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به افق تهران

امام على عليه السالم:
با بيماريت راه برو و با آن بساز مادامى كه با تو راه مىرود و سازگار است.
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نهج البالغه ،حكمت ۲۷

خبری

میثاق نامه
سرقت ادبی ،مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطالعات اساسی
رویدادها در روزنامه نگاری مطرود است.

در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛
همایش تخصصی آشنایی با کاربرد پالسما در صنایع غذایی
و کشاورزی برگزار می شود

همایش تخصصی آشــنایی با کاربرد پالســما در صنایع غذایی و کشــاورزی در مؤسسه
پژوهشــی علوم و صنایع غذایی با همکاری شــرکت  FEMTOکره جنوبی برگزار می
شود.
به گزارش روابط عمومی مؤسســه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،در این همایش به بیان
مبانی پالســما و کاربردهای آن در صنایع غذایی و کشــاورزی مانند کاهش بار میکروبی
مــواد غذایی و مواد خام گیاهان داروئی و نیز بهبود راندمان جوانه زنی و رشــد رویشــی
بذر گیاهان دارویی و کشــاورزی پرداخته می شود«.پروفسور محمود قرآن نویس» معاون
مجمع آســیایی -آفریقایی آموزش پالســما و «مهندس مهدی خلج» محقق و پژوهشگر
حوزه پالسما سخنرانان این همایش می باشند که به تشریح مزیت ها و کاربردهای استفاده
ار این تکنولوژی در صنایع غذایی و کشــاورزی خواهنــد پرداخت.این همایش به صورت
رایگان برای عالقه مندان ،دانشــجویان ،متخصصان و صاحبان صنایع ،در روز چهارشنبه
 29خردادماه  98از ســاعت  10الی  12در موسســه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار
می شود.شایان ذکر اســت کارگاه عملی آموزش پالسما در صنایع غذایی و کشاورزی در
همان روز توسط نماینده شرکت  FEMTOدر مؤسسه با اخذ شهریه برگزار می شود.

ارتباطات سیار ایران

داروهای ضدافسردگی جایگزینی برای آنتی بیوتیکها

 مطالعات جدید پژوهشــگران نشان داد که میتوان از برخی از داروهای ضدافسردگی دردرمان شــماری از بیماریهای عفونی بهره گرفت.یافتههای به دست آمده از یک پژوهش
جدید نشــان داد که داروهای ضدافسردگی موســوم به  FIASMAsشامل دزپپرامین،
آمیتریپتیلیــن و نورتریپتیلین ،چهار نوع مختلف از باکتریهای بیماریزای درونســلولی
را به طور کامل از بین برده و یا رشــد آنها را متوقف میکنند.جیسون کارلیون مؤلف ارشد
این پژوهش میگوید« :شــمار آنتیبیوتیکهای موجود برای درمان عفونتهای ناشی از
باکتریهای درونســلولی محدود اســت زیرا اغلب این داروها نمیتوانند به درون غشاء
ســلولی نفوذ کنند و این امر باعث میشــود تا باکتریها در عمل در منطقه حفاظت شده
خود باقی بمانند».معمو ًال برای درمان عفونتهای ناشــی از باکتریهای درون ســلولی،
آنتیبیوتیک تتراســایکلین تجویز میشــود زیرا میتواند از غشاء ســلولی عبور کرده و به
عوامل بیماریزا برســد.اما استفاده از تتراسایکلینها میتوانند با بروز واکنشهای آلرژیک
در برخی از بیماران همراه باشد و پزشکان معمو ًال زنان باردار و کودکان را به دلیل عوارض
جانبــی نامطلوب از مصرف ایــن دارو منع میکنند .عالوه بر ایــن ،در برخی موارد ابتالء
بــه عفونتهای باکتریایی مقاومت در برابر این دارو گزارش شــده اســت.کارلیون ضمن
اشــاره به تأثیر داروهای ضدافســردگی مذکور در درمان این دست از بیماریهای عفونی،
میگویــد« :این داروها میتوانند جایگزینی برای آنتیبیوتیکها باشــند و یا همراه آنها به
عنوان رویکردی تقویتی برای درمان عفونتهایی که معمو ًال به دورههای طوالنی مصرف
آنتیبیوتیک نیاز دارند ،مورد استفاده قرار گیرند».
جزئیات بیشتر در این باره در مجله  Life Science Allianceدر دسترس است.

درمان موثر سرطان کبد با امواج رادیویی

محققان با استفاده از امواج رادیویی غیر گرمایی ،راهکار جدیدی را برای جلوگیری از رشد
سلولهای سرطانی کبد در هر جای بدن بدون هر نوع آسیب به سایر بافتها ابداع کردند.
در این تحقیقات که با استفاده از موشها انجام گرفت ،محققان سلولهای سرطانی انسان را
به موشها تزریق کردند تا متداولترین نوع سرطان کبد موسوم به hepatocellular
 )carcinoma (HCCرا در آنها ایجاد کنند .سپس این جانوران را در معرض امواج
رادیویی با شــدت خاص قرار دادند که شــدت آن کمتر از شــدت امواجی است که در اثر
مکالمه با تلفن همراه به بدن انسان وارد میشود.به منظور آمادهسازی سلولهای سرطانی
برای دریافت این امواج از یک دســتگاه جدید موسوم به  AM RF EMFاستفاده شد
که توسط محققان آلمانی اختراع شده و یک کانال کلسیم خاص موسوم به  Cav3.2را در
سطح سلولهای  HCCباز میکند اما بر سایر سلولها هیچ اثری ندارد .این کانال کلسیم
عملکردی مانند یک آنتن دارد و امکان عبور امواج رادیویی از غشای سلولهای  HCCرا
فراهم میکند .این امواج پس از ورود به درون سلول مانع رشد آن شده و در نتیجه موجب
کاهش اندازه و حتی نابودی تومور سرطانی میشوند.به گفته محققان این تکنیک حتی در
زمانی که بیمار متاستاز کرده و سرطان به سایر اندامهای بدن سرایت کرده نیز کاربرد دارد.
گام بعدی محققان شناســایی دقیق جریانهای ترارســانی ســیگنالهایی اســت که اثر
بازدارندگی بر سلولهای سرطانی دارند.

هــزار و  200میلیــارد ریــال در قالــب
انتشــار  9میلیــارد و  600میلیــون ســهم به
ارزش اســمی هــزار ریــال پرداخــت کــه در
نهایــت بــا رأی ســهامداران ،تصویــب شــد.
حمیــد فرهنــگ مدیــر عامــل همــراه اول
بــا ارائــه گزارشــی اجمالــی از تصمیــم
هیئــت مدیــره شــرکت ارتباطــات ســیار
ایــران بــرای افزایــش ســرمایه ،اظهــار
کــرد :ایــن افزایــش ســرمایه در راســتای
اصــاح ســاختار مالــی و حفــظ نقدینگــی
مــورد نیــاز بــرای انجــام ســرمایه گــذاری
هــای آتــی و جبــران مخــارج ســرمایه ای
ایــن شــرکت صــورت مــی گیــرد.
وی دربــاره رونــد تغییــرات ســرمایه
شــرکت گفــت :ســرمایه در بــدو خصوصــی
ســازی شــرکت مبلــغ  200میلیــارد تومــان

مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان
ســهام شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران،
صبــح روز یکشــنبه برگــزار شــد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت
ارتباطــات ســیار ایــران ،مجمــع عمومــی
فــوق العــاده شــرکت ارتباطــات ســیار
ایــران صبــح امــروز (١٢خردادمــاه) بــا
حضــور  91.4درصــدی ســهامداران ایــن
شــرکت در ســالن خلیجفــارس پژوهشــگاه
نیــرو برگــزار شــد.
ایــن جلســه مطابــق دعــوت همــراه اول
از تمامــی ســهامداران ،وکیــل یــا قائــم
مقــام قانونــی صاحــب ســهم و همچنیــن
نماینــده یــا نماینــدگان اشــخاص حقوقــی،
بــه بررســی افزایــش ســرمایه این شــرکت
از  9هــزار و  600میلیــارد ریــال بــه 19

ایرانسل و دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامه همکاری امضا
کردند

ایرانســل و دانشــگاه تربیت مدرس یک تفاهم نامه همکاری با محوریت تحقیق و توسعه
امضا کردند.به گزارش روابط عمومی ایرانســل ،امروز ،یکشــنبه  12خردادماه در راستای
حمایت از شــرکتهای دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و در جهت
برگزاری دورههای آموزشــی ،همافزایی در زمینه تحقیق و توســعه ،طراحی و پیاده سازی
راهکارهای نوآورانه ،توسعه خدمات ارزش افزوده و دیجیتال ،تفاهمنامه همکاری ایرانسل
و دانشگاه تربیت مدرس امضا شد.تفاهمنامه حاضر که به امضای دکتر محمدتقی احمدی،
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس و دکتر بیژن عباســی آرند ،مدیرعامل ایرانسل رسیده است
همکاریهای طرفین را در راســتای کم کردن فاصله میان صنعت و دانشــگاه گســترش
خواهد داد و سعی دارد خدماتی در حوزههای فنی و آماده سازی نیروهای دانشگاهی برای
حضور در صنعت ارائه دهد.ایرانســل پیش از این نیــز تفاهم نامههایی در حوزه آموزش با
معاونت علمی ریاست جمهوری ،قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه و سازمان آموزش
فنی و حرفهای کشور امضا کرده است.
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بــود کــه بــا افزایــش ســرمایه 93.7
درصــدی کــه ابتــدای ســال  93و هــم
زمــان بــا توســعه تکنولــوژی نســل ســوم
تلفــن همــراه صــورت گرفــت ،از محــل
ســود انباشــته و اندوختــه هــا بــه 400
میلیــارد تومــان رســید.
مدیــر عامــل همــراه اول ادامــه داد :ســال
 96هــم بــرای توســعه فــاز هفتــم شــبکه
( ،)LTEســرمایه شــرکت بــا رشــد 140
درصــدی بــه  960میلیــارد تومــان از محل
مطالبــات حــال شــده و آورده نقدی رســید.
فرهنــگ بیــان کــرد :صــد درصــد افزایــش
ســرمایه تصویــب شــده در مجمــع امــروز
نیــز بــه شــکل  720میلیــارد تومــان از
محــل ســود انباشــته و  240میلیــارد تومان
از مطالبــات حال شــده ســهامداران و آورده

صاحب امتیاز :تعاونی فرهنگی آموزشی نشر مهر دانش روز
دبیرکل کانون:غالمرضا مهرعبداله ئی
مدیر مسئول و سردبیر:منا مهرعبداله ئی
معاون سردبیر:امیر مهرعبداله ئی
دبیر تحریریه و سرویس های سیاسی و اقتصادی:سیدمحمدحسن روحانی
تلفن روابط عمومی66028129:
تلفکس تحریریه66028128:
توزیع تهران:امورمشترکین سامانه کسب و کار88260447
توزیع شهرستان88991927:
نشانی:خیابان آزادی-بعد از دانشگاه شریف-جنب بانک مسکن-شماره
-517واحد پنجم
چاپخانه:کاروکارگر66817317

ستاره مربعها از این پس بهجای جیببری به مردم خدمت ارائه میدهند
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در نشســتی بــا مســئوالن
هاللاحمــر بــا اشــاره بــه اهمیــت تأمیــن ارتبــاط در زمــان
حــوادث و بحرانهــا گفــت :امــروز شــرایط ارتباطــی بعــد از
حادثــه بــه شــرایط مطلوبــی رســیده اســت.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،محمدجــواد
آذری جهرمــی در نشســت همکاریهــای دوجانبــه جمعیــت
هاللاحمــر و وزارت ارتباطــات باهــدف توســعه ارتباطــات
و فناوریهــای نویــن در حــوزه امــداد ،نجــات ،خدمــات و
داوطلبــان ،بــا قدردانــی از خدمــات جمعیــت هاللاحمــر در
ســیل اخیــر کشــور گفــت :فنــاوری اطالعــات در خدمترســانی
در بحرانهــا نقــش حیاتــی دارد.
وی فقــدان سیســتم اعــام هشــدار را بهعنــوان یکــی از
مشــکالت حــوادث گذشــته عنــوان کــرد و گفــت :بــا دســتیابی
بــه ایــن تکنولــوژی و راهانــدازی آن در ســیل اخیــر و اعــام
هشــدار ســتاد بحــران ،در میــزان حــوادث و تلفــات کاهــش
داشــتیم.
وی بــا اعــام اینکــه در حــوادث ســیل اخیــر کشــور  ۶۰میلیــون
نفــر هشــدار ارسالشــده اســت ،افــزود :از طریــق ایــن ســامانه
هشــدار بــا پیامــک بــه افــراد اطــاع داده شــد کــه بــه مناطــق
خطــر وارد نشــوند و همیــن مکانیســم بــا توجــه بــه گســتردگی و
حجــم ســیل اخیــر ،باعــث کاهــش تلفــات شــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا تأکیــد بــه نیــاز
ارتباطــات در زمــان امدادرســانی ،گفــت :در ســیل شهرســتان
پلدختــر زیرســاختهای ارتباطــی کــه در طــول  ۳۰ســال
گذشــته ایجــاد شــده بــود در دو تــا ســه ســاعت بهطــور کامــل
از بیــن رفــت و هیــچ امــکان ارتباطــی تــا ســاعت  ۲نیمهشــب
بــا ایــن شهرســتان وجــود نداشــت و ایــن شــب ،شــب ســختی
بــرای پلدختــر بــود ،چراکــه هیــچ اطالعــی از وضعیــت ایــن

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و جامعــه ارتباطــی کشــور،
خودروهایــی را بــرای ایجــاد ارتبــاط در مناطــق حادثهدیــده
تجهیــز کــرده اســت.
آذری جهرمــی تصریــح کــرد :پــروژهای بیــن پژوهشــگاه فضایــی
ایــران و جمعیــت هاللاحمــر تعریــف شــده اســت کــه بتوانیــم
از خدمــات بالنهــای ارتباطــی اســتفاده کنیــم و اکنــون نیــز
بــرای اســتفاده از فنــاوری دکلهــای بــادی کــه میتواننــد بــا
ســرعت نصــب شــوند و بــار بســیاری را نیــز نگهــداری کننــد ،در
حــال پژوهــش هســتیم.
وی هــدف همــکاری بــا هاللاحمــر را بــه حداقــل رســاندن
دایــر کــردن ارتباطــات پــس از وقــوع حــوادث اعــام کــرد و
افــزود :در تــاش هســتیم بــرای ســه فصــل باقیمانــده ســال نیــز
 ۳مانــور مشــترک برگــزار کنیــم تــا بتوانیــم بــه یــک پروتــکل
مناســب بــرای دایــر کــردن خدمــات بیــن وزارت ارتباطــات و
جمعیــت هاللاحمــر و دســتگاههای دیگــر برســیم و ارتباطــات
بحــران را در حداقــل زمــان ممکــن ایجــاد کنیــم.
وزیــر ارتباطــات تأکیــد کــرد :تــاش میکنیــم بــا درسهایــی
کــه از طبیعــت گرفتهایــم و بــا اســتفاده از تجربیــات کشــورهای
مختلــف ،بــه نقطـهای برســیم کــه در حــوادث پیــش رو شــرمنده
مــردم نباشــیم و امدادرســانی را تســریع کنیــم.
وی در بخــش دیگــر از ســخنان خــود از جمعیــت هاللاحمــر
بــرای شفافســازی ردیفهــای کمکهــای مردمــی قدردانــی
کــرد و ایــن اقــدام را بــرای ایجــاد و تقویــت اعتمــاد عمومــی
الزم دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن نظــام شــفافیت
گســتردهتر و دقیقتــر و بــا امــکان نظــارت عمومــی ادامــه
یابــد.
آذری جهرمــی دربــاره توصیــه مقــام معظــم رهبــری بــرای
راهانــدازی ســامانهای در دولــت کــه امدادرســانی را تســریع

شــهر نبــود.
وی بــا بیــان اینکــه در زلزلــه کرمانشــاه مشــخص شــد جمعیــت
هاللاحمــر بــرای امدادرســانی زیرســاختهای مناســب
ارتباطــی نــدارد ،افــزود :از همــان زمــان بــا همــکاری هاللاحمــر
و شــرکت مخابــرات ایــران و بــر روی شــبکه ملــی اطالعــات بــا
زیرســاختی امــن ۴۳۰ ،مرکــز امدادرســانی هاللاحمــر متصــل
شــدند و ارتباطــات پایــدار بیــن ایــن مراکــز برقــرار شــد و در
 ۱۷اســتان کشــور شــبکه ارتباطــی هاللاحمــر از آنالــوگ بــه
دیجیتــال ارتقــا یافــت.
آذری جهرمــی بــا تأکیــد بــه اینکــه نیازمنــدان بــه کمــک در
شــرایط بحــران بایــد کانــال ارتباطــی داشــته باشــند ،گفــت :کــد
خدمــات دســتوری ســتاره مربعهــا کــه همــواره جیــب مــردم
را خالــی میکردنــد ،از ایــن پــس قــرار اســت بــا  *۱۱۲#بــه
مــردم خدمترســانی کننــد و مــردم میتواننــد در مواجهــه بــا
حادث ـهای بــا شــمارهگیری ایــن کــد وضعیــت خــود را اعــام و
اپراتورهــا نیــز بــا شناســایی موقعیــت آن فــرد را بــه هاللاحمــر
نشــان میدهنــد.
وی بــا تأکیــد بــه اینکــه بایــد ســتاره مربعهــا را بهجایــی
برســانیم کــه بــه مــردم خدمترســانی کننــد ،افــزود :ایــن
ســرویس بــا همــکاری اپراتورهــای تلفــن همــراه و اپراتورهــای
مجــازی ایــن خدمــات را بــه مــردم ارائــه میکنــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا تأکیــد بــه اینکــه
اقداماتــی کــه امــروز رونمایــی میشــود درســی اســت کــه
از حــوادث گذشــته گرفتهایــم ،تصریــح کــرد :امــروز شــرایط
ارتباطــی بعــد از حادثــه بــه شــرایط مطلوبــی رســیده اســت ،البتــه
هنــوز نواقصــی دارد کــه بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود.
وی ارتباطــات بحــران را در ســاعات طالیــی و اولیــه مهــم
دانســت و افــزود :امــروز هاللاحمــر بــا اســتفاده از ظرفیــت

کنــد ،گفــت :ایــن مأموریــت بــه شــورای دســتیاران جــوان وزارت
ارتباطــات ســپرده شــده اســت کــه تاکنــون بــا بررســی تجربیــات
چندیــن کشــور و اســتفاده از ظرفیــت دولــت الکترونیکــی،
نســخه نخســتین آن در ســه هفتــه گذشــته ارائــه شــده کــه
تمــام داراییهــای نهادهــای مختلــف در نقش ـههای جغرافیایــی
پیادهســازی میشــود و در زمــان وقــوع بحرانهــا میتوانــد
بــه ســهولت مدیریــت بحــران کمــک کنــد.
وی بــه تقســیم عادالنــه امکانــات در زمــان بحــران بهعنــوان
یکــی از مشــکالتی کــه در زلزلــه کرمانشــاه و ســیل اخیــر وجــود
داشــت اشــاره کــرد و افــزود :بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات
زیرســاخت امــکان توزیــع عادالنــه امکانــات ایجــاد میشــود،
البتــه ایــن کار بــا برنامهریــزی از قبــل و بــا اســتفاده از ظرفیــت
دولــت الکترونیکــی امــکان تحقــق دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن نشســت پروژههــای مشــترک
ســامانه ارتباطــی  ،*۱۱۲#شــبکه رادیویــی  ،VHFدیجیتــال
 DMRو نورونتــا (شــبکه ارتباطــی زیرســاخت اختصاصــی
جمعیــت هاللاحمــر) نیــز افتتــاح شــد.
همچنیــن جمعیــت هاللاحمــر در ایــن نشســت از مدیــران وزارت
ارتباطــات و شــرکت مخابــرات و اپراتورهــای تلفــن همــراه بــرای
همــکاری در پروژههــای ارتباطــی ایــن جمعیــت بــا ارائــه لــوح
قدردانــی کــرد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نیــز در ایــن نشســت
بــا دریافــت کارت داوطلبــی جمعیــت هاللاحمــر بهصــورت
رســمی بــه عضویــت داوطلبــی ایــن ســازمان درآمــد.
آذری جهرمــی قبــل از حضــور در ایــن نشســت ،در محوطــه
ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هاللاحمــر از تجهیــزات و
امکانــات ایــن ســازمان و همچنیــن از مانــور نحــوه کمکرســانی
و امــداد بــه آســیبدیدگان بازدیــد کــرد.

کوچکترین پهپاد جهان با قطر  ۱۰سانتیمتر وارد گود مسابقه شد
کوچکتریــن پهپــاد مســابقهای جهــان بــا وزن تنهــا  ۷۲گــرم و
قطــر  ۱۰ســانتیمتر بــه دســت مهندســان آلمانــی ســاخته شــد.
خلبانــان پهپادهــای مســابقهای تواناییهــای ویــژهای در کنتــرل
ایــن پهپادهــا دارنــد اکنــون پهپادهــای مســابقهای بــدون خلبان
نیــز بــه دنبــال ســهم خــود در جلــب توجــه ویــژه هســتند.
محققــان دانشــگاه فنــی «دلفــت» در آلمــان موفــق بــه
ســاخت پهپــادی شــدهاند کــه ادعــا میشــود کوچکتریــن
پهپــاد مســابقهای بــدون خلبــان جهــان اســت .ایــن شــاهکار،
نوآوریهــای جــدی در الگوریتمهایــی محســوب میشــود
کــه مســیر پــرواز پهپادهــا را کنتــرل میکنــد.
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روابط

کوچــک ،بــه شــدت بــر الگوریتمهــای کارآمــدی تکیــه دارد
کــه بــه پهپــاد کمــک میکنــد بــا انــدک اطالعــات یــک مســیر
پــروازی بیخطــر را بــرای خــود ترســیم کنــد.
محققــان ســپس پهپــاد خــود را در یــک مســیر مســابقهای کــه
چهــار دروازه داشــت امتحــان کردنــد .در ایــن آزمایــش ایــن
پهپــاد توانســت مســیر مســابقه را بــا ســرعت متوســط دو متــر
در ثانیــه طــی کنــد کــه بــا عملکــرد پهپادهــای مســابقهای
بزرگتــر برابــر اســت؛ بــا ایــن وجــود محققــان امیدوارنــد کــه
بتواننــد پیشــرفتهای ایــن پهپــاد را بــرای ســایر کاربردهــای
هواپیماهــای بــدون سرنشــین نیــز اعمــال کننــد.
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خلبــان میتواننــد حــدود دو متــر در ثانیــه حرکــت کننــد؛
آنهــا بــرای رســیدن بــه ایــن ســرعت بــه پردازشــگرها و
دوربینهایــی بــا عملکــرد بــاال نیــاز دارنــد تــا مســیر پــروازی
آنهــا را ترســیم کننــد؛ ایــن تجهیــزات آنهــا را ســنگین و گــران
قیمــت میســازد.
امــا پهپــادی کــه محققــان آلمانــی ســاختهاند تنهــا  ۷۲گــرم
وزن دارد و قطــر آن  ۱۰ســانتیمتر اســت کــه ایــن ویژگیهــا
آن را بــه کوچکتریــن پهپــاد مســابقهای جهــان تبدیــل
میکنــد.
ایــن پهپــاد بــا داشــتن تنهــا یــک دوربیــن و حســگرهای

بــرای پهپادهــای معمولــی چهــار ملخــه ،پــرواز ســریعتر بــه
معنــی پوشــش دادن مناطــق بیشــتر اســت؛ ایــن در حالــی
اســت کــه بــرای برخــی کاربردهــا ماننــد عملیــات جســتجو
و نجــات و تحویــل بســته ،ســرعت بیشــتر بســیار ســودمند
خواهــد بــود.
بنابرایــن محققــان آلمانــی محــور توجــه را در ســاخت پهپــاد بــر
وزن کــم و یافتــن راهحلهایــی ارزانقیمــت متمرکــز کردنــد
تــا بتواننــد قابلیتهــای پــرواز ســریع را بــرای انــواع مختلفــی
از پهپادهــا میســر ســازند.
بــه گفتــه محققــان ،ســریعترین پهپادهــای مســابقهای بــدون
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نقــدی آنــان ،صــورت مــی گیــرد.
مدیــر عامــل همــراه اول همچنیــن یــادآور
شــد :بــا وجــود افزایــش ســرمایه صــد
درصــدی ،مجمــوع ســرمایه شــرکت
ارتباطــات ســیار ایــران همچنــان کمتــر
از یــک چهــارم برنامــه ســرمایه گــذاری
ســال جــاری اســت؛ قــرار اســت امســال
بیــش از  4هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه
گــذاری روی توســعه شــبکه صــورت
گیــرد.
فرهنــگ تأکیــد کــرد :همچنیــن در پنــج
ســال پیــش رو نیــاز بــه ســرمایه گــذاری
 20هــزار میلیــارد تومانــی جهــت تحقــق
درآمــد  100هــزار میلیــارد تومــان مطابــق
برنامــه راهبــرد پنــج ســاله ایــن شــرکت
داریــم.
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آذری جهرمی در نشست با مدیران هاللاحمر تأکید کرد:
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