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خالقان امید از شادکردن دل مردم
خوشحالم

آرزو دارم آزادسازی قدس را 
عکاسی کنم

 چلنگر 
ایران زمین

اولین مدال تاریخ وزنه برداری بانوان ایران به گردن 
الهام حسینی آویخته شده

سیداحسان باقری، هنرمند جوان برگزیده جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر امسال

 این آهنگر کهنه کار پایتخت که نماد پل معلق هیر را هم ساخته 
ماندن در وطن  را به چندین دعوتنامه از آلمان ترجیح داده است

111213
این چند نخبه

در دیدار اخیر نخبگان با مقام معظم رهبری، 
این چند جوان فرصت طرح مشکالت در 
زمینه های مختلف را پیدا کردند؛ جوانانی 
از جنس ما اما بــا دغدغه های نخبگی که 
باید به آموخته ها و راهکارهایشان، توجه 

ویژه کرد.

خوش بین به آینده کشور 
حمیده مجد

یکی از نخبگان برتر کشــور است که در حوزه 
معدن فعالیت دارد. او که عضو بنیاد ملی نخبگان 
هم هســت، در دیدار با مقــام معظم رهبری 
راهکارهایی را ارائــه داده که ارزآوری از طریق 

معدن با استخراج نفت برابری خواهد کرد.

سرمایه های کشور 
محمدجواد شمس الدینی

دهه  هشتادی و رتبه 65کنکور پزشکی و عضو 
بنیاد ملی نخبگان کشور اســت. او طرح های 
فراوانی در زمینه پزشــکی دارد و از مسئوالن 
می خواهد کــه راه را برای حضــور نخبگان در 
کشور هموار نگاه دارند و به نقدهای موجود نگاه 

کارشناسانه داشته باشند.

حمل ونقل هوشمند 
محمد تمنایی

دکترای تخصصی رشته مهندسی حمل ونقل از 
دانشــگاه تربیت مدرس را دارد و در این زمینه 
نظرات کارشناسانه فراوانی را هم ارائه کرده است. 
در طرح هایی که دکتر تمنایی ارائه کرده، سیستم 
حمل ونقل کشور می تواند به یک نقطه قوت در 

منطقه تبدیل شود.

در جست وجوی علم 
سیدمحمدنوید قریشی

در رشته مهندســی هوافضا از دانشگاه تهران 
موفق به دریافت مدرک پســادکتری شــده و 
البته عالوه بر کسب این مدرک، به عنوان نخبه 
و صاحب نظر در این زمینه هم مطالعات فراوانی 
داشته اســت. او در آن دیدار از حوزه  تخصصی 
خودش سخن بســیار برای گفتن داشت و یک 
پیشنهاد هم برای جای خالی صنعت فضایی در 

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه داد.

برای ما دعا کنید
امیر محمدزاده الجوردی 

دانشجوی پسادکتری رشته نرم افزار از دانشگاه 
شریف است. او در این دیدار از حضرت آقا طلب 
دعا کرد و البته عبای آقا را هم به یادگار خواست.

مردمی سازی اقتصاد
وحید ضرغامی 

دکتــرای تخصصی فنــاوری نانو دانشــگاه 
صنعتی شــریف اســت. محور صحبت های او 
»مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان« بود و برای 
ورود مردم به این عرصه پیشنهادهایی ارائه کرد.

تذبذب در تعلیم و تربیت 
زهرا احتشام

یکی از برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن و 
دانشجوی استعدادهای درخشان و دانشجوی 
دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه تهران است. او 
از تذبذب دولت ها در حوزه  تعلیم و تربیت گالیه  
داشت. او با بغض از سختی های ایستادن در راه 

حق با وجود زخم زبان ها صحبت کرد.
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این گروه جوان با ساخت 
پهپادهای ایرانی، انقالبی  در 

زمینه کشاورزی به پا کرده

شاهکار 
نخبگان شریف
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صرفه جویی در مصرف آب 

انتقال دانش به کشورهای دیگر سازه ای با ویژگی های خاص

پهپادهای سمپاش حدود 5سال است که در بسیاری از کشورهای دنیا 
مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد و ژاپنی ها نخستین کشوری 
بودند که برای سمپاشی زمین های کشاورزی به پهپادهای پیشرفته 
متوسل شدند اما این تکنولوژی در آمریکا و چین به بلوغ رسید و االن 
خیلی از کشورهای دنیا از این تکنولوژی بهره می برند. این پهپادها 
با هر 10لیتر آب چیزی حدود یک هکتار زمین کشاورزی را در بازه 
زمانی 8دقیقه ای سمپاشی می کنند. این روش در مقایسه با شیوه های 
ســنتی یکســری مزایا ایجاد کرده که در نهایت به برداشت بیشتر 
محصول و در امان نگه داشتن زمین های کشــاورزی از انواع آفت ها 
منجر شده است. در روش های سنتی روزانه حداکثر 5هکتار زمین 
کشاورزی را می توان سمپاشی کرد اما با کمک پهپادهای ایرانی روزنه 

بین 30تا 50هکتار زمین سمپاشی می شود.
 دکتر امین طالیــی زاده، مدیر تحقیق و توســعه مجموعه پهپادی 
دانشگاه صنعتی شــریف که مغز متفکر گروه هم به حساب می آید، 
صرفه جویــی در مصرف آب در ایــن بحران کم آبــی را مزیت ویژه 
پهپادهای ساخت ایران می داند؛»در روش های سنتی برای سمپاشی 
هر هکتار زمین کشاورزی 500لیتر آب مصرف می شود اما با استفاده 
از پهپادهای ایرانی فقط 10لیتر آب مصرف می شود. بنابراین با ساخت 
این پهپادها در حوزه کشاورزی 98درصد در مصرف آب صرفه جویی 
می کنیم. در ایران 11میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم. اگر این 
عدد را در 500لیتر آب که برای سمپاشی هر هکتار الزم است، ضرب 
کنیم می شود ذخیره آب یکی از سدهای بزرگ کشور. به طور دقیق تر 
با همان مقدار آبی که در روش های سنتی استفاده می شد می توانیم 
50بار بیشــتر سمپاشــی کنیم تا محصول به مراتب با کیفیت تری 

برداشت کنیم.«

فصل برداشت
بــا به کارگیــری پهپادهای 
کشــاورزی ســاخت ایران 
که حاصل اســتعداد و نبوغ 
نخبه های جوان دانشــگاه 
صنعتی شریف است 30درصد 
هم در مصرف سم صرفه جویی 
می شود و از خطاهای انسانی 
هم دیگر خبری نیست. مزیت 
ویژه این تکنولوژی ســاخت 
ایران این اســت که در برخی 
از شــهرهای جنوبی به دلیل 
گرمای بیش از حد هوا، امکان 
سمپاشی در روز وجود ندارد 
اما پهپادها در تاریکی شــب 
هــم عملیات سمپاشــی را 
به درســتی انجام می دهند و 
خیال کشاورزان بومی را از این 
نظر هم راحت کرده اند. محمد 
چیتگرها، مدیــر بازرگانی 
و کنترل کیفیــت مجموعه 
پهپادی دانشگاه صنعتی شریف 
دراین باره می گوید: »ما جزو 
نخستین کشورهایی هستیم 
که استفاده از این تکنولوژی 
را شــروع کرده ایم و بسیاری 
از کشــورهای اروپایی بعد از 
ما با سیســتم سمپاشی به 
کمک پهپادهای کشــاورزی 
آشنا شدند. از 5سال قبل که 
کسی هنوز این تکنولوژی را 
باور نداشت، کارمان را شروع 
کردیم. کشاورزان می گفتند 
500لیتر آب برای سمپاشــی 
هر هکتــار زمیــن جوابگو 
نیســت و چگونه می توان با 
10لیتر آب این کار را انجام داد. 
حدود 2ســال طول کشید تا 
فرهنگ استفاده از پهپادهای 
کشاورزی را میان کشاورزان 
جابیندازیم و این تکنولوژی را 
به آنها معرفی کنیم. روزهای 
سختی را پشت سر گذاشته ایم 
اما خسته نشده ایم و به کاری 
کــه انجام می دادیــم ایمان 
داشتیم. از همان موقع فیلم 
و محتوا تولیــد کردیم و در 
یک برهه ای برای کشاورزان 
سمپاشی رایگان انجام دادیم 
که بعد از 2ســال تالش مان 
به بار نشست. در واقع ما هم 
مثل همان کشاورزان بذری را 
کاشته بودیم که بعد از 2سال 
جوانه زد و رشــد کرد. وقتی 
کشــاورزها برای سمپاشی با 
پهپادهای ساخت ایران تماس 
می گرفتند. ما بــه این باور 
رســیدیم که موقع برداشت 
محصول مان فرارسیده است.«

افزایش قدرت پهپادی ایران 
که در دنیا حسابی سروصدا 
کــرده، صرفا به ســاخت 
پهپادهایی که قدرت دفاعی 
و خاصیت بازدارندگی دارند 
خالصه نمی شود. تعدادی از 
نخبگان جوان دانشگاه صنعتی شریف پهپادهایی 
ساخته اند که در حوزه کشاورزی کاربرد گسترده 
دارند. در دوره شیوع ویروس کرونا هم که بسیاری 
از فعالیت های صنعتی و اقتصادی مختل شده بود، 
این نخبگان جوان به روســتاهای دور و نزدیک 
 رفتند و صحبت های کشاورزان محلی را شنیدند 
تا مقدمات ساخت پهپادهای کشاورزی را فراهم 
کنند. تالش های بی وقفه آنها در نهایت به تشکیل 
یک گــروه متخصص آگاه بــه چالش های بخش 
کشاورزی، منجر شــد و همین گروه که میانگین 
سنی آنها به 30سال هم نمی رسد امروزه پهپادهایی 
تولید می کنند که در آینده ای نزدیک، سیســتم 
کشاورزی را با جهش خیره کننده ای همراه خواهد 
کرد. به مناسبت روز جوان چند ساعتی با تعدادی 
از اعضای ایــن گروه جوان ســازنده پهپادهای 

کشاورزی دانشگاه شریف هم صحبت شد ه ایم.

مهرداد رسولی

فوق لیسانس مکاترونیک 

مدیر بازرگانی و کنترل کیفیت 
مجموعه پهپادی شریف

متولد 1365

محمد 
چیتگرها

دکتری مهندسی مکانیک 

مدیر تحقیق و توسعه مجموعه 
پهپادی شریف

متولد 1368

امین 
طالیی زاده

 فوق لیسانس مدیریت

مدیر تولید مجموعه پهپادی 
شریف

متولد 1369

مهران 
شهروز

گروه پهپادی دانشــگاه صنعتی شــریف کارش را با 6نفر شروع و 
بعد از حدود 2سال در بســیاری از شهرهای ایران دفتر نمایندگی 
تاسیس و از همه مهم تر اینکه اعتماد کشاورزان به پهپادهای ساخت 
داخل کشور را جلب کرده است. »مهران شهروز«، مدیر تولید این 
گروه، آشنایی با نیاز کشاورزان ایرانی و دقت در طراحی پهپادهای 
کشاورزی را راز موفقیت نخبگان جوان دانشگاه صنعتی شریف در 
مسیر تولید پهپادهای ایرانی می داند؛»در همان شروع فعالیت مان 
تعدادی از اعضای گــروه را آموزش دادیم و به روســتاهای دور و 
نزدیک کشور فرستادیم که با نیازهای کشاورزان آشنا شوند. بچه ها 
با استفاده از تجربه ای که برخی از اعضای گروه در زمینه کارهای 
روباتیک داشتند، روی دانش فنی تولید پهپادهای کشاورزی تمرکز 
کردیم و به این نقطه رسیدیم که چگونه می توانیم از خدمات دهی 
به کشاورزان خارج شویم و پهپادهای کشاورزی را در داخل کشور 
تولید کنیم. اواسط سال 1399بود که به دانش ساخت این پهپادها 
دست پیدا کردیم و در سال 1400به مرحله تولید رسیدیم. االن هم 
به دنبال این هستیم که دانش فنی مان را گسترش بدهیم و مدل های 
متنوعی تولید کنیم. اصل کار هم همین است که دانش فنی ساخت 
پهپادها برای خودمان باشد وگرنه ساخت برخی قطعات در داخل 
کشــور صرفه اقتصادی ندارد.« نمونه ایرانی پهپادهای کشاورزی 
ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را از پهپادهای آمریکایی 
و چینی هم متمایز می کند. او از طراحی پهپادهای ایرانی به عنوان 
یک ویژگی مهم نام می برد: »انتظار از نمونه های خارجی که مخزن 
20لیتری داشتند این بود که در هر پرواز 2هکتار زمین را سمپاشی 
کنند اما به خاطر محدودیت باتری بعد از 1/7هکتار خاموش می شد 
و 3لیتر ســم داخل مخزن باقی می ماند. این مشکل در پهپادهای 
ایرانی وجــود ندارد و به طــور دقیق با هر پرواز 2هکتــار زمین را 
سمپاشــی می کنند. مزیت دیگر برای طراحی منحصر به فردشان 
است که درصورت سقوط یا برخورد با درخت فقط یک قطعه از آنها 
تعویض می شــود درحالی که پهپادهای خارجی بر اثر بروز هر نوع 

اتفاقی باید کل بدنه شان را تعویض کنند.«

طبق قوانین موجود، امکان صــادرات پهپادهای ایرانی وجود 
ندارد اما نخبگان دانشگاه شــریف می خواهند از مرزها عبور و 
برای ورود ارز به کشور، مقدمات راه اندازی خط تولید پهپادهای 
ســاخت ایران در سایر کشــورهای دنیا مثل روسیه و عمان را 
فراهم کنند. شهروز، روند تولید پهپادهای کشاورزی در ایران را 
رضایت بخش می داند؛ »اکنون هر ماه به طور متوسط 10دستگاه 
پهپاد کشاورزی تولید می کنیم که باید افزایش پیدا کند. طبق 
آمار موجود، بین 500تا 600دستگاه پهپادکشاورزی در کشور 
داریم که جوابگوی نیاز کشاورزان نیســت و با این تعداد پهپاد 
روزی 50هکتار زمین کشــاورزی را می توان سمپاشــی کرد. 
اما به 3600دســتگاه پهپاد برای یک بار سمپاشی در سال نیاز 
داریم که هر محصول دســت کم به 2تا 3بار سمپاشی در سال 
نیازمند است. هدف ما این است که بعد از تأمین نیازهای داخل 
کشور، خط تولیدمان را در کشورهای دیگر راه بیندازیم.  گاهی 
اوقات با هجوم آفت هایی که عمدتا از کشــورهای همسایه به 
سمت ایران هدایت می شــوند، مواجه می شویم و سمپاشی با 
پهپادهای ایرانی، زمین های کشــاورزی را از گزند این آفت ها 
در امان نگه دارد. مثال هجوم ملخ ها موجب کاهش 50درصدی 
محصوالت کشاورزی می شود. ملخ ها در تاریکی شب روی زمین 
می نشینند و پهپادهای کشاورزی که قابلیت سمپاشی در شب 
را دارند به راحتی آنها را نابود می کنند. یک بار برای سمپاشــی 
200هکتار زمین قرارداد بسته بودیم که 100هکتار اول انجام 
شد و به دالیلی برای 100هکتار دوم به نتیجه نرسیدیم. موقع 
برداشت محصول، زمین هایی که سمپاشی نشده بود در مقایسه 
با زمین های سمپاشی شده، یک سوم کمتر محصول داد.« پروژه 
بعدی گروه پهپادی شریف، ســاخت پهپادهایی برای آبیاری 
هوشمند زمین های زراعی اســت که با توجه به بحران کم آبی 
در کشور می تواند گامی بزرگ برای جلوگیری از خشک شدن 
زمین های کشاورزی باشد؛ رؤیایی که در حد طرح باقی مانده اما 

بدون تردید به واقعیت تبدیل خواهد شد.


