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تداوم جست وجو برای یافتن
 پیکر جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای آسمان

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات س��ازمان امداد و 
نجات هالل احمر گفت: پس از نزدیک به س��ه هفته از سانحه 
سقوط هواپیمای مسافربری آسمان در ارتفاعات دنا، جستجو 

در حال انجام است.

حس��ین درخش��ان در گفت و گو با میزان، اظهارداشت: 
تیم های امدادی اس��تان های البرز، اصفهان، کهگیلویه و بویر 
احمد، مردم محلی و تیم های ارتش مش��غول جس��تجو برای 

یافتن باقی مانده پیکرهای جانباختگان این حادثه هستند. 

وی ادامه داد: روز گذش��ته بالگردهای هالل احمر نیروها را 
به منطقه منتقل کرد و تیم ها جستجوی خود را آغاز کردند. 

درخشان افزود: عملیات تا زمانی که شرایط جوی مناسب 
باشد ادامه می یابد. 

عدالت وجود ندارد
در مملکت��ی ک��ه فرزن��دان برخی مس��ئولین و آق��ازادگان 
 در انگلیس و آمریکا مش��غول خوش��گذرانی به اس��م تحصیل با 
بیت المال مس��لمین هس��تند و بعد از گرفتن مدرک ، پس��ت و 
مقام��ی با رانت آقازادگی می گیرن��د عدالت وجود ندارد یا خیلی 
خیلی کمرنگ است. هر روز یک اختالس ، یک دزدی و .... تمایل 
به اش��رافیگری در بسیاری از مسئوالن موج می زند. شما از دفتر 
کار برخی از همین مس��ئوالن نظام جمهوری اس��المی گزارش 
تصویری تهیه کنید؛ در این دفاتر تجمالتی می بینید که در کاخ 
فرعون ندیده اید! این ریخت و پاش ها با پول چه کس��انی انجام 
می ش��ود؟ چرا باید هر کسی که مسئول می شود دکور دفترش را 
با هزینه ه��ای صدها میلیونی و گاهی میلیاردی تغییر دهد؟ این 

عدالت است؟
تیموری

چه خوب گفت شهید باکری
چه خوب گفت ش��هید باکری و آینده را دید یعنی امروز را 
»دعا کنید که خداوند ش��هادت را نصیب ش��ما کند، در غیر این 
صورت زمانی فرا می رس��د که جنگ تمام می ش��ود و رزمندگان 
امروز س��ه دس��ته می ش��وند: یک: دس��ته ای که ب��ه مخالفت با 
گذش��ته خود برمی خیزند و از گذش��ته خود پشیمان می شوند. 
دو: دس��ته ای که راه بی تفاوت را بر می گزینند و در زندگی مادی 
غرق می شوند. سوم: دسته ای که به گذشته خود وفادار می مانند 
و احس��اس مسئولیت می کنند که از شدت مصایب و غصه ها دق 
خواهند کرد. پس از خداوند بخواهید با رس��یدن به ش��هادت از 
عواق��ب زندگی پ��س از جنگ در امان بمانید، چ��ون عاقبت دو 
دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم 

بسیار سخت و دشوار خواهد بود.«
ناشناس

اندکی هم کار می کردید
دولت تدبیر و امید بدترین دولت پس از انقالب اس��ت، فشار 
بر طبقه پایین و مس��تضعف حتی از دولت هاش��می هم بیش��تر 
اس��ت؛ اشرافی ترین دولت این دولت است که با رکود بی سابقه 
اقتصاد و صنعت کش��ور را به خاک س��یاه کش��انده است. من به 
عن��وان جوانی که تمام آرزوهایم در دولت اش��رافی تدبیر و امید 
دارد تباه می ش��ود، در قیامت یقه مسئوالن این دولت را خواهم 
گرفت، هر چه قدر هم اش��رافی زندگی می کنید الاقل اندکی هم 

کار می کردید.
جمالی

  
کالهشان را باالتر بگذارند

ب��ه هواپیمای آقای ظریف در قلب اروپ��ا بنزین ندادند تا به 
آنهایی که با برجام پز می دهند ثابت ش��ود برجام هیچ س��ودی 

برایمان نداشته است. دولتمردان کالهشان را باالتر بگذارند.
شفیع پور

رفتن به ورزشگاه ها
واقعا مشکل دختران و زنان رفتن به ورزشگاه ها است؟ چند 
درصد دخت��ران و زنان ما تمایل دارند بروند ورزش��گاه آزادی و 
فوتب��ال ببینند؟ روزنامه ه��ای اصالح طلب و کس��انی که قیافه 
روش��ن فکری می گیرند عدم ورود زنان به ورزش��گاه مثال آزادی 
را بزرگترین مش��کل زنان و دخت��ران ایرانی معرفی می کنند که 
 بای��د در اولویت برای حل آن باش��یم. نمی دانم این افراد نوکر و 
مواجب بگیر آمریکا هس��تند یا ساده لوح اند. اما دختران و زنان 
کش��ورمان مشکالتی بسیار بزرگتر و با اهمیت تر از عدم ورود به 

ورزشگاهها دارند که باید برای حل انها چاره اندیشی شود.
شیری

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه
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طراحي پهپادها 
طراحی و س��اخت پهپاد با قابلیت اس��تفاه در 
صنایع کش��اورزی از یک طرح خ��ام اولیه خیلی 
زود ب��ه یک ط��رح علمی و عملیاتی تبدیل ش��د. 
مهندس س��عید حسن شاهی کارش��ناس اجرایی 
این طرح درباره قابلیت ها و نحوه اجرای این طرح 
در اس��تان فارس می گوید: هم��ه چیز از یک ایده 
اولیه ش��روع ش��د. قرار بر این ب��ود از قابلیت های 
پهپ��اد در صنایع کش��اورزی و باغداری اس��تفاده 
ش��ود. طرح خوبی بود و جوانان جهادی س��اخت 
آن را برعه��ده گرفته بودند. آن طور که برای اجرا 
زمان بندی در نظر گرفته ش��ده ب��ود . ۶ ماه برای 
اج��رای طراحی های اولیه زمان نی��از بود و ۶ ماه 
هم کار س��اخت انجام می ش��د که خب با توجه به 
حساسیت های ساخت این پرنده آهنی زمان بندی 
موجود بسیار جلوتر به سر انجام رسید. پهپاد اولیه 
فقط قرار بود به صورت آزمایش��ی سم پاشی انجام 
دهد. اما خیلی زود ماموریت های جدیدی برای آن 
در نظر گرفته ش��د که خوش��بختانه خیلی خوش 
درخش��ید و حاال به یک طرح اجرایی پر س��ود در 
س��طح اداره محیط زیست اس��تان فارس و در بین 

باغداران مطرح شده است.
هم��ه کارهای طراحی و س��اخت ای��ن پهپاد 
وطنی با اتکا به توانمندی های جوانان ایرانی تهیه 
و س��اخته شده است. برای همین هم حسن شاهی 
می گوید: یک تیم حرفه ای پش��ت س��ر اجرای کار 
اس��ت که م��ن تنها س��خنگوی این تیم هس��تم. 
بچه ها خودشان باید حضور داشته باشند و درباره 

ریزه کاری ها برایتان توضیح بدهند. 

غول آهني هجده موتوره
اساس کار بر این بود که این پهپاد ۱۸ موتوره 
با وزن تقریب��ی ۱۸ کیلوگرم و حداقل پروازی دو 
متر با س��رعت ۴۰ کیلو متر در س��اعت در بخش 

سم پاشی کمک حال کش��اورزان و باغدارها باشد 
از آنجایی که این پهپاد توانایی پرواز حد اکثر ۱۵ 
تا ۲۰ دقیقه ای داش��ت در نتیجه می توانس��ت ۹ 
لیتر سم را جابه جا کند. با ارزیابی ها و بر آوردهای 
دقیقی که انجام ش��ده ب��ود به صورت تقریبی این 
پهپاد می توانس��ت در هر ۱۵ دقیقه یک هکتار را 
سم پاش��ی کند که با توجه به درصد خطای اندک 

آن این مقدار دقت قابل تحسین بود.
کارشناس اجرای طرح ساخت پهپاد سم پاش 
ادام��ه می دهد: انج��ام عملیات سم پاش��ی حجم 
انبوهی از م��زارع و باغ ها در کمترین زمان ممکن 
کاهش مصرف س��م و کود مایع اجرای سم پاش��ی 
دقیق از طریق کنترل زمینی جلوگیری از افزایش 
تلفات و ضایعات باعث شد که این طرح خیلی زود 

در بین باغدارهای استان مورد توجه قرار بگیرد تا 
جایی که قابلیت های آن باعث شد خود کشاورزان 

به استفاده از این پهپاد اقبال نشان بدهند.
حسن شاهی با اعالم اینکه ماموریت های پهپاد 
کش��اورزی خیلی فراتر از مواردی اس��ت که برای 
آن در نظر گرفته اس��ت می گوی��د در حال حاضر 
کار به جایی رس��یده است که کش��اورزان از تیم 
س��ازنده در خواس��ت کرده اند تا وزن س��م مورد 
اس��تفاده این پهپاد را افزای��ش بدهند. جدا از آن 
پهپاده��ا قابلیت رصد و آمارگیری دقیق گونه های 
گیاهی و جانوری به ویژه در مناطق تحت حفاظت 
را برعهده دارد که خیلی جالب است. آمارگیری و 
سرش��ماری از این گونه های نادر عموما به صورت 
دس��تی انجام می ش��د که خب با توجه به خطای 
انسانی خیلی قابل استناد نبود و نیست. اما حاال با 
برنامه ریزی هایی که انجام شده است خیلی راحت 
می شود نادرترین گونه ها را مورد رصد و آمارگیری 
دقیق قرار داد. بدون اینکه در حوزه استحفاظی و 

اکوسیستمی آن گونه نادر دخالتی داشته باشیم.

اشتغال زایي براي جوانان 
 حسن شاهی به استقبال خیلی خوب کشاورزان 
و باغداران به استفاده از این پهپادها اشاره می کند 
و می گوید: در زمان فعالیت این پهپاد ۵ نفر به طور 
مس��تمر در محل فعالیت حض��ور دارند جدا از آن 
اطالعاتی که توسط این پهپاد رصد و نمونه برداری 
ش��ده باید بعدا مورد ارزیابی ق��رار بگیرد که خب 
چند نفر هم بعد از دریافت اطالعات اخذ ش��ده در 

زمینه ارزیابی این اطالع��ات فعالیت می کنند. که 
اصوال اجرای آن نقش به س��زایی در اش��تغال زایی 

برای جوانان داشته است.

گرده افشاني با پهپادها
کارشناس اجرایی طرح پهپاد کشاورز می گوید 
بع��د از اینک��ه پهپاد آماده ش��ده توانس��ت نقش 
طراحی ش��ده برای خودش را انجام بدهد طراحان 
ب��رای این پرنده آهنی برنامه های جدیدی طراحی 
کردن��د که اتفاقا پهپاد در اجرای درس��ت آنها هم 
خوش درخش��ید. مثال یک��ی از کارهایی که پهپاد 
انجام داد کمک به گرده افش��انی درست درخت ها 
به ویژه درخت های میوه دار بود. دقت باالی پهپاد 
و انجام این مهم در زمان درس��ت و در اوج باروری 
درخت ها باعث افزایش میزان تولیدات کش��اورزی 
ش��د که خواس��ت اصلی و اولیه هر باغداری است. 
جدا از استفاده باغدارها و کشاورزها از این طرح، با 
انتشار و پراکنش باکتری ها و حشراتی مفید در امر 
باغدری در بسته بندي های شبیه توپ پینگ پنگ 
س��عی کردیم با گسترش حشرات به درد بخور در 
امر کش��اورزی به جنگ آفت های گیاهی بریم که 

باز هم در این زمینه موفق بودیم.
حسن ش��اهی ادامه می دهد: حاال محیط زیست 
اس��تان هم جزو متقاضیان اجرای این طرح است و 
قصد دارد با استفاده از قابلیت های آن در زمینه رصد 
گونه های در حال انقراض فعالیت کند. وی می گوید: 
اتکا به توان اجرایی و عملیاتی جوانان این مرز و بوم 
س��رمایه گذاری در بانکی است که هیچ وقت سرمایه 
آن از دست نمی رود و همیشه هم جواب داده است.

* الزم ب��ه ذک��ر اس��ت مخاطبی��ن محت��رم 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر از اردوهای جهادی 
می توانند ش��ماره ۰۹۱۰۲77۰۵۱۹ در شبکه های 
 اجتماع��ی جس��ت وجو ک��رده و ی��ا ب��ه آدرس

 sazandegi3۱3@ مراجعه نمایند.

با تالش جهادگران پهپادها به خدمت کشاورزی می آیند

ساخت غول آهني برای احیای کشاورزی

از زمان��ی که پهپاد جاسوس��ی آرکیو ۱۷۰ به دس��ت مهندس��ان ه��وا و فضای 

گفت وگ���و
گروه جامعه

ایران بدون هیچ آس��یبی در خاک کش��ورمان فرود آمد تا االن که اس��تفاده از 
ظرفیت های این پرنده آهنی فوق پیش��رفته به یکی از مهمترین دستاوردهای 
تکنولوژیکی کش��ورمان تبدیل شده است زمان زیادی نمی گذرد. مهندسان و کارشناسان داخلی از 
ظرفیت های این پرنده های آهنی در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده می کنند. پهپادهای وطنی 
به جای جاسوس��ی با چن��ان دقتی رفت و آمد آفت ها و گرده افش��انی درخت ها را رصد می کنند که 
در مدت زمان بس��یار اندک نس��ل اصالح ش��ده گیاهان و مرکبات اورگانیک به بازار عرضه ش��ده 

است.

نمای نزدیک

براساس دستورالعمل جدید
پیش دبستان ها فقط مجاز به نگهداری ۳ ساعته 

کودکان هستند
طبق دس��تورالعمل جدیدی که اعالم ش��ده پیش 
دبس��تان ها فقط مجاز به نگهداری 3 س��اعته کودکان 

هستند.
به گزارش فارس، براس��اس بررس��ی ه��ای جدید 
صورت گرفته، پیش دبس��تانهای م��دارس فقط اجازه 
پذی��رش ک��ودکان را ب��رای 3 س��اعت در روز دارند و 
والدین��ی که به بیش از 3 س��اعت خدم��ات نیاز دارند 

حتما باید کودکان خود را به مهدکودک بسپارند.
همچنین به درخواس��ت نمایندگان مهدها دستور 
الزام ثب��ت آرم و نظارت س��ازمان بهزیس��تی در تمام 
تبلیغ��ات مهدهای ک��ودک به جهت امکان شناس��ایی 
مهدهای مج��از از دیگر مراکز غیرمجاز برای مخاطبین 

صادر و اجباری شد.

تمهیدات پلیس تهران برای چهارشنبه سوری
رئی��س پلیس ته��ران گفت: تمهی��دات الزم برای 
برگزاری چهارش��نبه س��وری ایمن همراه با آرامش از 
س��وی پلیس در نظر گرفته شده است. ماموران پلیس 
در آم��اده ب��اش کامل هس��تند و در ای��ن روز در کنار 

شهروندان حضور دارند.
س��ردار حس��ین رحیمی در گفت و گو ب��ا میزان، 
اظهار داشت: سیاست پلیس تهران در برگزاری مراسم 
چهارش��نبه سوری، برگزاری مراسمی ایمن و اجتماعی 

در کنار تمام شهروندان تهرانی است.
رئی��س پلیس ته��ران در مورد اینک��ه در این روز 
عده ای اقدام ب��ه تهیه مواد محترقه خطرناک می کنند، 
گفت: پلیس ب��رای حفظ آرامش و امنیت ش��هروندان 
براس��اس قانون وظیفه دارد با اف��رادی که با تهیه مواد 
محترقه خطرناک و غیرمجاز س��المتی دیگر شهروندان 

را تهدید می کند، برخورد جدی کنند.
به گفته رحیمی ماموران با افرادی که بخواهند با ایجاد 
سر و صدا یا پرتاب مواد محترقه خطرناک ایجاد مزاحمت 
و ناامنی برای شهروندان کنند، از سوی ماموران دستگیر 

شده و تا پایان تعطیالت میهمان پلیس خواهند بود.
رئی��س پلیس تهران به مواد محترقه فروش��ان هم 
هش��دار داد و تاکی��د کرد: افرادی که اق��دام به تهیه و 
فروش مواد محترقه دس��ت س��از و خطرناک می کنند 

بدانند پلیس آن ها را شناسایی و دستگیر می کند.
وی در مورد هنجارشکنی های اجتماعی در این روز 
گف��ت: ایجاد آلودگ��ی صوتی با خودرو یا س��د معبر و 
بس��تن خیابان هابا خودرو در این روز ممنوع است و اگر 
فردی با خودرو خیابانی را مسدود کند یا ایجاد آلودگی 

صوتی کند، پلیس خودرو وی را توقیف می کند.
به گفته رحیمی ب��رای کاهش ترافیک در این روز 
تمهیدات ترافیکی درنظر گرفته شده و پلیس راهور هم 

در این روز در آماده باش است.


