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با صدور پروانه اولین اپراتور ماهواره مخابراتی کشور

حضور ایران در جمع  11کشور برتر
حوزه دانش فضایی

پهنای باند اینترنت اشیا در ایران و منطقه فراهم می شود
سوسن صادقی
خبرنگار

مشهورترین شبکه رمز ارز
هک شد

هکرهــا بــا سوءاســتفاده از یــک آســیبپذیری
به شــبکه رمــز ارز «آیاوتــیای» نفــوذ کرده و
امنیت
آنالین
بــه کل کیــف پولهای دیجیتــال موجود در آن
دســتبرد زدنــد .بهگــزارش مهر ،بنیــاد IOTA
که یک ســازمان غیرانتفاعی ادارهکننده شــبکه رمز ارزی به همین
نام اســت ،از تعطیلی کل شــبکه یادشده در هفته جاری خبر داده
است.
نقــص امنیتی در اپلیکیشــن کیف پول دیجیتــال  IOTAبه هکرها
امــکان داد به درون آن نفوذ کنند و رمز ارزهای کاربران را ســرقت
کنند .حمله یادشــده در تاریخ  ۱۲فوریه ســال  ۲۰۲۰رخ داده ،ولی
هنوز سرنخی از فرد یا افراد عامل آن به دست نیامده است.
 IOTAضمن تأیید این موضوع در حســاب رسمی کاربری خود در
توئیتر از آغاز تحقیقات رســمی در این زمینه خبــر داده و از کاربران
خواسته فعالً به هیچ وجه از اپلیکیشن یادشده موسوم به «ترینیتی
والت» اســتفاده نکنند .این بنیاد مدعی اســت تنهــا ۲۵دقیقه بعد
از دریافــت گزارشهایی در مورد ســرقت رمز ارزهــای کاربران ،وارد
عمل شده و کیف پولهای آنها را مسدود کرده است .این امر باعث
شــده هکرها قــادر به خرابکاریهای بیشــتر نباشــند .ارزش کل رمز
ارزهــای کاربــران  IOTAبالغ بر  ۱.۶میلیارد دالر اســت و مشــخص
نیست هکرها چه مقدار از آنها را سرقت کردهاند.

حفظ محیط زیست با کمک
 10میلیارد دالری مدیر آمازون

جف بزوس ،مدیر شرکت آمازون که بهعنوان
از نوع
ثروتمندتریــن فرد جهان شــناخته میشــود،
دیگر
اعالم کــرده که میخواهــد  ۱۰میلیارد دالر از
ســرمایه خود را بهمنظــور حفاظت از محیط زیســت و مقابله با
تغییرات آب و هوایی در جهان وقف و خرج کند.
به گــزارش ایســنا ،از آنجاکه سالهاســت دانشــمندان و فعاالن
محیــط زیســت در خصــوص تغییــرات آب و هوایــی در جهــان
بــه دولتمــردان در کشــورهای مختلــف هشــدار دادهانــد و ایــن
تغییــرات نیز در ســالهای اخیر مشــکالت و دردســرهای بزرگ
و جبرانناپذیــری را در سراســر جهــان ایجــاد کرده اســت .جف
بــزوس  -مدیرشــرکت امریکایی آمــازون  -که بدون شــک یکی
از بزرگتریــن غولهای تکنولوژی در جهان به شــمار میرود ،از
اختصاص دادن یک بودجه  ۱۰میلیارد دالری از ثروت و سرمایه
ط زیســت و مقابله با
شــخصی خود به منظور محافظت از محی 
تغییرات آب و هوایی خبر داده است.
وی در این خصوص ابراز امیدواری کرده که شاید بتواند با ثروت
و ســرمایهگذاری در این بخش ،کمک کوچکی در راســتای حفظ
ط زیســت در ایاالت متحــده و بســیاری دیگر از کشــورهای
محیــ 
جهان کند.

سازمان فضایی ایران

«در روز ملــی فنــاوری فضایــی خبــری
از قــول مرتضــی بــراری رئیــس ســازمان
فضایــی ایــران منتشرشــد مبنی بــر اینکه
پروانــه فعالیــت اولیــن اپراتــور ماهــواره
مخابراتــی اعطــا شــد ».در پی اعــام این
خبر بــه ســراغ «حســین شــهرابی» مدیر
کنسرســیوم اپراتور ماهواره مخابراتی کوثر
رفتیم و بــا وی درباره چگونگی صدور این
پروانه و پیامدهای مثبت راهاندازی اپراتور
توگو نشستیم
ماهوارهای مخابراتی به گف 
که این گفت وگو را میخوانید.
ëëاپراتــور ماهــوارهای مخابراتــی ،چگونه
اپراتوریاست؟
اپراتورهــای ماهــواره مخابراتــی پهنــای
بانــد ارتباطی را یــا خود از طریــق طراحی
و ســاخت و پرتاب ماهــواره بهمدار پخش
میکنند یا اینکه از شــرکتهای ماهوارهای
مختلفــی مانند اینتل ســت ،عرب ســت،
کام ســت و ...کــه خدمــات ماهــوارهای
ارائــه میدهند پهنــای بانــد را میخرند و
بهصورت عمده به شــرکتهای ســپ که
ارائهکننده خدمات هســتند ،میفروشند.
بهعبارتــی ایــن شــرکتها پهنــای بانــد را
از ماهــوارهای خریــداری میکننــد و بــه
مصرفکننده میفروشــند .دو سال پیش
ســازمان رگوالتوری این اجــازه را به بخش
خصوصــی داد تــا در خدمــات مخابراتــی
ماهوارهای وارد شده و پهنای باند ارتباطی
را در کشــور پخش کند .پهنای باند دو وجه
دارد یکــی بخــش اینترنت آن اســت که از
بخشحاکمیتیکههمانشرکتارتباطات
زیرســاخت اســت خریــداری میشــود اما
بخش دیگر ارتباطی است و پلتفرم این کار
به حساب میآید و ماهوارههای مخابراتی
آن را انجام میدهند.
ëëکنسرسیوم شــما قرار اســت پهنای باند
خودراازماهوارههایخارجیتأمینکند؟
ســازمان رگوالتوری دســت ما را در این کار
باز گذاشته است بنابراین هم میتوانیم از

ماهوارههــای خارجی پهنای باند ارتباطی
را تهیه کنیم و هــم اینکه میتوانیم مانند
دیگر اپراتورهای ماهوارهای دنیا با طراحی
و ســاخت ماهواره و پرتاب آن به مدار این
پهنــای بانــد ارتباطــی را ایجــاد کنیــم .اگر
اپراتــور داخلی بتوانــد ماهــواره را طراحی
کــرده  ،ســاخته و بــه مــدار پرتــاب کنــد و
بهصــورت بینالمللــی نیز خدمــات ارائه
دهد ،ســازمان رگوالتوری موارد تشویقی را
تدوین کرده است.
ëëشــما در رقابــت بــا چنــد درخواســت
توانستیدپروانهراازآنخودکنید؟
شرکتهایی که تقاضای درخواست پروانه
اپراتــور ماهــوارهای را ارائــه دادهانــد روی
ماهوارههــای زمین آهنگ کــه در مدار ژئو
در فاصله بیش از 36هزار کیلومتر از زمین
قراردارند،متمرکزشدند.بهعبارتیبرنامه
اجاره ماهواره و ساخت ماهواره در این مدار
را ارائــه دادند تا پهنــای باند ارتباطی تهیه
کننداماکنسرسیوممااستفادهازماهوارهها
یــا طراحــی و ســاخت در مــدار لئــو کــه در
فاصله نزدیک به هزار کیلو متری از زمین
قرار دارند را ارائه داد .از آنجایی که طرح ما
صرفهجویی و مزیت اقتصادی در مقابله
بــا رقیبان داشــت بنابراین درخواســت ما
پذیرفتــه شــد و پروانــه بهصــورت نهایــی
بهنام کنسرسیوم ما که متشکل از 4شرکت
خصوصــی و دانــش بنیان اســت بــزودی
صادر می شود.
ëëایندومدارچهتفاوتهاییباهمدارند؟
تفــاوت ایــن دو در بخشهــای فنــی و
اقتصادی آن اســت .در بخش فنی تفاوت
این اســت که ســیگنالی که از ارتفاع  2هزار
کیلومتری زمین ارسال و دریافت میشود،
تأخیر زمانی باالیی دارد ولی وقتی از مدار
لئــو و ارتفــاع هــزار کیلومتری ســیگنالها
ارســال شــود ،تأخیــر زمانی دریافــت آنها
کاهش مییابد و خیلی شبیه سیگنالهای
مخابراتی است که از بیتی اسها رد و بدل
میشــود .اما مهمترین تفــاوت در بخش
اقتصادیاستبهطوریکهاستفادهازمدار
لئو ارزانتر است .در مدار لئو هزینه طراحی

و ساخت و پرتاب ماهواره100 ،میلیون دالر
است درحالی که این رقم در ماهواره زمین
آهنگ (ژئو) به 300میلیون دالر میرسد.
ëëســؤالی که در این میان پیش میآید این
استکهکاربراننهاییازشکلگیریاپراتور
ماهوارهمخابراتیچهسودیمیبرند؟
در اینجا دو کاربر نهایی را داریم یکی B2B
(تجاری با تجاری)و دیگری ( B2Cتجاری
با مصــرف کننده) اســت .در بخــش B2B
شرکتهایارائهدهندهخدماتمخاطبان
اصلی ما هستند و بهصورت عمده پهنای
بانــد ارتباطی را از ما خواهند خرید ولی در
پروانه مطرح کردهانــد که میتوانیم B2C
را هــم انجام دهیــم .بهعبارتی میتوانیم
نسبت به گذشته یک گام رو به جلو حرکت
کرده و مشــتریان میتواننــد از اپراتورهای
ماهوارهای نیز خدمــات اینترنتی دریافت
کننــد .منظومههــای دیگر کشــورها اکنون
در حــال کار روی این بخش  B2Cهســتند
و خوب اســت که ما از هماکنون بهصورت
بومی روی این بخش کار کنیم.
ëëقرار اســت چه میــزان از بــازار داخلی را
پوششدهید؟
طــرح ما قرار اســت روی ارائــه پهنای باند
اینترنــت اشــیا ( )IOTمتمرکــز شــود و در
بلند مدت بهسمت اینترنت افراد ()IOP
میرویم .علــت اینکه روی اینترنت اشــیا
متمرکز شــدیم این اســت کــه در اینترنت
اشــیا پهنای باند کمی وجــود دارد از اینرو

برای آینده کشــور بهتر اســت کــه روی این
موضــوع متمرکز شــویم ،چرا که آینــده از
آن اینترنت اشــیا اســت .این بازار در آینده
از اینترنت معمولی یا همان اینترنت افراد
جلو خواهــد زد .برنامه تجاری ما نیز برای
 15ســال آینده تدوین شده و این در پروانه
نیز آمده است .در همین راستا پیشبینی
میکنیم بیشترین سهم بازار را از اینترنت
اشــیای جهان که کمتر از دو درصد خواهد
بود بهدست آوریم.
ëëآیاقراراســتتنهابازارداخلراپوشــش
دهید؟
خیــر مــا نــگاه بینالمللــی هــم داریــم و
میخواهیم منطقه را نیز در زمینه پهنای
بانداینترنتاشیاپوششدهیم.
ëëجایــگاه کشــور مــا در اســتفاده از اپراتور
مخابراتــی ماهــوارهای در منطقــه چگونه
است و کنسرسیوم شما چه برنامهای برای
دراختیارگرفتنبازارمنطقهدارد؟
ماهوارههای لئــو بهدلیل صرفه اقتصادی
در دنیــا در حــال مطرح شــدن هســتند ما
اکنــون مزیــت رقابتــی در منطقــه داریم.
امیدواریــم بــا حضور در مــدار لئــو در بازار
بینالمللــی بــا رقبــای خــود وارد میــدان
شــویم .اپراتورهــای مخابراتی ماهــوارهای
در منطقه مانند «عرب ســت» که در مدار
زمین آهنــگ (ژئو) قرار دارنــد ،عمری 40
ساله دارند و غالب بازار در اختیار آنهاست
بنابرایــن اگر ماهــواره ما نیز بــر مبنای ژئو

طرح وزارت ارتباطات
برای مقابله با اقدام سامسونگ اعالم شد
مدیــر کل حقوقی ســازمان
روی وب
فناوری اطالعات با اشاره به
تصمیمشرکتسامسونگ
در محــدود کــردن کاربــران ایرانــی در خریــد
نرمافزارهــای موبایل ،گفت :فهرســت اقدامات
بــرای مقابلــه بــا سامســونگ آمــاده اجرا اســت.
بهگــزارش مهــر ،بهتازگی شــرکت سامســونگ با
ارسالایمیلیبهکاربرانایرانی«گلکسیمارکت»
اعــام کــرده کــه بــزودی ارائــه خدمــات فــروش
برنامکها (اپلیکیشنها) و اشتراکات نرمافزاری
مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد
کــرد و کاربران ایرانی تنها قادر به اســتفاده از نرم
افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.
از اینرو دفتر حقوقی ســازمان فناوری اطالعات
در نامــهای بــه مدیرعامــل شــرکت سامســونگ
در منطقــه خلیج فارس ،خواســتار بازنگری این
شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی
در دسترسی به برنامههای پولی «گلکسی استور»
شده است.
محمدجعفــر نعنــاکار مدیــرکل دفتــر حقوقــی
سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به تغییر
رونــد سیاســتهای سامســونگ بــرای کاربــران
ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج
بازار اپلیکیشــنهای ایرانی از گارانتی گوشیهای
این برند ،آغاز شد گفت :سال گذشته سامسونگ
ضمانتنامههــای گوشــیهای خــود را در ایــران و
عرصــه بینالمللی طوری طراحی کــرده بود که
اگر کاربر ،یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب
میکرد یا از بازار اپلیکیشــنهای ایرانی اســتفاده
میکــرد ،ایــن گوشــی از گارانتــی خارج میشــد.
در آن زمــان طــی نامه نــگاری ما با این شــرکت
و فرصــت چنــد روزه کــه بــه ایــن شــرکت داده
شــد ،ضمانتنامه مدنظــر اصالح شــد و کاربران
توانستند روی گوشیهایشــان عالوه بر «گلکسی
مارکــت» و «گــوگل پلی» ،امــکان نصب مارکت
ایرانی هم داشــته باشــند .نعناکار گفت :امســال
امــا ایــن شــرکت ظاهراً تصمیــم گرفته کــه روی
«گلکســی مارکــت» ،امکان خرید نــرم افزارهای
پولــی را که تا پیــش از این بهصــورت ریالی برای
کاربــران ایرانــی ممکن بــود از دســترس خارج و
محدود کند .این شــرکت اعالم کــرده که از اوایل
اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطالعات
ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت:
ایــن موضــوع از چنــد جنبــه مــورد توجه اســت.
نخســت اینکه بین کاربــران ایرانی و غیــر ایرانی
برای اســتفاده از خدمات سامســونگ ،تبعیض
ناعادالنــهای صــورت میگیــرد .چرا کــه کاربری
که خــارج از ایران اســت میتوانــد از برنامههای
سامســونگ اســتفاده کند اما کاربری که در ایران

اســت بــا وجودی کــه هزینه بیشــتری بابــت این
محصول میپردازد امکان استفاده از آن را ندارد.
وی ادامــه داد :نکتــه دوم ایــن اســت که توســعه
دهنــدگان اپلیکیشــن ایرانــی کــه محصــوالت
خــود را در «بازار گلکســی» میگذاشــتند و حتی
در خــارج از ایــران فــروش داشــتند نیــز کســب و
کارشــان تحتالشــعاع قــرار میگیــرد .از طــرف
دیگر ،دسترســی به برنامههایی که از طرف سایر
بازارهــای اپلیکیشــن ممکن نبود و کاربــر ایرانی
میتوانســت از طریق «بازار سامســونگ» به آن
دسترســی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم
محدود میشود.
نعنــاکار اضافــه کــرد :از ایــنرو دفتــر حقوقــی
ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران در نامهای که
به شرکت سامسونگ ارســال کرد ،از این شرکت
خواســت کــه در مورد ایــن تصمیــم تجدیدنظر
کنــد .از ســوی دیگــر وزارت ارتباطــات میتوانــد
روادیــد کارمنــدان کــرهای سامســونگ را کــه در
ایــران فعالیــت میکنند ،تمدید نکند و از ســوی
دیگر ما میتوانیم از رجیســتر کردن یک بخشی
از گوشــیهای رده باالی سامسونگ ممانعت به
عمل بیاوریم.
مدیــرکل دفتــر حقوقــی ســازمان فنــاوری
اطالعــات ایران با بیان اینکه ما ســعی میکنیم
نرمافزارهایی را که کاربران نیاز دارند از بازارهای
دیگــر اپلیکیشــن ،تهیــه کــرده و در اختیارشــان
قــرار دهیم ،گفــت :ضرر اصلی در ایــن زمینه به
سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳
درصــدی را از دســت خواهــد داد و در مــوردش
تجدیدنظــر خواهــد شــد .بــا وجــود ایــن رقبــای
سامســونگ وارد بــازار میشــوند و بازاریابــی
میکنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.
وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی
بــرای سامســونگ گفــت :فهرســتی که مــا برای
مواجهه با تصمیم سامســونگ تهیه و پیشــنهاد
کردیم و اقداماتی که میتوانیم انجام دهیم صد
درصد عملیاتی و کامالً قابل انجام اســت .برای
مثال لغو روادید به کارمندان کرهای سامســونگ
در جلسهای که هر سه شنبه میان وزارتخانههای
ارتباطــات ،کار ،ســازمان برنامــه و بودجه و چند
نهاد دیگر تشــکیل میشــود ،صددرصد قابلیت
اجــرا دارد .یــا اینکه اگــر بخواهیم بخشــی از این
بازار را به رقبای سامســونگ دهیم ،این نیز کامالً
امکان پذیر اســت .حتــی ممانعت در رجیســتر
بخشــی از محصــوالت ایــن شــرکت نیــز قابــل
انجام اســت .حتی ما پیشــنهادمان این است که
بخشــی از تعامــات مالی سامســونگ در داخل
کشور انجام نشــود که البته در تمامی این موارد،
سیاســت نهایی باید در ســطح وزارت ارتباطات
اتخاذ شود.

باشد قطعاًرقابت با این ماهوارهها سخت
خواهــد بود از اینرو همانطور که گفتم ما
روی ماهوارههای مدار لئو و اینترنت اشــیا
متمرکز شدهایم چون عمر این بازار در دنیا
بســیار کم بوده و حدود  4و  5ساله است و
به تازگــی اپراتورهای ماهــوارهای اینترنت
اشیا در دنیا شکل گرفتهاند و امکان رقابت
مــا در ایــن حوزه بیشــتر از مدار ژئو اســت.
نکتــه دوم این اســت که در قیمت دســت
مــا بهدلیل نــرخ ارز و نیروی انســانی ارزان
قیمت باز اســت و بهتر میتوانیــم در این
مدار در منطقه مانور دهیم و بازار داخل و
بینالمللیرابهدستآوریم.
ëëکشــور ما هنوز ماهوارههای مخابراتی در
لئووژئونداردازآنجاییکهدراینپروانهنیز
آمدهاســتکهشــمامیتوانیدماهوارهنیز
در مدار قرار دهید ،آیا برنامهای نیز برای این
بخشدارید؟
هــدف مــا این اســت کــه در  3ســال آینده
اولیــن ماهــوارهای را کــه با ســرمایهگذاری
بخش خصوصی طراحی و ساخته شده به
مدارلئوپرتابکنیم.
ëëطراحیوساختوپرتابماهوارههابرای
کشورمانچهپیامدهایمثبتیدارد؟
اولیــن پیامد مثبــت بحث اقتصــادی آن
اســت .وقتی برای ماهواره هزینه میکنید
بعدها آوردههای زیادی نیز برای کشور در
بــر دارد .وقتــی بخش خصوصی ســرمایه
وارد ایــن حــوزه میکند اولیــن آورده مهم

است .همانطور که میبینیم اکنون درآمد
اصلی کشور از اپراتورهای مخابراتی زمینی
کشــور اســت ،چرا که فروش نفت تحریم
شــده و مالیات با توجه به رشــد اقتصادی
دریافت میشــود .بنابرایــن درآمدزایی از
این منبع در دنیا نیز مرسوم شده و اگر ما به
این بخش ماهوارهای نپردازیم بازار فعلی
خود را به دست رقبای خود خواهیم سپرد.
بههمین دلیل بهخاطــر اقتصاد داخلی و
درآمدزایی و برای بهدســت آوردن ســهم
خــود از بازار بینالمللی باید در این زمینه
سرمای هگذاریکنیم.
ëëاکنون به بخش فضایــی خیلی پرداخته
میشــودچهاقدامهاییبایــددراینزمینه
صورتبگیرد؟
بایــد حرفهایــی که زده میشــود بیشــتر
شکل عملیاتی به خود بگیرد .البته دولت
در تالش است تا بخش خصوصی در این
زمینه ورود کند و آوردههای زیادی را برای
کشور به ارمغان بیاورد .در کشور ما دانش
و تحقیقات پایهای شــکل گرفتــه و عمده
هزینهها را دولــت پرداخت کرده ولی این
نــوع حمایتها به دالیــل مختلف مانند
تحریمهــا ،تغییر رویکرد دولــت و ...رو به
افول است بنابراین دولت نیز متوجه شده
که باید بخش خصوصی در بخش فضایی
ورود کنــد و بــه ســمت ایجاد اکوسیســتم
کســب و کار ،مهاجــرت کنــد و توســعه
تکنولوژی بر مبنای بازار کار شکل بگیرد.
ëëشــما بهعنوان اولین اپراتــور ماهوارهای
مخابراتیچهحمایتهایمادیومعنوی
نیاز دارید تا بتوانید برنامههای تدوین شده
خودراپیادهسازیکنید؟
مــا در ســه ســال اول هیــچ درآمــدی را
متصــور نیســتیم و  10درصــد از میــزان
ســرمایه را داریــم که البته میــزان اندکی
اســت از اینرو از حاکمیــت میخواهیم
که به هر شــکلی که ممکن اســت در این
راه دشــوار مــا را یاری دهد تــا با کمترین
ســختی از آن عبــور کنیم و بتوانیــم بازار
داخلــی و بینالمللــی را درفراهم کردن
پهنای باند اینترنت اشیا پوشش دهیم.

رئیس ســازمان فضایی کشــور در دومین کنفرانس ملی هوانوردی
عمومــی گفت :با تالش دانشــمندان حوزه فضایی کشــور تا ســال
خــبـــر
 ،1402بــه مــدار باالی  1000کیلومتر نیز ماهواره ارســال میکنیم .به
گزارش «ایران» ،مرتضی براری با اشاره به پیشرفت باالی ایران در حوزه هوافضا گفت:
بههمت جوانان متعهد کشورمان توانستهایم جایگاه ممتازی را در حوزه دانش فضایی
کسب کنیم و در حال حاضر جز  11کشوری هستیم که در دنیا به فضا دست پیدا کرده و
توانستهاند ماهواره تولید و به فضا پرتاب کنند.رئیس سازمان فضایی کشور تصریح کرد:
ایــن صنعت در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت و در آیندهای نزدیک همه چیز را
تحت تأثیر قرار خواهد داد .تأثیر صنعت فضایی بر ارتباطات که از پایههای اقتصاد است
دنیا را متحول میکند .با استفاده از این تکنولوژی همه چیز قابل دریافت است و پایش
پدیدههای زمینی با استفاده از ماهواره میتواند در کشاورزی اثرگذار باشد و کاهش هزینه
و افزایش تولید را در برداشــته باشــد .همچنین دادههای ماهوارهای در مدیریت بالیای
طبیعی کاربرد باالیی دارد که میتواند اثرات سوء آن را بسیار کاهش دهد.
بــراری تعامل با جامعه برای کاربردی کردن صنعت فضایــی و تالش برای همکاری و
ورود بخش خصوصی در این حوزه را از سیاستهای اصلی در عرصه فضایی کشور اعالم
کرد و گفت :یکی از اقتصادهای پیشــروی دنیا ،اقتصاد دیجیتال اســت و اگر به این حوزه
ورود پیدا نکنیم در آینده نزدیک شبکه ارتباطات کشور وابسته میماند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشــاره به ســند جامع علمی کشــور
در حوزه هوافضا گفت :در این ســند چند گام در حوزه هوافضا تعریف شــده است که در
گام اول ما توانستیم طبق آنچه معین شده بود چند ماهواره را در مدار  250کیلومتر قرار
دهیم و در گام دوم دستیابی به مدارهای باالی  500کیلومتر در دستور کار قرار دارد که از
سال گذشته عملیات آن آغاز شده و ماهواره پیام و ظفر بههمین منظور تولید شدهاند.
وی افزود :در پرتاب ماهواره ظفر که اخیراً انجام شد ما با موفقیت به مدار  541کیلومتر
دســت پیدا کردیم ولی بهعلت تغییرات شــدید درجه حرارت ،تزریق ماهــواره در مدار
انجام نشــد.براری تصریح کرد :در اســتاندارد بینالمللــی  10پرتاب اولیــه در یک مدار،
آزمایشــی محسوب میشــوند که با وجود این ،متخصصان ما در همین پرتاب اخیر نیز
توانستند آزمایشهای مربوط به ماهواره را بهصورت کامل و با موفقیت انجام دهند.

ساخت سریعترین ابررایانه
برای پیشبینی دقیق شرایط جوی

دولت انگلســتان  ۱.۶میلیارد دالر به ســاخت سریعترین و پیشــرفتهترین ابررایانه حوزه
هواشناسی برای پیشبینی دقیق وضعیت آب و هوایی اختصاص داد.
به گزارش ایرنا «آلوک شــارما» رئیس وزارتخانه کســب و کار ،انرژی و استراتژی صنعتی
انگلیس ( )BEISاعالم کرد که دولت لندن ۱.۲میلیارد پوند (معادل ۱.۶میلیارد دالر) را به
ساخت پیشرفتهترین ابر رایانه در حوزه هواشناسی اختصاص داده است.
مراحل نصب و سرهمبندی این ابررایانه از سال  ۲۰۲۲آغاز و در یک بازه  ۱۰ساله انجام
خواهدشد.انتظارمیرودکهفازاولراهاندازیاینابررایانه،دقتپیشبینیهایسرویس
هواشناسی انگلستانراتا ۶برابر افزایش دهد.بهروزرسانیها ازسالششمتا دهمنیز این
دقت را تا سه برابر دیگر افزایش میدهد .مقامات انگلیسی انتظار دارند که این سیستم
پیشرفتهترینابررایانهتخصصیهواشناسیدرجهانباشد.
ســرویس هواشناســی انگلســتان با اســتفاده از این ابر رایانه میتواند وقــوع طوفانها را
دقیقترپیشبینیومکانهایمناسبساختسیلبندراتعیینکندوتغییراتاقلیمی
در جهان را پیشبینی کند .فرودگاهها و شــرکتهای برق نیز میتواننــد از دادههای این
سیستمپیشرفتهدربرنامهریزیبرایاختالالتاحتمالیاستفادهکنند.

