اجتماعی

چهارشنبه  ۱۹مرداد ۱۴۰۱
۱۲محرم .۱۴۴۴شماره ۲۱۰۰۴

یک توئيت

واکنش سخنگوی دولت به پرتاب ماهواره خیام

دانشایرانیدرمدار۵۰۰کیلومتری

ماهوارهخیامکهدیروزباموفقیتازایستگاهفضاییبایکونورپرتابشد،اولینماهوارهسنگینوزنایران
درمدار ۵۰۰کیلومتریزمیناستکهکاربردهایمتعددیدرحوزهکشاورزی،مهندسیومحیطزیستخواهدداشت
بدانیم که طبق گفته «علیرضا نعیمی» مدیرکل
بهرهبرداری سازمان فضایی ایران به ایرنا ،این
ماهواره هنوز در شرایط مرحله کاربردی قرار
نگرفتهونیازبهفرصتچهارماههبرایفرایندهای
تکمیلی دارد تا بعد از آن تصاویر دریافتی از این
ماهوارهمنتشرشود.

گروهاجتماعی-ساعت ۱۰:۲۲دیروز،ماهواره
«خیام» به فضا پرتاب شد و حدود  2ساعت بعد،
اولیندادههایتلهمتریخودرابهپایگاهفضایی
ماهدشت ارسال کرد تا نخستین سیگنالهای
موفقیتآمیزی این پرتاب دریافت شود .امروز بر
اساس گزارشهای منتشر شده توسط سازمان
فضایی ایران و خبرگزاریهای رسمی ،به این
موضوعپرداختهایمکهاینماهوارهچهویژگیها
وکاربردهاییدارد؟

▪حاشیهداخلی؛محصولکارکدامدولت؟

▪تحولیدردقتتصویربرداریماهوارهای

رسانه های جهان
ا یند یپند نت :
آکــــــــــادمــــــــــی
توسعهدهندگان
اپل در خاورمیانه
کــــــه مــــقــــر آن
در عــربــســتــان
ســعــودی اســت ،روز یکشنبه جشن
فارغالتحصیلی  ۱۰۳دانشجوی
زن خود را برگزار کرد .استر هیر ،مدیر
ارشدبازاریابیجهانیتوسعهدهندگان
اپــــل ،در مــراســم فارغالتحصیلی
اولــیــن گــروه زنــان گفت« :زنــانــی که
امـــروز از آکــادمــی توسعهدهندگان
اپل فارغالتحصیل میشوند ،خالق،
طــراح ،برنامهنویس و کارآفریناند.
آنهــا آینده روشنی در پیش دارنــد.
بیصبرانه منتظریم که ببینیم آنها
چگونه از مهارت و تجربه خود برای به
جا گذاشتن اثــری مثبت در منطقه و
جهاناستفادهمیکنند».دراینمراسم،
فیصل الخمیسی ،رئیس هیئتمدیره
فدراسیون عربستان سعودی برای
امنیت ســایــبــری گــفــت« :عربستان
سعودی با بیش از  ۴۰میلیارد دالر
سرمایه بزرگترین بــازار فــنــاوری در
منطقهرادارد».
دویـــچـــه ولـــه:
شرکت بیو نتک
اعـــــام کــــرد دو
واکــســن تطبیق
داده شده با سویه
امیکرون ویروس
کرونا میتوانند از ماه اکتبر(مهر) وارد
بازار شوند .این شرکت امیدوار است تا
آن زمان مجوزهای الزم برای استفاده
از این دو واکسن صادر شود .شرکت
آلمانی بیو نتک با همکاری شرکت
آمریکایی فــایــزر یکی از نخستین
واکسنها را برای جلوگیری از ابتال
به ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹
تولید و عرضه کرد که اکنون در حال
طــی مــراحــل دریــافــت مــجــوز بــرای
دو واکسن تطبیق داده شده با سویه
غالب امیکرون است.

خبر

تمدید مهلت ثبتنام
مراسم پیاده روی اربعین
ستادمرکزیاربعین،ثبتناماربعینراکهقراربود
روز دوشنبه این هفته به پایان برسد تا جمعه ۲۱
مرداد تمدید کرد .به گزارش برنا ،ستاد مرکزی
اربعین،حضوردرمراسمپیادهرویاربعینعراق
را به پیشثبتنام در سامانه «سماح» مشروط
کرده است .تا عصر دیروز بیش از یک میلیون نفر
برایاربعینپیشثبتنامکردهاند،اماپیشبینی
برایحضور ۵میلیونایرانیاست.پیشثبتنام
اربعیندرسامانه«سماح»سازمانحجوزیارتاز
دهم تیرماه  ۱۴۰۱آغاز شد و تا پایان این هفته،
جمعه ۲۱مردادماهادامهدارد.

خیام ،یک ماهواره سنجش از راه دور با قابلیت
تصویربرداری با دقت یک متر است که از این نظر
یک تحول در صنعت هوافضای کشور به شمار
میآید؛ چرا که دقت تصویربرداری ماهوارههای
پیشین ما 10 ،تا  5متر بود و دقیقتر شدن آن تا
یک متر بسیار دارای اهمیت است .این ماهواره
قراراستتا 5سال،مورداستفادهماقراربگیردو
ازدادههایآناستفادهکنیم.
▪اولینماهواره 600کیلوگرمیایران
درمدار 500کیلومتری

دستاورد دیگر ما ،پرتاب ماهواره با وزن 600
کیلوگرم به مدار  500کیلومتری زمین است.
سال گذشته ماهواره تمام ایرانی «نور  »2به وزن
 50کیلوگرم و با ماهوارهبر بومی قاصد ،در مدار
 500کیلومتریزمینقرارگرفتوطبقبرنامه،
تا پایان امسال نیز به توان پرتاب ماهوارههایی
با وزن چندصد کیلوگرم به ایــن مــدار دست
خواهیم یافت .همچنین بر اساس برنامهریزی
صورتگرفته،قراراست تاپایاندولتسیزدهم،
امکان دستیابی به مدار  ۵۰۰کیلومتری برای
ماهوارههایی تا  ۵۰۰کیلوگرم محقق شود .اما
خیاماولینماهوارهمابابیشازنیمتنوزناست
کهوارداینمدارمیشود.
▪چراهمکاریباروسیه؟

نکته مهم دربــاره دلیل همکاری ما با روسیه در
پرتاباینموشک،همینموضوعاست؛چراکهما
فعالخودمانامکانپرتابماهوارههایچندصد
کیلویی به مدار  500کیلومتری را نداریم و به
همین دلیل ایــن پــروژه با همکاری روسیه ،با
ماهوارهبر«سایوز»وازپایگاه«بایکونور» قزاقستان
انجام شد .طبق گزارش تسنیم ،پایگاه فضایی
بایکونور نخستین فــرودگــاه فضایی جهان
برای پرتابهای مــداری ،انسانی و بزرگترین
تأسیسات پرتاب فضایی در جهان است که در
اختیارروسیهقرارداردوتمامیپروازهایفضایی

خدمه روس ،از بایکونور انجام میشود .عالوه
بر آن ،با توجه به ضریب اطمینان باالی پرتابگر
سایوزدرپرتابومدارگذاریماهوارهها،بسیاری
ازکشورهایصاحبچرخهکاملفناوریفضایی
نیز که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارنــد ،از
پرتابگرهایروسیاستفادهمیکنند.
▪انتشاربیانیهدرخبرگزاریروسی

دیروز خبرگزاری روسی اسپوتنیک هم خبری را
با عنوان «بیانیه مطبوعاتی پرتاب ماهواره خیام
ازایستگاهفضاییبایکونور»منتشرکردکهدرآن
آمده است« :پرتاب سایوز b-2.1با یک فضاپیما
درساعت 08:52بهوقتمسکوانجاموماهواره
با موفقیت به مــدار محاسبه شــده پرتاب شد،
این دستگاه برای نظارت و بررسی سطح زمین
برای اهــداف غیرنظامی طراحی شده است».
این خبرگزاری همچنین با اشاره به دیدار روز
گذشته«یوریبوریسوف»مدیرکلشرکتدولتی
روسکوسموس(سازمان فضایی فدرال روسیه)
با عیسی زارع پور وزیر ارتباطات ایران نوشت:
«طرفین در ایــن دیــدار خاطرنشان کردند که
پرتاب موفقیتآمیز ماهواره به مدار ،نقطه عطف
مهمی در توسعه روابط دوجانبه است و زمینه را
برای گسترش و تقویت همکاریهای دو کشور
دربخشفضاییفراهممیکند».
▪کاربردهایخیامچیست؟

موضوع مهم دیگری که در واقع اصل ماجراست
و باید به آن اشــاره کــرد ،کاربردهایی است که
ماهوارهخیامبرایماخواهدداشت:
ارتقایبهرهوریدرحوزهکشاورزیپایشدقیقمنابعآبیکشور مدیریت مخاطرات طبیعی و پایش مخاطراتزیستمحیطی

پایشتغییراتکاربریشناساییساختوسازهایغیرمجازمقابلهباجنگلخواریپایشمعادنواکتشافاتمعدنیپایشمرزهایکشورسازمان فضایی ایران بر این موضوع هم تاکید
کرده است که شایعات منتشرشده در خصوص
استفاده از تصاویر این ماهواره بــرای مقاصد
نظامیسایرکشورهاصحتندارد.
▪درکنترلکاملایران

این نکته هم حائز اهمیت است که طبق اعالم
سازمانفضاییایران،تمامیفرمانهایمربوط
به کنترل و بهرهبرداری از این ماهواره ،از روز
اول و بالفاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان
ایرانی مستقر در کشور انجام و صادر میشود،
ضمن آنکه به دلیل استفاده از الگوریتمهای
رمزنگاری شــده ،هیچ کشور دیگری امکان
دسترسی به اطالعات آن را نخواهد داشت.
این موضع سازمان فضایی ایــران ،پاسخی به
ادعــای روزنامه واشنگتنپست است که هفته
گذشته مدعی شده بود روسیه قصد دارد از این
ماهوارهبرایچندماهیابیشتربهمنظورپشتیبانی
از تهاجم نظامی خود به اوکراین استفاده کند و
سپس کنترل آن را در اختیار ایران قرار دهد (به
نقلازیورونیوز).
▪ 4ماهدیگر،انتشاراولینتصاویردریافتی
ازخیام

البته دربـــاره خیام باید ایــن نکته فنی را هم

پرتاب مــاهــواره خیام ،اگرچه یک دســتــاورد و
موفقیت ملی است اما همانند اغلب اتفاقات
دیگر در کشور ،با برخی واکنشهای سیاسی
نیزهمراهشد.ازجملهخبرگزاریایرنا،بهعنوان
رسانه دولت ،با تیتر «پروژهای بر زمین مانده که
دولت سیزدهم آن را احیا کرد» این دستاورد را
نتیجه اقدامات دولت سیزدهم برشمرد که البته
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات دولت
دوازدهــم ،با انتشار تصویر تیتر ایرنا در کانال
تلگرامی خود ،حکایتی از انــوری را بازخوانی
کرد و به نقل از او نوشت« :شعر دزد» دیده بودم
اما «شاعر دزد» ندیده بودم .او همچنین نوشت:
«ضمنتشکرازهمهدستاندرکارانپروژهخیام
در دولتهای ۱۱و ۱۲و ،۱۳این دستاورد ملی
رابههمهتبریکعرضمیکنم».
مرتضی بــراری رئیس سابق سازمان فضایی
ایران هم حدود یک هفته قبل توضیحاتی درباره
ماهواره خیام منتشر کرد که در آن آمــده بود:
«قراردادساختوپرتاباینماهوار هبادقتبسیار
باال ،پس از توافق برجام ،و مذاکره با سه کشور
دارای فناوری ،در اوایل سال  ۹۶و اواخر دولت
یازدهم توسط سازمان فضایی ایــران و وزارت
ارتباطات با شرکتهای روس ،که شرایط فنی
بهتریداشتند،امضاوتبادلشدوکارساختاین
ماهواره نیز که ۴سال به طول انجامید ،در اوایل
سال  ۱۴۰۰به پایان رسید» .البته خبرگزاری
دولتدربارهاینموضوعهمادعاییرامطرحکرد
و نوشت« :قرارداد ماهواره خیام در سال۱۳۹۶
منعقد شده بود اما به دلیل مشکالتی از جمله
عقدقراردادشتابزدهونداشتنپشتوانهحقوقی،
اجرایی شدن آن به تاخیر افتاده بود که در دولت
سیزدهم ،به سرانجام رساندن آن به عنوان یک
ماموریت ویژه تعیین و قــرارداد جدیدی منعقد
شدهکهدرمتنآنتمامیمواردمدنظرایران،که
درقرارداداولیهلحاظنشدهبود،گنجاندهشدوبه
امضایطرفینرسید.

۹
گزیده

وام ضروری بازنشستگان کشوری
پرداخت شد
مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری
گفت :هفتمین نوبت وام ضــروری  ۱۵میلیون
تومانیبازنشستگانووظیفهبگیرانکشوریعصر
سهشنبه به حساب بازنشستگان مشمول واریز
شد.به گــزارش صندوق بازنشستگی کشوری،
علی خدامی افــزود :با هماهنگی بانک عامل،
نوبت هفتم و آخرین نوبت وام ضــروری از اعتبار
سال  ۱۴۰۰با افزایش مبلغ وام از  ۱۲۰به ۱۵۰
میلیونریالبرای۲۳هزارو۳۵۷نفرازمشموالن
عصر دیروزسهشنبه واریز شد.به گفته وی ،این
تسهیالتباکارمزدچهاردرصدواقساط ۳۶ماهه
بهبازنشستگانووظیفهبگیرانکشوریارائهشده
است.خدامی ادامــه داد :در  ۶مرحله قبل مبلغ
وام  ۱۲میلیون تومان بود که طی هماهنگیهای
صورتگرفتهبابانکعامل(بانکصادراتایران)و
بهمنظورکسبرضایتمندیبازنشستگاناینمبلغ
به ۱۵میلیونتومانافزایشیافتهاست.

وزیر راه :قیمت بلیت پروازهای
اربعین ۶میلیون تومان است
  وزیــــر راه و ش ــه ــرس ــازی بـــا اعــــام قیمت
۶میلیو نتومانی پــروازهــای رفــت و برگشت
اربعین ،گفت :فروش دالری بلیت هواپیما فع ً
ال
ممنوع است.رستم قاسمی با یــادآوری این که
قرار است حدود  5میلیون نفر جابهجایی مسافر
صورت گیرد و سهم همه ناوگانها مشخص شده
است ،اظهار کرد :سهم حملونقل ریلی حدود
 300هزار نفر و هوایی  60هزار نفر است و بقیه
زائــران از طریق جادهها جابهجا میشوند.وی
ادامه داد :با توجه به اینکه شهریور اوج سفرهای
داخلی است ،از مردم تقاضا میشود از وسایل
حملونقل شخصی خــود نیز استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود :در سفر حج فقط با
یک ایرالین ایرانایر  40هزار نفر مسافر جابهجا
کردیم؛ در زمان حاضر  5شرکت هواپیمایی باید
همین تعداد مسافر را جابهجا کنند.قاسمی بیان
کرد :قیمت بلیت هواپیما همان  6میلیون تومان
و قطار هم فع ً
ال  250هزار تومان است که قیمت
نهایی اتوبوس و قطار را به مردم اطال عرسانی
خواهیم کرد.
وی درباره فروش دالری بلیت هواپیما نیز گفت:
فروش دالری فعال ممنوع است و با شرکتهای
هواپیمایی خاطی برخورد شده است و به سازمان
تعزیرات معرفی شدهاند.

