیان 
برای رفع مشکالت حمل ونقل

دانش

دنیای ذهن

وجود موانع احتمالــی روی ریل هــای راه آهن همواره 
ازجملــه خطراتــی اســت کــه ایمنــی حمل ونقــل در 
رابطــه  ایــن  در  می کنــد.  تهدیــد  را  ریلــی  صنعــت 
شــرکت های دانش بنیــان بــرای حــل ایــن مشــکل 
گام هــای اساســی برداشــته اند. ازجملــه شــرکت 
معرفــی  بــه  غرفــه ای  در  کــه  اتــورو  دانش بنیــان 
دستاوردهای این مجموعه برای حل مشکل موانع 
ریلــی پرداخته بــود و البتــه محصــوالت دیگــری برای 

ارتقای ایمنی رانندگی را نیز ارائه می کرد.
مدیرعامل این شــرکت با اعام این که همه اعضای 
تیم مــا متشــکل از دانشــجویان کارشناســی ارشــد 
گفــت:  هســتند،  تهــران  دانشــگاه  مکاترونیــک 
»شــرکت اتــورو بــا دو محصــول در ایــن نمایشــگاه 
اولــی محصــول مانع یــاب  اســت؛  کــرده  شــرکت 
ریلــی کــه بــه ســفارش راه آهــن جمهــوری اســامی 
طراحی شــده و در حال توســعه اســت. این سامانه 
قابلیت تشــخیص موانــع از فاصلــه دو کیلومتری را 

بــه  باشــد،  ریــل  روی  مانعــی  درصورتی کــه  دارد. 
لکوموتیــوران هشــدار می دهــد ترمــز بگیــرد. چون 
خط ترمــز لکوموتیوهــای مــا حــدود ۱۲00 متــر اســت، 
بــه مــا ســفارش دادنــد ایــن ســامانه در فاصلــه دو 
کیلومتری مانع را تشــخیص دهد کــه لکوموتیوران 

زمان تصمیم گیری داشته باشد.«
مهنــدس امیــن ابــاذری در ادامــه افــزود: »ســامانه 
دومــی که طراحــی کردیم و بــه نمونه صنعتی رســیده 
اســت، ســامانه کمک راننــده پیشــرفته اســت کــه 
جزو الزامــات اســتاندارد 85گانه اســت و از ســال 97 
تصویــب شــده بــود کــه در خودروهــای ســنگین بــه 
کار گرفته شــود. البته در ســه سال گذشــته به دلیل 
وجــود تحریم ها، بــه شــرکت های خودروســازی برای 
تهیــه و نصــب آن، فرصــت داده شــده بــود. ولــی از 
یکــم مهــر امســال دوبــاره الــزام برقــرار شــده و هیــچ 
خودروی ســنگینی حق شــماره گذاری بدون سامانه 
کمک راننــده نــدارد. مــا توانســتیم ایــن ســامانه را 
بومی سازی کرده و در اختیار شرکت ها قرار دهیم. 
ایــن ســامانه ســه زیرمجموعــه اساســی دارد: 
، ســامانه ترمز  ســامانه هشــدار انحراف از مســیر
اضطراری و سامانه بررسی هشیاری و توجه راننده 
به جاده که ســخت افزار و نرم افزار این ســامانه ها 
صددرصــد تولیــد داخــل اســت و فقــط قطعــات 
الکترونیک به دلیــل نبود فنــاوری ســاخت آنها، از 

ج تهیه می شود. خار
وی افــزود: »کارکــرد ســامانه کمک راننــده بــه ایــن 
شکل اســت که زاویه ســر راننده بررســی می شود، 
از ایــن جهت کــه جــاده را نــگاه کنــد و پلــک راننده 
هم بررسی می شود که باز باشــد. نحوه رانندگی و 
این که در هنگام تعویض الین، از راهنما استفاده 
می کند یــا نه، ترمز شــدید می گیرد یا نــه، این که آیا 

فاصله طولــی را رعایــت می کنــد و خواب آلــوده بودن 
یا نبودن راننده، همــه این اطاعات بررســی و ذخیره 
می شــود و ضمن هشــدار بــه راننــده، امکان ارســال 
آن به پلیــس راهنمایی و رانندگی یــا در صورت وجود 
مدیریت ناوگان، به آنجا نیز وجود دارد. این ســامانه 
می تواند 77درصد تصادف هایی را پوشــش دهد که 
به دلیــل رعایت نکردن فاصلــه طولــی، خواب آلودگی 
راننــده و انحــراف از مســیر اســت. بــرای نمونــه طبق 
شــرایط اســتاندارد، اگــر شــتاب بــه شــکلی باشــد 
کــه امــکان تصــادف وجــود داشــته باشــد، ســامانه 
به صورت خــودکار گاز را قطــع می کنــد و در صورتی که 

راننده اقدامی نکند، سامانه خودکار ترمز می گیرد.«
مهنــدس ابــاذری بــا اعــام این کــه هیــچ محصــول 
داخلــی صنعتی شــده در ایــن زمینه وجــود نــدارد، در 
نتیجــه محصــول مــا رقیــب داخلــی نــدارد، در مــورد 
رقیــب خارجــی افــزود: »قیمــت محصــول ما کمتــر از 
یک چهــارم نمونــه خارجــی اســت کــه البتــه بــا وجود 

تحریم ها امکان تهیه همان نیز وجود ندارد.«
مدیرعامل شرکت اتورو در مورد چشم انداز توسعه 
محصوالت این شــرکت به جام جم گفت: »محصول 
بعدی ما برای خودروهای سواری است و ساماندهی 
اســت کــه خــودرو را مابیــن خطــوط نگــه مــی دارد. 
ایــن ســامانه ســرعت خــودرو را بــا خــودروی جلویی 
تطبیــق می دهــد و قابــل نصــب روی خودروهــای 
ســواری اســت کــه فرمــان برقــی دارنــد. آزمایش های 
این ســامانه در حــال انجام اســت و در آینــده نزدیک 
تجاری ســازی می شــود. این ســامانه در حال تســت، 
ســطح دو خودران و ســامانه هشــدار ما که به نمونه 
صنعتی رســیده، ســطح یــک خودران اســت. بیشــتر 
شــرکت های خارجی االن در سطح ۲ خودران هستند 

و این سامانه ها آینده خودروسازی را می سازند.«

حــوزه پهپادها و وســایــل حرتی پــرنــده از جمله حــوزه هــای 
پیشرو و فناورانه بحث لجستیک در سال های اخیر بوده 
کــه خوشبختانه شــرکــت هــای دانش بنیان در ایــن زمینه 
 توانسته اند بسیاری از فــنــاوری هــای مربوطه را در کشور 

بومی سازی کنند.
مهندس سامان بنیادی، پژوهشگر حــوزه حمل ونقل و 
غ التحصیل مهندس مکانیک رشته هواپیما با اشاره به  فار
این که از کودکی عاقه زیادی به وسیله های حرکتی داشته، 
گفت: »بیش از ۱0ســال اســت که در زمینه انــواع وسیله ها 
به صــورت آزمایشی در حــال فعالیت هستم و چــون رشته 
خــودم هواپیما بــوده، روی ایــن وسیله های جدید در حال 
کار هستم، بلکه در چند سال آینده این مسیر باز شود و 
به عنوان محصول بتوانیم از این وسیله ها در داخل کشور 

استفاده کنیم.«
ــازان هــزاره  ــورس ــوت ــورد زمینه فعالیت شــرکــت م وی در مـ
ــن شرکت  ــوم بــیــان کـــرد: »تــاکــنــون هیچ محصولی در ای س
تجاری سازی نشده، زیرا وسایلی که ما ارائه می کنیم، پیش 
از این وجود خارجی نداشته، در نتیجه هیچ کدام مهندسی 

معکوس یا کپی کاری نیست. ما پله پله به صورت پژوهشی 
و آزمایشی روی ایــن محصوالت کــار می کنیم، چــون بدون 
لحاظ مقررات امکان بلندشدن وسیله پرنده از زمین وجود 
ندارد و در حال حاضر مقرراتی نیز در این زمینه تدوین نشده 
است. کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری در تاشند 
ــوازات ساخت  مقرراتی به شکل پژوهشی، در راستا و به م

این وسیله ها تدوین شود.«
مهندس بنیادی در مورد محصولی که شرکت موتورسازان 
هزاره سوم در نمایشگاه ارائه کرده، افزود: »نام این وسیله 
آستراست که در زمــره وسایل عمودپرواز با سرنشین در 
حــال مــعــرفــی شــدن هستند. البته کــشــورهــای مختلف و 
حتی کــشــورهــای حـــوزه خلیج فارس ایــن نــوع وسیله ها را 
معرفی کرده و حتی با آن پــرواز می کنند اما آنها هم در حال 
تدوین قوانین در این مورد هستند، زیرا نمی توان قوانین 
هواپیماها را در این وسایل لحاظ کرد و باید مقررات جدیدی 
به سازمان های هوانوردی همه کشورهای دنیا اضافه شود. 
در طراحی نهایی این وسیله باید 300کیلو تراست )نیروی 
باالبرنده وسیله پرنده( داشته باشد، زیرا برای بلندشدن 

روی 50 درصد تراست آن یعنی ۱50کیلوگرم حساب می شود 
کــه نیمی از ایــن ۱50کــیــلــوگــرم وزن خــود پــرنــده و نیمی هم 
می شود وزن عــادی یک انسان. این وسیله در حال حاضر 
70کیلوگرم تراست دارد و ما پله پله در حال افزایش هستیم. 
این گونه وسایل مانند پهپادها و فوق سبک ها هستند 
و آنها تا ۱0هــزار پا مــی رونــد، امــا ایــن نسل جدید نیاز ندارند 
تــا آن ارتــفــاع بــاال بــرونــد و اگــر نــیــازی احــســاس شــود از لحاظ 
عملیاتی می توان این کار را انجام داد. در مــورد مدت زمان 
پــرواز نیز هر وسیله ای که عمودی از زمین بلند می شود، 
در مقایسه با وسایلی که برای بلندشدن یک تا دو کیلومتر 
روی باند حرکت می کنند تــا بــه حالت برخاستن برسند، 
ــد. همین مسأله باعث می شود  انـــرژی بیشتری نیاز دارنـ
زمــان پــرواز ایــن وسیله ها ۱5تــا ۲0دقیقه باشد که از لحاظ 
مسافت حدود ۱0تا۱5کیلومتر می شود. البته با نسل جدید 
باتری ها راهکارهایی وجود دارد که می توان این مسافت را 
بیشتر کرد. قطعات اصلی آسترا مثل موتورها، رایانه و لوازم 
الکترونیکی وارد می شود. البته نه این که دانش ساخت آن 
نباشد، بلکه این وسایل تا حاال نبوده و اگر قرار به ساخت 
آن در داخل کشور باشد، عزیزانی هستند که از قبل اعام 

کرده اند می توانند آن قطعات را بسازند.«

از مدیرعامل شرکت موتورسازان هزاره سوم خواستیم کمی 
بیشتر در مورد نسل جدید وسایل پرنده برای مان توضیح 
دهد، وی در پاسخ با بیان این که از زمان اختراع هواپیما برخی 
دانشمندان اعتقاد داشتند در پرواز با هواپیما که اصطاحا 
به آن اتــوبــوس هوایی می گفتند، پـــرواز لمس نمی شود و 
پرواز باید شخصی تر باشد، گفت: »هواپیما 500 سال قبل از 
ح های  بــرادران رایت قدمت داشت و قبل از آنها سال ها طر
اولیه وسایل هوایی توسط دانشمندان کار شد، اما برادران 
رایــت بودند که بــرای اولین بار توانستند فرامین درستی را 

لحاظ کنند و بــه مــدت یــک دقیقه پـــرواز صحیح 
داشــتــه باشند. امــا بعد از هواپیماها و با 

پــیــشــرفــت فـــنـــاوری، خــصــوصــا بــعــد از 
این که همه چیز رایانه محور شــد؛ به 

ــول رســیــدیــم که  ــح مــــوج چـــهـــارم ت
بحث هــوش مصنوعی اســـت. در 

ــای با  ــده هـ ــرنـ ــوج، پـ ــ ــن مـ ــ ای
سرنشین تولید می شود 
ــاه  ــرودگـ ــه فـ ــازی بـ ــیـ ــه نـ کـ

ــد و مـــی تـــوانـــنـــد  ــ ــ ــدارنـ ــ ــ نـ
خصوصی تر باشند.« 

در بیــن شــرکت های دانش بنیــان، آنهــا کــه از دل دانشــگاه ها برآمده انــد 
معمــوال محصوالتــی منحصربه فــرد و خاقانــه را راهــی بــازار می کننــد. از 
جملــه آنهــا شــرکت دانش بنیــان ســامانه های هوشــمند ســپهر شــریف 
غ التحصیان  اســت که اعضــای آن را یــک تیــم 40 نفــره از مهندســان و فار
دانشــگاه های مختلــف تشــکیل می دهنــد و محــل آن در دانشــگاه 
صنعتی شــریف اســت و بــا 9 محصــول دانش بنیــان در ایــن نمایشــگاه 

شرکت کرده بود.
مدیرعامــل شــرکت ســامانه های هوشــمند ســپهر شــریف در مــورد 
محصــوالت ارائــه شــده ایــن شــرکت در نمایشــگاه بــه جام جــم گفــت: 
»محصــوالت شــرکت ســامانه های هوشــمند ســپهر شــریف در زمینــه 
ســامانه های پاک خــوان، ســامانه های سرعت ســنج و ســامانه های ثبت 
تخلــف اســت کــه همــه را بومی ســازی کرده ایــم. در گذشــته تجهیزاتــی که 
مورد نیاز پردازشگر است، در پایین دکل قرار می گرفت یا تصویر به محل 
کنتــرل می آمد و پــردازش می شــد اما توانســتیم تمــام این تجهیــزات را در 
داخــل دوربین ها قــرار دهیــم. اســتفاده از فناوری هــای جدید و اســتفاده 
از ســخت افزارهایی کــه گــروه طراحــی کــرده، باعث شــد پردازش هــا خیلی 
سریع تر و در محل انجام شود، طوری که توانســتیم یک سطح فناوری را از 
لحاظ پیاده سازی در داخل کشــور جابه جا کنیم و در سامانه های مختلف 

توانسته ایم تائیدیه های بین المللی و داخلی را بگیریم.«
مهندس پارســا پناهــی در مــورد ویژگــی محصوالت ارائه شــده، بیــان کرد: 
»محصــوالت مــا شــامل ســامانه های خودرویی اســت کــه در بحــث پارک 
حاشــیه ای، تخلف هایــی مثــل پــارک دوبــل، تخلــف توقــف در ایســتگاه 
آتش نشــانی یا توقــف در میادین را ثبــت می کنــد. یک ســری از پروژه های 
ما بــرای نیــروی انتظامی اســت، مثا بــرای تشــخیص خودروهای ســرقتی 
و خودروهــای تحــت تعقیب، یــک دوربیــن کوچــک روی خودروی گشــتی 
پلیس نصب می شــود، تمــام پاک ها را بــا با پایــگاه داده مقایســه می کند 

و در صورتــی کــه خودرویــی تحت 
تعقیب باشد یا حکم دادگاه روی 
خودرویــی باشــد، هشــدار داده 
محصــوالت  دیگــر  از  می شــود. 
دوربین هــای  بــه  می تــوان  مــا 
ح  پاک خوان اشــاره کرد کــه در طر
لودگــی هــوا و خطــوط  ترافیــک، آ
اســتفاده  تونل هــا  یــا  بی آرتــی 
می شــود. همچنیــن دوربین های 
کــه بــه  مدیریــت تقاطــع داریــم 
از  خودرویــی  این کــه  محــض 
چــراغ قرمــز عبــور می کنــد، فاش 
و  راداری  دوربین هــای  می زنــد. 

سرعت ســنج داریــم کــه اگــر خودرویــی ســرعتش از حــدی باالتر بــرود، آن 
را ثبــت می کنــد. همچنیــن در بحــث ســامانه ها، نرم افزارهــای ترافیــک و 
ســنجش داده را داریــم. نرم افزارهــای نظارتــی داریــم کــه روی دوربین های 
نظارتــی ســطح شــهر نصــب می شــود، دوربیــن را به صــورت هوشــمند در 
اختیــار می گیــرد و اگــر مثــا خودرویــی تخلف پــارک ممنــوع داشته باشــد، 
دوربیــن به صــورت هوشــمندانه زوم کــرده و جریمــه می کنــد و برمی گردد. 
محصول دیگرمان سامانه سامیار است که در بحث دوربین های نظارتی 
آنالیز ترافیک را انجام می دهد. یعنی با اســتفاده از دوربین ها نگاه می کند 
در خیابان چه تعداد خودرو عبور کرده و تردد به چه صورت اســت. سبک 
اســت یا ســنگین و چقــدر ماشــین در صف اســت و بیشــتر ماشــین ها از 

کدام قسمت خیابان عبور می کنند.«
وی در مــورد مزایــای رقابتــی محصــوالت شــرکت ســامانه های هوشــمند 
ســپهر شــریف به جام جم گفت: »محصــوالت ما نمونــه خارجــی ندارند اما 
خیلی از محصوالت مان را در مجله های خارجی معرفی کرده ایم و همیشه 
به عنوان سریع ترین و ارزان ترین ســامانه ها به ثبت رسانده ایم و از لحاظ 
قیمــت رقیــب خارجی نداریــم. در بیــن شــرکت های داخلــی نیز رقیبــان ما 
از لحــاظ قیمــت و نرم افــزار شکســت می خورنــد و معمــوال در مناقصــات 
دوربین های ما نســبت به رقیب دوم 30 درصد ارزان تر اســت. البته یکی از 
مســائلی که موجب می شــود تا رقیب خارجی نداشــته باشــیم، پشتیبانی 
بومی ماســت. در بــازار ترافیــک دوربین هــای خارجی جــای رقابــت ندارند، 
چون نمی توانند خودشــان را به روز کنند و شــرکتی که اینها را وارد کرده نیز 
نمی تواند هزینــه کند و به همیــن دلیل دوربین بعد از دو ســه ســال از کار 
افتاده می شود و چون پشتیبانی نمی شود، شهرداری ها از اینها استفاده 
نمی کنند. در حال حاضر نیز بسیاری از شرکت ها محصوالت ما را می خرند 

و لوگوی خودشان را روی محصوالت می زنند و می فروشند.«

راهکار عبور از مشکل موانع ریلی و ارائه تجهیزات خودران برای خودروها

راهکارهای فناورانه برای بهبود پرواز پهپادهای عمودپرواز

  سامانه های پالک خوان و ترافیکی
راهکار مدیریت هوشمند شهری

اباذری:
محصول مانع یاب 

ریلی قابلیت 
تشخیص موانع از 

فاصله 2کیلومتری 
را دارد. در صورتی 

که مانعی روی 
ریل باشد، به 
لکوموتیوران 

هشدار می دهد 
ترمز بگیرد 

پناهی: 
سامانه سامیار 

با استفاده از 
دوربین ها نگاه 

می کند در خیابان 
چه تعداد خودرو 

عبور کرده، تردد به 
چه صورت است، 

سبک است یا 
سنگین و چقدر 
ماشین در صف 

است و بیشتر 
ماشین ها از کدام 

قسمت خیابان 
عبور می کنند
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