
گوناگون 

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 FEMTO کره 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 
29 خردادماه 98 از ســاعت 10 الی 12 در 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 FEMTO در مؤسسه با اخذ شهریه برگزار می شود.

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 12 خردادماه در راستای 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و در جهت 
برگزاری دوره های آموزشــی، هم افزایی در زمینه تحقیق و توســعه، طراحی و پیاده سازی 
راهکارهای نوآورانه، توسعه خدمات ارزش افزوده و دیجیتال، تفاهم نامه همکاری ایرانسل 
و دانشگاه تربیت مدرس امضا شد.تفاهم نامه حاضر که به امضای دکتر محمدتقی احمدی، 
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس و دکتر بیژن عباســی آرند، مدیرعامل ایرانسل رسیده است 
همکاری های طرفین را در راســتای کم کردن فاصله میان صنعت و دانشــگاه گســترش 
خواهد داد و سعی دارد خدماتی در حوزه های فنی و آماده سازی نیروهای دانشگاهی برای 
حضور در صنعت ارائه دهد.ایرانســل پیش از این نیــز تفاهم نامه هایی در حوزه آموزش با 
معاونت علمی ریاست جمهوری، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه و سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور امضا کرده است.

داروهای ضدافسردگی جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها
- مطالعات جدید پژوهشــگران نشان داد که می توان از برخی از داروهای ضدافسردگی در 
درمان شــماری از بیماری های عفونی بهره گرفت.یافته های به دست آمده از یک پژوهش 
جدید نشــان داد که داروهای ضدافسردگی موســوم به FIASMAs شامل دزپپرامین، 
آمی تریپتیلیــن و نورتریپتیلین، چهار نوع مختلف از باکتری های بیماری زای درون ســلولی 
را به طور کامل از بین برده و یا رشــد آنها را متوقف می کنند.جیسون کارلیون مؤلف ارشد 
این پژوهش می گوید: »شــمار آنتی بیوتیک های موجود برای درمان عفونت های ناشی از 
باکتری های درون ســلولی محدود اســت زیرا اغلب این داروها نمی توانند به درون غشاء 
ســلولی نفوذ کنند و این امر باعث می شــود تا باکتری ها در عمل در منطقه حفاظت شده 
خود باقی بمانند.«معمواًل برای درمان عفونت های ناشــی از باکتری های درون ســلولی، 
آنتی بیوتیک تتراســایکلین تجویز می شــود زیرا می تواند از غشاء ســلولی عبور کرده و به 
عوامل بیماری زا برســد.اما استفاده از تتراسایکلین ها می توانند با بروز واکنش های آلرژیک 
در برخی از بیماران همراه باشد و پزشکان معمواًل زنان باردار و کودکان را به دلیل عوارض 
جانبــی نامطلوب از مصرف ایــن دارو منع می کنند. عالوه بر ایــن، در برخی موارد ابتالء 
بــه عفونت های باکتریایی مقاومت در برابر این دارو گزارش شــده اســت.کارلیون ضمن 
اشــاره به تأثیر داروهای ضدافســردگی مذکور در درمان این دست از بیماری های عفونی، 
می گویــد: »این داروها می توانند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها باشــند و یا همراه آنها به 
عنوان رویکردی تقویتی برای درمان عفونت هایی که معمواًل به دوره های طوالنی مصرف 

آنتی بیوتیک نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرند.«
جزئیات بیشتر در این باره در مجله Life Science Alliance در دسترس است.

درمان موثر سرطان کبد با امواج رادیویی
محققان با استفاده از امواج رادیویی غیر گرمایی، راهکار جدیدی را برای جلوگیری از رشد 
سلول های سرطانی کبد در هر جای بدن بدون هر نوع آسیب به سایر بافت ها ابداع کردند.

در این تحقیقات که با استفاده از موش ها انجام گرفت، محققان سلول های سرطانی انسان را 
 hepatocellular به موش ها تزریق کردند تا متداول ترین نوع سرطان کبد موسوم به
carcinoma )HCC( را در آن ها 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 می شود.به منظور آماده سازی سلول های سرطانی 
برای دریافت این امواج از یک دســتگاه جدید موسوم به AM RF EMF استفاده شد 
که توسط محققان آلمانی اختراع شده و یک کانال کلسیم خاص موسوم به Cav3.2 را در 
سطح سلول های HCC باز می کند اما بر سایر سلول ها هیچ اثری ندارد. این کانال کلسیم 
عملکردی مانند یک آنتن دارد و امکان عبور امواج رادیویی از غشای سلول های HCC را 
فراهم می کند. این امواج پس از ورود به درون سلول مانع رشد آن شده و در نتیجه موجب 
کاهش اندازه و حتی نابودی تومور سرطانی می شوند.به گفته محققان این تکنیک حتی در 
زمانی که بیمار متاستاز کرده و سرطان به سایر اندام های بدن سرایت کرده نیز کاربرد دارد.

گام بعدی محققان شناســایی دقیق جریان های ترارســانی ســیگنال هایی اســت که اثر 
بازدارندگی بر سلول های سرطانی دارند.
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خبری میثاق نامه

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

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت 
و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند .

شماره ردیف 
مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ) ریال (موضوع پروژهمناقصه

رتبه مورد نیازدر مناقصه ) ریال (

بهسازی و آسفالت راه روستایی جمبزه – علی 198/13
 5 راه و 366،000،000 7،305،176،892آباد از توابع شهرستان دهاقان

ترابری 

روکش آسفالت گرم محور روستایی ورزنه – 298/14
5 راه و ترابری6،849،512،228343،000،000کبریت از توابع شهرستان اصفهان

بهسازی و آسفالت محور روستایی شاه طور – 398/15
5 راه و ترابری12،576،529،100629،000،000قهی  از توابع شهرستان اصفهان

احداث محور پل مزرعه شور – خویا از توابع 498/16
5 راه و ترابری13،798،041،687690،000،000 شهرستان اصفهان

تکمیل عملیات عمرانی احداث پل های عابر 598/17
5 راه و ترابری8،000،000،000400،000،000 پیاده واقع در کنار گذر اتوبان ذوب آهن

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری  روز یکشنبه مورخ 1398/04/02
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ  1398/04/03

نشانی : اصفهان – خیابان سعادت آباد        تلفن : 36681068 – 031

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 98/13/ن الی 98/17/ن 

 شناسه : 488767 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

 آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی

 اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندی 
 شماره 1 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه و ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه( از طریق آدرس: ایالم ، میدان میالد 

، بلوار دانشجو ، طبقه دوم معاونت فنی و مهندسی ورزش و جوانان استان ایالم به شماره تماس 08432225729 انجام می پذیرد.
الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل  مناقصه شامل دریافت اسناد تحویل پاکت بازگشایی و اعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.

تنها پاکت ضمانت نامه و رسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته خواهد شد و این مناقصه بر اساس بخشنامه 
مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار می گردد. همچنین هزینه آگهی روزنامه و سامانه ستاد مناقصه به عهده برندگان این مناقصات میباشد.

جدول 1 

عودت اسناد در صورت  دریافت اسناد
انصراف

تسلیم پیشنهاد تا آخر وقت 
کمیسیون مناقصهاداری

تا تاریخاز تاریخ
98/04/0198/4/0198/04/02

98/03/1398/03/19
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)ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه و ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه( از طریق آدرس: ایالم ، میدان میالد 

، بلوار دانشجو ، طبقه دوم معاونت فنی و مهندسی ورزش و جوانان استان ایالم به شماره تماس 08432225729 انجام می پذیرد.
الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل  مناقصه شامل دریافت اسناد تحویل پاکت بازگشایی و اعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.

تنها پاکت ضمانت نامه و رسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته خواهد شد و این مناقصه بر اساس بخشنامه 
مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار می گردد. همچنین هزینه آگهی روزنامه و سامانه ستاد مناقصه به عهده برندگان این مناقصات میباشد.

جدول 1 

عودت اسناد در صورت  دریافت اسناد
انصراف

تسلیم پیشنهاد تا آخر وقت 
کمیسیون مناقصهاداری

تا تاریخاز تاریخ
98/04/0198/4/0198/04/02

98/03/1398/03/19

جدول شماره 2 مشخصات پروژه ها

مدت رشته و ابنیهمبلغ تضمین ) ریال (مبلغ برآوردی ) ریال (محل اجراعنوان پروژهردیف
پیمان

خرید و نصب تجهیزات 1
-تجهیزات تیراندازی7/555/000/000400/000/000ایالمتیراندازی سالن ایثار ایالم

احداث زمین چمن مصنوعی 2
12ابنیه6/234/827/669320/000/000ملکشاهیفوتبال روستای گنبد– پیر محمد

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

ــان  ــاده صاحب ــوق الع ــی ف ــع عموم مجم
ــران،  ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــهام ش س

ــد. ــزار ش ــنبه برگ ــح روز یکش صب
ــرکت  ــات ش ــزارش اداره کل ارتباط ــه گ ب
ــی  ــع عموم ــران، مجم ــیار ای ــات س ارتباط
فــوق العــاده شــرکت ارتباطــات ســیار 
ایــران صبــح امــروز )12خردادمــاه( بــا 
ــن  ــهامداران ای ــدی س ــور 91.4 درص حض
شــرکت در ســالن خلیج فــارس پژوهشــگاه 

ــد. ــزار ش ــرو برگ نی
ــراه اول  ــوت هم ــق دع ــه مطاب ــن جلس ای
ــم  ــا قائ ــل ی ــهامداران، وکی ــی س از تمام
مقــام قانونــی صاحــب ســهم و همچنیــن 
نماینــده یــا نماینــدگان اشــخاص حقوقــی، 
بــه بررســی افزایــش ســرمایه این شــرکت 
ــه 19  ــال ب ــارد ری ــزار و 600 میلی از 9 ه

هــزار و 200 میلیــارد ریــال در قالــب 
انتشــار 9 میلیــارد و 600 میلیــون ســهم به 
ارزش اســمی هــزار ریــال پرداخــت کــه در 
نهایــت بــا رأی ســهامداران، تصویــب شــد.
حمیــد فرهنــگ مدیــر عامــل همــراه اول 
ــم  ــی از تصمی ــی اجمال ــه گزارش ــا ارائ ب
ــیار  ــات س ــرکت ارتباط ــره ش ــت مدی هیئ
ــار  ــرمایه، اظه ــش س ــرای افزای ــران ب ای
ــتای  ــرمایه در راس ــش س ــن افزای ــرد: ای ک
اصــالح ســاختار مالــی و حفــظ نقدینگــی 
مــورد نیــاز بــرای انجــام ســرمایه گــذاری 
هــای آتــی و جبــران مخــارج ســرمایه ای 

ــرد. ــی گی ــن شــرکت صــورت م ای
ســرمایه  تغییــرات  رونــد  دربــاره  وی 
شــرکت گفــت: ســرمایه در بــدو خصوصــی 
ســازی شــرکت مبلــغ 200 میلیــارد تومــان 

بــود کــه بــا افزایــش ســرمایه 93.7 
ــم  ــال 93 و ه ــدای س ــه ابت ــدی ک درص
زمــان بــا توســعه تکنولــوژی نســل ســوم 
ــل  ــت، از مح ــورت گرف ــراه ص ــن هم تلف
ــه 400  ــا ب ــه ه ــته و اندوخت ــود انباش س

ــید. ــان رس ــارد توم میلی
مدیــر عامــل همــراه اول ادامــه داد: ســال 
96 هــم بــرای توســعه فــاز هفتــم شــبکه 
ــد 140  ــا رش ــرکت ب ــرمایه ش )LTE(، س
درصــدی بــه 960 میلیــارد تومــان از محل 
مطالبــات حــال شــده و آورده نقدی رســید.
فرهنــگ بیــان کــرد: صــد درصــد افزایــش 
ســرمایه تصویــب شــده در مجمــع امــروز 
ــان از  ــارد توم ــکل 720 میلی ــه ش ــز ب نی
محــل ســود انباشــته و 240 میلیــارد تومان 
از مطالبــات حال شــده ســهامداران و آورده 

نقــدی آنــان، صــورت مــی گیــرد.
مدیــر عامــل همــراه اول همچنیــن یــادآور 
ــد  ــرمایه ص ــش س ــود افزای ــا وج ــد: ب ش
شــرکت  ســرمایه  مجمــوع  درصــدی، 
ــر  ــان کمت ــران همچن ــیار ای ــات س ارتباط
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــارم برنام ــک چه از ی
ــرار اســت امســال  ــاری اســت؛ ق ســال ج
بیــش از 4 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه 
گــذاری روی توســعه شــبکه صــورت 

ــرد. گی
ــج  ــن در پن ــرد: همچنی ــد ک ــگ تأکی فرهن
ســال پیــش رو نیــاز بــه ســرمایه گــذاری 
ــی جهــت تحقــق  ــارد تومان 20 هــزار میلی
درآمــد 100 هــزار میلیــارد تومــان مطابــق 
ــن شــرکت  ــج ســاله ای ــرد پن ــه راهب برنام

ــم. داری

100 درصدی سرمایه شرکت  افزایش  تصویب 
ایران سیار  ارتباطات 

ــا مســئوالن   وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در نشســتی ب
ــان  ــاط در زم ــن ارتب ــت تأمی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــر ب هالل احم
ــد از  ــی بع ــرایط ارتباط ــروز ش ــت: ام ــا گف ــوادث و بحران ه ح

ــت. ــیده اس ــی رس ــرایط مطلوب ــه ش ــه ب حادث
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، محمدجــواد 
آذری جهرمــی در نشســت همکاری هــای دوجانبــه جمعیــت 
ارتباطــات  توســعه  باهــدف  ارتباطــات  وزارت  و  هالل احمــر 
و فناوری هــای نویــن در حــوزه امــداد، نجــات، خدمــات و 
داوطلبــان، بــا قدردانــی از خدمــات جمعیــت هالل احمــر در 
ســیل اخیــر کشــور گفــت: فنــاوری اطالعــات در خدمت رســانی 

در بحران هــا نقــش حیاتــی دارد.
از  به عنــوان یکــی  را  اعــالم هشــدار  فقــدان سیســتم  وی 
ــا دســتیابی  مشــکالت حــوادث گذشــته عنــوان کــرد و گفــت: ب
ــالم  ــر و اع ــیل اخی ــدازی آن در س ــوژی و راه ان ــن تکنول ــه ای ب
ــش  ــات کاه ــوادث و تلف ــزان ح ــران، در می ــتاد بح ــدار س هش

ــتیم. داش
وی بــا اعــالم اینکــه در حــوادث ســیل اخیــر کشــور 60 میلیــون 
ــن ســامانه  ــق ای ــزود: از طری ــر هشــدار ارسال شــده اســت، اف نف
هشــدار بــا پیامــک بــه افــراد اطــالع 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 
ــتان  ــیل شهرس ــت: در س ــانی، گف ــان امدادرس ــات در زم ارتباط
پل دختــر زیرســاخت های ارتباطــی کــه در طــول 30 ســال 
گذشــته ایجــاد شــده بــود در دو تــا ســه ســاعت به طــور کامــل 
ــا ســاعت 2 نیمه شــب  ــچ امــکان ارتباطــی ت ــن رفــت و هی از بی
ــا ایــن شهرســتان وجــود نداشــت و ایــن شــب، شــب ســختی  ب
ــن  ــت ای ــی از وضعی ــچ اطالع ــه هی ــود، چراک ــر ب ــرای پل دخت ب

ــود. شــهر نب
وی بــا بیــان اینکــه در زلزلــه کرمانشــاه مشــخص شــد جمعیــت 
مناســب  زیرســاخت های  امدادرســانی  بــرای  هالل احمــر 
ارتباطــی نــدارد، افــزود: از همــان زمــان بــا همــکاری هالل احمــر 
و شــرکت مخابــرات ایــران و بــر روی شــبکه ملــی اطالعــات بــا 
ــل  ــر متص ــانی هالل احم ــز امدادرس ــن، 430 مرک ــاختی ام زیرس
ــد و در  ــرار ش ــز برق ــن مراک ــن ای ــدار بی ــات پای ــدند و ارتباط ش
ــه  ــوگ ب ــر از آنال ــی هالل احم ــبکه ارتباط ــور ش ــتان کش 17 اس

ــا یافــت. ــال ارتق دیجیت
ــک در  ــه کم ــدان ب ــه نیازمن ــه اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب آذری جهرم
شــرایط بحــران بایــد کانــال ارتباطــی داشــته باشــند، گفــت: کــد 
ــردم  ــب م ــواره جی ــه هم ــا ک ــتاره مربع ه ــتوری س ــات دس خدم
ــه  ــا #112* ب ــت ب ــرار اس ــس ق ــن پ ــد، از ای ــی می کردن را خال
ــا  ــه ب ــد در مواجه ــردم می توانن ــد و م ــانی کنن ــردم خدمت رس م
ــا شــماره گیری ایــن کــد وضعیــت خــود را اعــالم و  ــه ای ب حادث
اپراتورهــا نیــز بــا شناســایی موقعیــت آن فــرد را بــه هالل احمــر 

ــد. ــان می دهن نش
وی بــا تأکیــد بــه اینکــه بایــد ســتاره مربع هــا را به جایــی 
ــن  ــزود: ای ــد، اف ــانی کنن ــردم خدمت رس ــه م ــه ب ــانیم ک برس
ــا همــکاری اپراتورهــای تلفــن همــراه و اپراتورهــای  ســرویس ب

ــد. ــه می کن ــردم ارائ ــه م ــات را ب ــن خدم ــازی ای مج
ــه  ــه اینک ــد ب ــا تأکی ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــه  ــت ک ــی اس ــود درس ــی می ش ــروز رونمای ــه ام ــی ک اقدامات
ــرایط  ــروز ش ــرد: ام ــح ک ــم، تصری ــته گرفته ای ــوادث گذش از ح
ارتباطــی بعــد از حادثــه بــه شــرایط مطلوبــی رســیده اســت، البتــه 

ــود. ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــد ب ــه بای ــی دارد ک ــوز نواقص هن
وی ارتباطــات بحــران را در ســاعات طالیــی و اولیــه مهــم 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــر ب ــروز هالل احم ــزود: ام ــت و اف دانس

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و جامعــه ارتباطــی کشــور، 
خودروهایــی را بــرای ایجــاد ارتبــاط در مناطــق حادثه دیــده 

ــت. ــرده اس ــز ک تجهی
آذری جهرمــی تصریــح کــرد: پــروژه ای بیــن پژوهشــگاه فضایــی 
ــران و جمعیــت هالل احمــر تعریــف شــده اســت کــه بتوانیــم  ای
ــز  ــون نی ــم و اکن ــتفاده کنی ــی اس ــای ارتباط ــات بالن ه از خدم
ــا  ــد ب ــه می توانن ــادی ک ــای ب ــاوری دکل ه ــتفاده از فن ــرای اس ب
ســرعت نصــب شــوند و بــار بســیاری را نیــز نگهــداری کننــد، در 

حــال پژوهــش هســتیم.
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــر را ب ــا هالل احم ــکاری ب ــدف هم وی ه
ــرد و  ــالم ک ــوادث اع ــوع ح ــس از وق ــات پ ــردن ارتباط ــر ک دای
افــزود: در تــالش هســتیم بــرای ســه فصــل باقیمانــده ســال نیــز 
ــه یــک پروتــکل  ــا بتوانیــم ب ــور مشــترک برگــزار کنیــم ت 3 مان
ــات و  ــن وزارت ارتباط ــات بی ــردن خدم ــر ک ــرای دای ــب ب مناس
ــت هالل احمــر و دســتگاه های دیگــر برســیم و ارتباطــات  جمعی

ــم. بحــران را در حداقــل زمــان ممکــن ایجــاد کنی
ــی  ــا درس های ــم ب ــالش می کنی ــرد: ت ــد ک ــر ارتباطــات تأکی وزی
کــه از طبیعــت گرفته ایــم و بــا اســتفاده از تجربیــات کشــورهای 
مختلــف، بــه نقطــه ای برســیم کــه در حــوادث پیــش رو شــرمنده 

مــردم نباشــیم و امدادرســانی را تســریع کنیــم.
ــر  ــت هالل احم ــود از جمعی ــخنان خ ــر از س ــش دیگ وی در بخ
ــی  ــی قدردان ــای مردم ــای کمک ه ــازی ردیف ه ــرای شفاف س ب
ــی  ــاد عموم ــت اعتم ــاد و تقوی ــرای ایج ــدام را ب ــن اق ــرد و ای ک
الزم دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن نظــام شــفافیت 
گســترده تر و دقیق تــر و بــا امــکان نظــارت عمومــی ادامــه 

یابــد.
ــرای  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــاره توصی ــی درب آذری جهرم
راه انــدازی ســامانه ای در دولــت کــه امدادرســانی را تســریع 

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، 
ــه  ــده ک ــه ش ــته ارائ ــه گذش ــه هفت ــتین آن در س ــخه نخس نس
ــی  ــف در نقشــه های جغرافیای ــام دارایی هــای نهادهــای مختل تم
پیاده ســازی می شــود و در زمــان وقــوع بحران هــا می توانــد 

ــد. ــت بحــران کمــک کن ــه ســهولت مدیری ب
ــوان  ــران به عن ــان بح ــات در زم ــه امکان ــیم عادالن ــه تقس وی ب
یکــی از مشــکالتی کــه در زلزلــه کرمانشــاه و ســیل اخیــر وجــود 
ــاوری اطالعــات  ــا اســتفاده از فن داشــت اشــاره کــرد و افــزود: ب
ــود،  ــاد می ش ــات ایج ــه امکان ــع عادالن ــکان توزی ــاخت ام زیرس
البتــه ایــن کار بــا برنامه ریــزی از قبــل و بــا اســتفاده از ظرفیــت 

دولــت الکترونیکــی امــکان تحقــق دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن نشســت پروژه هــای مشــترک 
ــال  ــی VHF، دیجیت ــبکه رادیوی ــی #112*، ش ــامانه ارتباط س
DMR و نورونتــا )شــبکه ارتباطــی زیرســاخت اختصاصــی 

ــد. ــاح ش ــز افتت ــر( نی ــت هالل احم جمعی
همچنیــن جمعیــت هالل احمــر در ایــن نشســت از مدیــران وزارت 
ارتباطــات و شــرکت مخابــرات و اپراتورهــای تلفــن همــراه بــرای 
ــوح  ــه ل ــا ارائ ــن جمعیــت ب همــکاری در پروژه هــای ارتباطــی ای

قدردانــی کــرد.
ــت  ــن نشس ــز در ای ــات نی ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــورت  ــر به ص ــت هالل احم ــی جمعی ــت کارت داوطلب بــا دریاف

ــد. ــازمان درآم ــن س ــی ای ــت داوطلب ــه عضوی ــمی ب رس
ــه  ــت، در محوط ــن نشس ــور در ای ــل از حض ــی قب آذری جهرم
ــزات و  ــر از تجهی ــت هالل احم ــات جمعی ــداد و نج ــازمان ام س
امکانــات ایــن ســازمان و همچنیــن از مانــور نحــوه کمک رســانی 

ــرد. ــد ک ــیب دیدگان بازدی ــه آس ــداد ب و ام

آذری جهرمی در نشست با مدیران هالل احمر تأکید کرد:

ستاره مربع ها از این پس به جای جیب بری به مردم خدمت ارائه می دهند

کوچکتریــن پهپــاد مســابقه ای جهــان بــا وزن تنهــا 72 گــرم و 
قطــر 10 ســانتی متر بــه دســت مهندســان آلمانــی ســاخته شــد.

خلبانــان پهپادهــای مســابقه ای توانایی هــای ویــژه ای در کنتــرل 
ایــن پهپادهــا دارنــد اکنــون پهپادهــای مســابقه ای بــدون خلبان 

نیــز بــه دنبــال ســهم خــود در جلــب توجــه ویــژه هســتند.
محققــان دانشــگاه فنــی »دلفــت« در آلمــان موفــق بــه 
ــن  ــود کوچک تری ــا می ش ــه ادع ــده اند ک ــادی ش ــاخت پهپ س
ــن شــاهکار،  ــان جهــان اســت. ای ــدون خلب ــاد مســابقه ای ب پهپ
الگوریتم هایــی محســوب می شــود  در  نوآوری هــای جــدی 

ــد. ــرل می کن ــا را کنت ــرواز پهپاده ــیر پ ــه مس ک

ــه  ــریع تر ب ــرواز س ــه، پ ــار ملخ ــی چه ــای معمول ــرای پهپاده ب
ــی  ــن در حال ــت؛ ای ــتر اس ــق بیش ــش دادن مناط ــی پوش معن
ــتجو  ــات جس ــد عملی ــا مانن ــی کاربرده ــرای برخ ــه ب ــت ک اس
ــودمند  ــیار س ــتر بس ــرعت بیش ــته، س ــل بس ــات و تحوی و نج

ــود.  ــد ب خواه
بنابرایــن محققــان آلمانــی محــور توجــه را در ســاخت پهپــاد بــر 
ــد  ــز کردن ــت متمرک ــی ارزان قیم ــن راه حل های ــم و یافت وزن ک
ــواع مختلفــی  ــرای ان ــرواز ســریع را ب ــد قابلیت هــای پ ــا بتوانن ت

از پهپادهــا میســر ســازند.
ــدون  ــای مســابقه ای ب ــان، ســریع ترین پهپاده ــه محقق ــه گفت ب

خلبــان می تواننــد حــدود دو متــر در ثانیــه حرکــت کننــد؛ 
ــگرها و  ــه پردازش ــرعت ب ــن س ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــا ب آنه
ــروازی  ــا مســیر پ ــد ت ــاز دارن ــاال نی ــا عملکــرد ب دوربین هایــی ب
آنهــا را ترســیم کننــد؛ ایــن تجهیــزات آنهــا را ســنگین و گــران 

قیمــت می ســازد.
ــرم  ــا 72 گ ــاخته اند تنه ــی س ــان آلمان ــه محقق ــادی ک ــا پهپ ام
ــا  ــن ویژگی ه ــه ای وزن دارد و قطــر آن 10 ســانتی متر اســت ک
آن را بــه کوچک تریــن پهپــاد مســابقه ای جهــان تبدیــل 

می کنــد.
ــگرهای  ــن و حس ــک دوربی ــا ی ــتن تنه ــا داش ــاد ب ــن پهپ ای

ــه دارد  ــدی تکی ــای کارآم ــر الگوریتم ه ــدت ب ــه ش ــک، ب کوچ
کــه بــه پهپــاد کمــک می کنــد بــا انــدک اطالعــات یــک مســیر 

ــد. ــیم کن ــود ترس ــرای خ ــر را ب ــروازی بی خط پ
محققــان ســپس پهپــاد خــود را در یــک مســیر مســابقه ای کــه 
ــن  ــش ای ــن آزمای ــد. در ای ــان کردن ــت امتح ــار دروازه داش چه
ــا ســرعت متوســط دو متــر  پهپــاد توانســت مســیر مســابقه را ب
ــابقه ای  ــای مس ــرد پهپاده ــا عملک ــه ب ــد ک ــی کن ــه ط در ثانی
بزرگ تــر برابــر اســت؛ بــا ایــن وجــود محققــان امیدوارنــد کــه 
ــای  ــایر کاربرده ــرای س ــاد را ب ــن پهپ ــد پیشــرفت های ای بتوانن

ــد. ــز اعمــال کنن ــدون سرنشــین نی هواپیماهــای ب

کوچکترین پهپاد جهان با قطر 10 سانتی متر وارد گود مسابقه شد


