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در نخستین رویداد «زنان در صنعت فضایی» مطرح شد

وزیر ارتباطات اعالم کرد
 24مگابیتسرعتمتوسطاینترنت
تلفن همراه در کشور

جامعه مهندسی فضایی بانوان ایران تشکیل می شود
سوسن صادقی
خبرنگار

سایت پژوهشگاه فضایی

نخســتین رویــداد «زنــان در صنعــت
فضایی ایران» روز گذشته در پژوهشگاه
فضایی ایران برگزار شد و در این مراسم
ضمن تأکید بر توانمندیهای بانوان در
صنعت فضایی کشور ،پیشنهاد تشکیل
جامعــه مهندســی فضایــی بانــوان
ایــران ارائه شــد که «صمیمــی» رئیس
پژوهشــگاه فضایــی از ایــن پیشــنهاد
اســتقبال و عنــوان کــرد که بــرای ایجاد
چنین جامعــهای حمایتهــای الزم را
انجام خواهد داد.
ëëحمایت از بانوان متخصص فضایی
حســین صمیمــی در ایــن مراســم
از حمایــت ایــن پژوهشــگاه در زمینــه
تشکیل جامعه مهندسی بانوان فضایی
ایران خبر داد و گفت :جامعه مهندسی
زنان فضایی ایران ،پتانسیل خوبی دارد
و بانوان توانمنــدی در حوزههای فنی و
مهندســی ،برنامهریــزی ،کنتــرل پروژه،
طراحــی و ...مشــغول بــهکار هســتند و
از همینجــا بــه همــه بانوان شــاغل در
پژوهشــگاه فضایــی ایــران اطمینــان
میدهم که مسیر ارتقای آنها بر اساس
شایســتگی و توانمندیهای آنها هموار
است.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران
گفــت :تــاش کردیم تــا با نگاهــی ویژه
بــه نقــش و جایــگاه بانــوان در صنعت
فضایــی و فراهــم آوردن بســتری برای
ن تجربیات تخصصی
گردهمایی و بیــا 
بانــوان در توســعه فنــاوری و خدمــات
فضایــی و همچنیــن بررســی چالشها
و فرصتهــای زنــان درحــوزه فضایــی
کشــور به ارتقای باور عمومی نســبت به
شایستگی بانوان کمک کنیم.
صمیمــی افــزود :ایــن رویــداد بــا

شــعار «زنان ســرزمینمان را باور کنیم»
برنامهریزی شــد تا بــا بیــان توانمندی،
تخصص ،پشــتکار و عــزم بانــوان ایران
زمیــن در حوزههــای فنــی و توســعهای،
ضمــن شناســاندن میــزان تأثیرگــذاری
ایــن قشــر از جامعــه و کمــک بــه رفــع
چالشهای این حوزه ،از یک ســو شاهد
تبلور بیشتر توانمندیهای بانوان باشیم
و از سویی دیگر زنان را به آینده درخشان
این حوزه عالقهمند و امیدوار سازیم.
ëëنقش کلیدی بانوان در ماهوارهها
مریــم موســوی مدیرپــروژه «ناهیــد
یــک» در این رویداد از مشــارکت بانوان
متخصــص در طراحــی و ســاخت ایــن
ماهواره خبــر داد و گفــت :در این پروژه
47جایگاه فنی وجود دارد که  21جایگاه
بــه بانــوان اختصــاص دارد و آنهــا در
بخشهای مختلف این پروژه همکاری
دارنــد و توانســتهاند نقــش کلیــدی و
اثرگذاری داشته باشند.
موســوی که  ۱۸سال کار تحقیقاتی در
عرصه علم و فناوری فضایی دارد ،افزود:
ماهــواره ناهیــد یــک ماهــوار ه مخابراتی
بــوده و قرار اســت در تابســتان آینــده در
مدار ژئو قرار بگیرد و تاکنون با مشــارکت
بانــوان توانســته آزمونهــای مکانیکــی،
ارتعاشهــای سینوســی و تصادفــی،
شــوک مکانیکی و ...را با موفقیت پشــت
ســر بگــذارد .وی از اینکــه ماهــواره ناهید
بهعنــوان محصــول صلحآمیــز ثبــت
بینالمللی شده و کشور ایران را در لیست
کشورهای پیشرو در صنعت فضایی قرار
داده است ،ابراز خرسندی کرد.
وفــا صدقی مدیر پروژه ماهواره پیام
امیرکبیر نیــز با بیان اینکــه  20درصد از
مجموعــه پیــام ،بانــوان بودنــد ،گفت:
آنها در  9زیر سیســتم در پروژه فعالیت
میکردند و بــه جرأت میتوان گفت که
در هر بخشــی که مشــغول بهکار بودند،

نقش رهبری تیم را نیز برعهده داشتند.
صدقــی افــزود :بانــوان متخصــص
حاضــر در پروژه ماهــواره پیام امیر کبیر
مســتقل از تعداد ،دارای اثربخشی و در
بــاال بردن کیفیت شــاخصها تأثیرگذار
بودند و توانستند در زنجیره همکاری با
مردان نتیجه خوبی را رقم بزنند.
مدیر پروژه ماهواره پیام امیرکبیر در
ادامه گفت :پروژه پیام را با بومیســازی
شــروع کردیم چون کشــورهای خارجی
بهدلیــل تحریــم حاضــر بــه پرتــاب
ماهوارههــای ما نبودنــد بههمین دلیل
در راســتای بومــی کــردن اکوسیســتم
ساخت ماهواره گام برداشتیم بهطوری
کــه تمــام تجهیــزات و زیرسیســتمهای
ماهواره پیام حاصل تالش شرکتهای
دانش بنیان کشور بود.
صدقی با اشــاره به اینکــه مأموریت
ماهواره پیام نیز تصویربرداری و ارسال
دادهها بود ،گفت :ما در حالی در ساخت
این ماهواره گام برداشتیم که تیمسازی
از متخصصــان کار دشــواری بــود ولــی
موفق به انجام آن شدیم .کار را از صفر
شــروع کردیم ،چــرا که معتقــد بودیم،
توانمنــد هســتیم بنابرایــن میتوانیــم
ســاخت ماهــواره را بــه پیــش ببریــم و

اکنون بیش از  200نفر متخصص حوزه
ماهــوارهای تربیــت شــده وجــود دارد و
بــا تجربیاتــی کــه بهدســت آوردهایم به
نقطهای رســیدهایم که میتوانیم به کار
خود ادامه دهیم.
مدیــر پروژه ماهــواره پیــام امیر کبیر
ابــراز امیــدواری کــرد کــه فرصتهــای
برابر بــرای تمام بانوان ایــران زمین در
هر تخصصی فراهــم و محدودیتها از
ســرراه آنها برداشــته شــود تا بتوانند در
تمام عرصهها فعالیت کنند.
مینــا بیــات مدیرپــروژه «شــریف
ســت» از اعتمادی که بــه بانوان در این
عرصه شــد تشــکر کرد و گفت :هرکسی
چــه مــرد و زن وارد پــروژهای میشــود
میخواهــد خود را ثابت کند ولی اثبات
در گــروه زنــان دشــوارتر اســت و بانوان
بایــد بهصــورت مضاعــف تــاش کنند
تــا بتوانند خــود را ثابت کننــد و بگویند
کــه از عهــده کارها بخصــوص در حوزه
مهندســی فضایی بر میآینــد .من نیز
چندیــن برابر مردان تــاش کردم تا به
مدیران مربوطه ثابت کنم که مهندس
هســتم و نظر مدیــران را دربــاره بانوان
تغییر دادم .بیات کــه تنها بانوی پروژه
ماهواره شــریف ســت اســت و تا لحظه

آخــر پــای کار مانــده ،افــزود :از آنجایی
کــه پــروژه را مانند بچه خــود میدیدم
و حس مادری داشــتم تــا لحظه آخر با
تمــام ســختیها و فراز و نشــیبها پای
کار مانــدم چون عملکرد پــروژه خیلی
برایــم اهمیت داشــت .وی با اشــاره به
اینکه پروژه شــریف ســت پروژه سختی
بــود ،گفــت :از آنجایــی کــه تنهــا بانوی
این پــروژه بــودم روزهای ســختی را در
ایــن پــروژه تــا لحظــه پرتــاب کــه بارها
عقب افتــاده بود ،گذراندم و ســختتر
از همه آنجایی بــود که پرتابگر ماهواره
نتوانســت شــریف ســت بــا مأموریــت
تصویربــرداری را در مــدار قــرار دهــد.
مدیرپــروژه شــریف ســت اعتقــاد دارد
کــه اگــر مــردم ایــران زمیــن بــه تالش
بانــوان خــود اعتماد کــرده و بــاور کنند
آنها میتوانند به بهترین شــکل ممکن
بــه ایــن اعتمــاد پاســخ دهنــد .بانــوان
میتواننــد در حــوزه فضایی هم حرفی
برای گفتن داشته باشند.
 ëëگردهمایی بانوان نخبه فضایی
فرزانــه شــرفبافی اولیــن بانــوی هوا
و فضــا در ایــن مراســم از پیشــنهاد
تشــکیل جامعــه مهندســی فضایــی
بانــوان ایــران اســتقبال کــرد و گفــت :با
تشــکیل ایــن جامعــه نخبــگان بخــش
فضایــی میتواننــد گــرد هــم آمــده و با
حمایــت و پشــتیبانی موجــب توســعه
توانمندیهای فضایی کشور شوند.
شــرفبافی مدیرعامــل کیــش ایــر
بــا بیــان اینکــه جامعــه مــا دارای زنان
اندیشــمندی اســت ،افزود :بانــوان باید
بــا رســیدن بــه خودبــاوری در صنعــت
فضایی برای رشــد و تعالی کشور تالش
کنند .خوشبختانه مردان جامعه علمی
مــا ماننــد پژوهشــگاه فضایــی نیــز بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند که زنــان باید در
تمــام عرصهها بخصــوص عرصههای

علــم و دانش فضایی رشــد کننــد و این
اتفاقی است که در دهههای قبل چنین
رویکردی وجود نداشت.
در ایــن نشســت حانیــه ســامعی
مشــاور وزیر ارتباطات در امور بانوان نیز
گفــت :باور کنیم کــه زنان مــا در میدان
علــم و تخصص حضــور فعالی دارند و
بــرای کار خود مــادری میکننــد .بانوان
فضایــی همانگونــه کــه بــرای بچههای
خود مــادری میکننــد بــرای پروژههای
خــود نیــز وقــت می گذارند و به چشــم
فرزند خود نگاه میکنند و توان و انرژی
خــود را بهکار میگیرند تا شــاهد رشــد و
موفقیــت کار خود باشــند و برای کشــور
افتخــار بیافریننــد .وی افــزود :اجــازه
ندهیــم تفکــرات غلــط مانــع حضــور
بانــوان در تمــام صحنههــای علمــی،
تحقیقــی ،اجتماعــی و ...شــود ،چرا که
زنان برجســته ایــران و حتی اســام نیز
در فضاهــای اجتماعی حضور داشــته و
اثرگذار بودهاند.
عفــت حیــات الغیبــی دســتیار وزیر
ارتباطات در امــور جوانان نیز گفت :هر
کســی از دور بــه پروژههــای ماهــوارهای
مینگــرد شــاید تصــور نکند کــه بانوان
متخصــص ایرانــی نیــز در ایــن زمینــه
فعالیــت میکننــد و تأثیرگــذار هســتند
ولی باید گفت آمار خوب حضور بانوان
متخصص جای بسی خرسندی دارد.
وی افــزود :بانــوان متخصــص
فضایی ماننــد مادری پروژه ماهوارهها
را از نقطه صفر و بهصورت بومیسازی
شــروع و موجب رشد آن شدند و آن را
بــه فضا پرتــاب کردند هر چنــد در این
زمینــه موفقیت نهایی که قــرار گرفتن
در مدار بود حاصل نشد اما امیدواریم
با ادامه تالش و کوشش خود به جایی
برســند کــه دیگر شــاهد ثانیههای آخر
لعنتی نباشیم.

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات در مراســم رونمایــی از تاریخ
شــفاهی وزارت ارتباطــات کــه روز گذشــته در وزارت ارتباطــات
خــبـــر
برگــزار شــد ،گفــت :براســاس تســت  ۱۴۵هــزار کاربر در ســامانه
نت ســنج پالس مشــخص شــد که ســرعت اینترنــت تلفن همــراه در کشــور بهطور
متوســط ۲۴مگابیت اســت و این در حالی اســت که ســرعت متوســط اینترنت ثابت
 ۸.۵مگابیت ارزیابی میشــود که مطابق اســتانداردها و اســناد توســعهای ،ســرعت
اینترنت ثابت مناسب نیست .ب ه گزارش «ایران» آذری جهرمی با بیان اینکه امکان
تولید ۷۰درصد تجهیزات ارتباطات ثابت در کشــور وجود دارد ،گفت :از این ظرفیت
میتوان برای توســعه بخش اینترنت ثابت کشــور اســتفاده کرد.وی با اشاره به اینکه
دنیا به ســمت تحول دیجیتال در حال حرکت اســت ،اظهار داشــت :با ورود اقتصاد
دیجیتال و پیادهسازی هوش مصنوعی در دنیا کشورهایی که از دانش هوش مصنوعی
برخوردارنــد در آینــده اقتصادی روزب ه روز قویتر میشــوند و ما باید بدانیم که آینده
اقتصــادی ایران نیز وابســته به این حوزه اســت .وزیر ارتباطات با بیــان اینکه با وجود
اختالفــات در شــیوه اجرا ،امــا همه میدانیم حاکمیت آینده کشــور وابســته به حوزه
اقتصاد دیجیتال است ،تصریح کرد :باید با نگاه به آینده و اتکا به تجربیات و پشتوانه
بزرگان ســابق این حوزه بتوانیم در حوزه اقتصاد و تحول دیجیتال مؤثر واقع شــویم.
آذری جهرمی گفت :یک سال و نیم وقت داریم و با وجود اینکه در نقطه عطف تاریخ
تحول دیجیتال در دنیا هستیم باید در این حوزه تمرکز ویژه داشته باشیم .از اینرو دو
پروژه را برای  ۱.۵سال آینده بر این اساس تعریف کردهایم .وی با اشاره به وجود دانش
فضایی در کشــور خاطرنشان کرد :مســیر علمی ما در حوزه فناوری فضایی ارزشمند
ماکنون
است و ما هماکنون توانایی ساخت ماهواره و پرتاب گر را داریم و  ۵ماهواره ه 
در کشــور آماده پرتاب هســتند .وزیر ارتباطات گفت :با تدوین تاریخ شفاهی عالوه بر
قصد بزرگداشت بزرگان حوز ه ای سی تی کشور میتوانیم از تجربیات این بزرگان برای
اجرای پروژههای آینده استفاده کنیم.

امکان بررسی عملکرد اپراتورها با سامانه «نت سنج پالس»

رئیــس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی(رگوالتــوری) اعالم کرد:
در ســامانه نتســنج پالس امکان مشــاهده و ارزیابی مقایسهای کیفیت شبکه،
نحوه پشــتیبانی ،میزان شــکایات ،تعرفــه و ...اپراتورهای ارائــه دهنده خدمات
ثابت و ســیار فراهم شــده است .به گزارش «ایران» ،حســین فالح جوشقانی با
اشــاره به اینکه این ســامانه در راستای دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
بــرای فراهم کــردن زمینه نظــارت مردمــی راهاندازی شــده ،دربــاره اطالعات
مربوط به میزان شــکایات اپراتورها گفت :در این سامانه عالوه بر ثبت شکایات
از اپراتورها ،مشــترکین هر اپراتور میتوانند از میزان و نوع شــکایاتی که از اپراتور
آنهــا شــده مطلــع شــوند و یک شــکایت خــاص در اپراتور مــورد نظر خــود را با
اپراتورهای دیگر مقایسه کنند .عالوه بر این باالترین میزان شکایات از هر اپراتور
نیز در این ســامانه درج میشــود .وی یکــی دیگر از امکانات موجود در ســامانه
نتســنج را مشاهده تعرفه ســرویسهای مختلف اپراتورها اعالم و اظهار کرد:
افراد در این ســامانه میتوانند تعرفه ســرویسهای مختلف اپراتور را بر اساس
کارکــرد هر کدام مشــاهده و با یکدیگر مقایســه کننــد ،به بیان ســادهتر در تمام
کارکردهــای موجــود در این ســامانه ،اپراتورهــا رتبهبندی میشــوند .همچنین
کاربران میتوانند کیفیت پوشش اپراتورهای مختلف را در تکنولوژیهای  ۳Gو
 ۴Gدر منطقهای که هستند ،مشاهده کنند.

