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 ۳۰داروی جدید زیستی
تولید می شود

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت :یکی از برنامه ها و اولویت های ستاد ،تولید ۳۰داروی جدید زیستی در
کشور است.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،قانعی با اشاره به توانایی جوانان کشور در تهیه داروهای
زیستی ،اعالم کرد :تولید داروهای جدید زیستی به کمک متخصصان داخلی در دستورکار ستاد زیست فناوری قرار دارد.

...

علمیوفناوری
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه
جامع علمی کشور:

 ۴۰درصد بیکاران کشور دانش
آموختگان باالی  ۲۰سال هستند

زهراحاجیان  -دبیر ستاد راهبری اجرای
نقشه جامع علمی کشور اعــام کــرد :هم
اکــنــون  ۴۰درصـــد بــیــکــاران را جمعیت
بــاالی  ۲۰ســال دانــش آموخته دانشگاه
تشکیل م ـیدهــنــد کــه ای ــن ع ــدد بیشتر
از میانگین نــرخ بیکاری در کشور است.
دکتر منصورکبگانیان در حاشیه جلسه
شــورای ستاد راهبری اجــرای نقشه جامع
علمی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره
به ادامــه بررسی گــزارش اشتغال دانش
آموختگان دانشگاهی در کشور گفت:
بر اســاس آمارهای ارائــه شــده ۲۲ ،درصد
جمعیت بــاالی  ۲۰ســال کشور را دانش
آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند که
 ۴۰درصد بیکاران از همین افراد هستند.
وی با بیان این که طبق آمارهای ارائه شده
از سوی وزارت علوم ،نرخ بیکاری دانش
آموختگان  18.5درصد است ،افزود :نرخ
بیکاری دانش آموختگان بیش از میانگین
نرخ بیکاری در کشور است که باید برای
آن تدبیری اندیشیده شود.وی با بیان این
کــه همراستایی شغل و رشته تحصیلی
دانش آموختگان در ایران کم است ،تصریح
کرد :طبق آمارها ،نرخ تناسب رشتههای
دانشگاهیباشغلدانشآموختگاندرمیان
کشورهای پیشرفته ۸۰درصد و در ایران۴۰
درصد است که عدد قابل تاملی است.

اختالل گسترده واتس اپ
در اروپا و آمریکا

گزارشهای منتشر شده از سوی کاربران
حاکی است ،اپلیکیشن پیامرسان واتساپ
سهشنبهشببااختالالتگستردهایمواجه
شد و آن ها نمیتوانستند از این پلتفرم برای
ارسال پیامهای خود استفاده کنند.براین
اساس ،خیل عظیمی از کاربران اروپایی و
آمریکایی ،شب گذشته در مدت زمان نسبتا
طوالنی در استفاده از این اپلیکیشن پیام
رســان با مشکالت عدید های مواجه شده
بودند .بر اساس گــزارش  ،ndtvواتساپ
هنوز در واکنش و تشریح علت این اختالالت
گسترده بیانیهای صادر و منتشر نکرده است
اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که
این پیامرسان نیز درست همانند بسیاری از
اپلیکیشن های مشابه همچون تلگرام ،هر از
گاهی به دالیل مختلفی همچون قطعی برق
یا حمالت سایبری در قسمت سرورهایش
با مشکالت و چالشهای موقتی و زودگذر
روبه رو می شود .طبق تازهترین آمار منتشر
شده در ژانویه  ،۲۰۱۸پیامرسان واتس اپ
میزبان حدود یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون
کاربر فعال در ماه است.

نمایش دوربین های سرعت سنج
پلیس در نقشه های گوگل
برنامهنقشهگوگلشاهدبهروزرسانیمهمی
اســت که مشاهده محدودیت سرعت در
جاده های مختلف و همین طور محل نصب
دوربینهایسرعتسنجپلیسراممکنمی
کند.به گزارش مهر ،پس از آن که گوگل در
سال  ۲۰۱۳شرکت ویز و برنامه مسیریابی
مشهور آن را با پرداخت 1.1میلیارد دالر
خریداری کرد ،انتظار می رفت تا امکانات
این برنامه به سرعت به گوگل مپ هم اضافه
شود اما اضافه شدن برخی از این امکانات
با پنج سال و نیم تاخیر صــورت می گیرد.
از این پس محدودیت سرعت مربوط به هر
جاده و خیابان در گوشه این اپلیکیشن به
نمایش در می آید و در صورت نزدیک شدن
به دوربین سرعت سنج پلیس یک آیکون
خاص هم روی نقشه ظاهر می شود.این
خدمات فعال در کشورهای انگلیس ،آمریکا،
استرالیا ،روسیه ،برزیل ،مکزیک ،کانادا،
هند ،انــدونــزی و دانــمــارک در دسترس و
قرار است به تدریج در دیگر نقاط جهان در
دسترس قرار بگیرد.

دردیدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

رهبرانقالب:شتاب حرکت علمی کشورکند یا متوقف نشود
از شاگردیکردن ننگمان نمیآید،از«همیشه شاگردماندن» ننگمان میآید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن
و محققان ستاد توسعه علوم و فناور یهای
شــنــاخــتــی ،وزیــــر عــلــوم ،رؤســــا و اســتــادان
دانشگا ههای مرتبط ،با اشــاره به تأثیرگذاری
علوم شناختی در عرصههای علمی ،پزشکی،
اجتماعی و اقتصادی ،بر لزوم تالش همهجانبه
و شبانهروزی بــرای پیشرفت بیش از پیش در
این علوم تأکید کردند و گفتند :شتاب حرکت
علمی کشور نباید کاهش یابد یا متوقف شود،
بلکه این شتاب باید برای سالهای طوالنی و تا
رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتا ...خامنهای با قدردانی
از زحــمــات و دســتــاوردهــای علمی مسئوالن
و دانــشــمــنــدان ســتــاد توسعه عــلــوم شناختی
افــزودنــد :پیشرفتهای علمی بشر و گشوده
شدن دریچههای جدید بــرای شناخت بیشتر
از نظم عجیب و پیچیدگیهای حیر تآور عالم
خلقت ،مستلزم شکرگزاری است ،زیرا انسان
را به معرفت الهی نزدیکتر میکند.ایشان
خاطرنشان کردند :هر یک از این دریچههای
علم و دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز
میشود ،زمینهساز تحوالت شگرف و جدید در
زندگی انسا نهاست ،بنابراین هر ملتی که از
دانشهای جدید و فناوریهای مرتبط با آن عقب
بماند ،سرنوشتی جز عقبماندگی ،ذلیل شدن و
استعمار از جانب قدرتها نخواهد داشت.
▪دلیل تاکیدها بر پیشرفت علمی

ایشان افزودند :علت تأکیدهای مکرر بر موضوع
علم و پیشرفت علمی همین مــوضــوع اســت؛

کاهش  40درصدی
بودجه معاونت علمی در
الیحه بودجه ۹۸
حاجیان  -الیحه بــودجــه ســال  ۹۸چهارم
دی مــاه ودر شرایطی به مجلس ارائــه شده
اســت که ارق ــام تعیین شــده در بودجه سال

را پایهگذاری کردند ،افزودند :شرایط امروز
سختی تالطمهای آن کشورها نیست،
ما به
ِ
بنابراین میتوانیم پایههای مستحکم علمی را
بنا بگذاریم.
▪ دو توصیه مهم

بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز علمی
و پژوهشی برای ادامــه ُپرشتاب حرکت علمی
کشور بهخصوص در زمینه علوم جدید ،باید با
توکل به خدا و با نیت الهی ،از جان مایه بگذارند
و شب و روز نشناسند و مسئوالن کشور بهویژه
دولت نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته
باشند.رهبر انقالب اسالمی حرکت علمی
کشور در  ۲۰سال اخیر را خوب توصیف کردند
و گفتند :شتاب این حرکت علمی نباید کاهش
یابد بلکه این شتاب باید برای  ۲۰تا  ۳۰سال
آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.

کنونی پیشرفتهای علمی قانع بود،
به حد
ِ
افزودند :اگر اندکی از کــاروان حرکت علمی
دنیا عقب بمانیم ،دیگر به این کاروان و قلههای
علمی نخواهیم رســیــد ،بنابراین هیچگونه
توقفی در زمینه حرکت علمی نباید ایجاد شود.
ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز
فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئوالن
اجرایی مبنی بر مشکالت اقتصادی ،گفتند:
مــن در جــریــان مشکالت هستم امــا معتقدم
کشوری که همت کند ،حتی میتواند در بحبوحه
مشکالت سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی
انجام دهد.رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به
نمونههای تاریخی در برخی کشورها که در
شرایط بسیار سخت ،سنگ بناهای علمی بزرگی

آینده برای مراکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز
برخی نهادهای حمایتی درحوزه علم وفناوری
مانند مــعــاونــت علمی وفــنــاوری و صندوق
نــوآوری وشکوفایی ،نسبت به امسال کاهش
چشمگیری را نشان می دهد .در این باره سید
جــواد ساداتی نــژاد عضو کمیسیون آمــوزش
مجلس به خراسان می گوید :اگــر بخواهیم
بودجه ســال  ۹۸را مــرور کنیم باید بگوییم

دولــت بودجه  ۹۸را درش ــأن علم و فناوری
نــدیــده اســت ،درحــالــی کــه انتظار مــی رفت
بودجه بر اساس اسناد باالدستی تنظیم شود.
وی با اشــاره به افــت بودجه برخی نهادهای
علمی درکشورگفت  :دربرخی بخش ها مانند
معاونت علم و فناوری  ۴۰درصدکاهش بودجه
داریم و درواقع ستادنانو ،بنیاد نخبگان ،بیو و
هوافضا نیزبا افت بودجه مواجه اند .وی با بیان

▪اگر از کاروان علمی عقب بمانیم...

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این که نباید

حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه ،دو توصیه هم
بیان کردند؛ توصیه اول این که برای پیشرفت
علمی از همه تواناییهای غربیها استفاده
کنید و از شاگردی کــردن و یــاد گرفتن هرگز
پرهیز نکنید ،زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان
نمیآید بلکه از «همیشه شاگرد ماندن» ننگمان
میآید.رهبر انقالب اسالمی در توصی ه دوم خود
گفتند :هیچگاه به برنامهها و توصیههای غربیها
اعتماد نکنید.ایشان با تأکید بر این که همواره
باید به توصیه غربیها با سوءظن نگریسته شود،
افزودند :کشورهای غربی که امروز بیشترین
پیشرفتها را در زمینه علوم جدید دارنــد،
بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ بر ضد
ملتها مرتکب شدهاند.رهبر انقالب اسالمی،
مسئوالن ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین
اولویتها و هدفهای الزم نیز توصیه کردند و
گفتند :در همه عرصههای علوم شناختی،ابتدا
باید هد فگذار یها مشخص و سپس طرح و
پروژه ،تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق
قرار گیرد.ایشان لزوم تعریف یک راهبرد بومی
برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار
دادند و در پایان خاطرنشان کردند :در مسیر
شناخت این علوم که با استدالل و منطق سروکار
دارد ،بهگونهای حرکت کنید که زمینه معرفت
بیشتر خداوند حاصل شود.
این که طبق برنامه ششم توسعه وسیاست های
کلینظامدرعلموفناوریسهمپژوهشازGDP
تا سال  ۱۴۰۴باید به  4درصد برسد ،افزود:
یکی ازضعف های الیحه بودجه این است که
اعتبارات پژوهش طبق سند باالدستی نیست
وبا آن تناسبی نداردو این رقم باید120درصد
افزایش می یافت که باید گفت دولت در این
زمینه قانون را رعایت نکرده است.

جامعه

جزئیات لغو اجرای رزمایش قطع اینترنت
حاجیان  -به دنبال انتشار اطالعیه یکی
از شرکت های ارائه دهنده درگاه پرداخت
اینترنت مبنی بــر اجـــرای رزمــایــش قطع
اینترنت در روز  7بهمن ماه توسط سازمان
پدافند غیرعامل که واکنش های بسیاری
را نیز طــی دوروز گذشته در پــی داشــت،
مهندس آذری جهرمی روز گذشته با انتشار
توئیتی از لغو این رزمایش خبر داد و نوشت
 :گزارشی دریافت کردم که برنامه رزمایش
قطع اینترنت لغو شده است.وی با بیان این
که بــرای تست تــابآوری زیرساخت بانکی
در برابر تحریم ،روشهــای دیگری جز قطع
اینترنت هم وجود دارد ،افزود :ضمنا شرکت
ســداد صالحیت الــزام شرکت ها به انتقال
سرورها به داخــل کشور را نــدارد .جهرمی
با بیان این که رشد زیرساخت بانک داری
الکترونیکی از زیرساختهای حیاتی کشور
محسوب میشود که بایددر برابر تهدیدات
از جمله تحریم مقاوم باشد ،ادامه داد  :رویه
پدافند غیرعامل از طریق شرکت سداد برای
سنجش تابآوری بوده و ارتباطی با اینترنت
کشور نــدارد.وی در توضیح مخالفت درباره
این تصمیم گفت :تصور کنید یک روز صبح
مــتــوجــه شــویــد کــه تمام
ســامــان ـههــای بانکی
بانک شما تا اطالع
بعدی از دسترس
خــارج شــده اســت.
چه عکس العملی
خواهید داشت و چه
کسانی را مسئول
میدانید؟جهرمیدر
توئیت دیگری نیز
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نوشت:عبارت رزمایش قطع اینترنت یکی از
فجیع ترین عباراتی بود که برای ضایع کردن
یــک مــوضــوع بسیار مهم مثل بــررســی تاب
آوری زیر ساخت های حیاتی کشور،به کار
برده شد.این گونه ناشی گری میکنیم و بعد
فضای مجازی را مقصر می دانیم.در همین
حال محمد مهدی صادق ،مدیرعامل شرکت
پرداخت الکترونیک سدادنیزبا انتشار توئیتی
در این باره گفت :طرح شایعه قطع اینترنت
و هر نوع گمانه زنی بی اساس در این زمینه و
اعالم هرگونه الزام و اجباردرخصوص انتقال
سرورها به داخل کشور از طرف این شرکت و
شرکت شاپرک قویا تکذیب میشود.
▪انتقاد از نحوه اطالع رسانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین
دربــاره جزئیات انتشار خبر رزمایش قطع
اینترنت روز چهارشنبه در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار علمی ایرنا توضیحاتی
داد و اظهار کرد :دیروز میزبان وزیر ارتباطات
عــراق بــودم و کمی دیــر متوجه ایــن ماجرا
شدم اما از همان موقع سعی کردم با مردم
در ایــن بــاره صحبت کنم .مجموعه ای که
چنین اطــاع رسانی را انجام داده تا
االن ســکــوت ک ــرده و ایــن سکوت
واقعا نامناسب است .آن ها باید در
همان ابتدا توضیح می دادند که
اصل مسئله قطع اینترنت چیست
و تحت چه عنوانی و با چه هدفی
قرار است انجام شود .وارد نشدن
به موقع به این ماجرا مقداری ابهام
زا و موجب شد سواالتی برای مردم
به وجــود بیاید و قطع اینترنت یک
شرکت را به کل کشور نسبت دهند .از
نظر من استفاده از کلمه «رزمایش»
کج سلیقگی و ناشی گری در
رسانه بود.

پاسخ تامین اجتماعی به کسانی که بسته
حمایتی دریافت نکرده اند
اعالم سازمان تامین اجتماعی،
دانــش پــور -واری ــز بسته
بسته حمایتی برای خانوارهای
حــمــایــتــی بیمه شــدگــان
یک نفره یک میلیون ریــال ،دو
تــامــیــن اجــتــمــاعــی که
هفته پیگی
ر
ی
نفره یک میلیون و  ۵۰۰هزار
پرداخت آن از ابتدای
حر
ف
م
ر
ریال ،سه نفره دو میلیون ریال،
جــاری آغــاز شد ،اعتراض
دم
چهار نفره دو میلیون و ۵۰۰
برخی از شــاغــان تامین
هزار ریال و پنج نفره به باال سه
اجــتــمــاعــی را بــه دنــبــال
میلیون ریــال اســت .در حالی
داشت .آن ها معتقدند در
عین این که شرایط اعالم شده را دارند ولی رقم که مردم در پیام هایی از واریز شدن رقم کمتری
تعیین شده به حساب آن ها واریز نشده است .این نسبت به تعداد خانوار خبر داده انــد .یکی از
در حالی است که معاون اداری مالی سازمان خوانندگان در پیامی نوشت :ما خــانــواده ای
تامین اجتماعی تاکید دارد بخش زیــادی از چهار نفره هستیم ولی  150هزارتومان دریافت
اعــتــراض هایی که در ایــن خصوص انجام می کرده ایم هر قدر هم با تلفن  1420تماس می
شود ،موجه نیست و فقط  3-2درصد این تماس گیریم این سامانه مشغول است.معاون اداری
ها قابل پیگیری و بررسی بیشتر اســت .رحیم مالی تامین اجتماعی در این خصوص گفت:
اردالن در گفت وگو با خراسان ،تعداد افرادی هم اکنون بیش از  20نفر از همکاران ما پاسخ
را که مشمول دریافت بسته حمایتی دولت می گوی این سامانه هستند ولی حجم تماس ها
شوند و اسامی آن ها به تامین اجتماعی اعالم بسیار زیاد است ،البته مردم می توانند با ارسال
شده است ،شش میلیون و  ۱۵۰هزار نفر اعالم پیامک حاوی کدملی سرپرست خانوار به شماره
کرد و گفت :شماره حساب این افــراد از طریق  10001420نیز اطــاعــات الزم را در این
سازمان هدفمندی یارانهها ،در اختیار سازمان خصوص کسب کنند.اردالن تاکید کرد :طی
تامین اجتماعی قرار گرفته و فهرست مدنظر به بــرآوردی که انجام دادیــم ،بیش از  97درصد
طور کامل به بانکها اعالم شده است .وی افزود :افرادی که با سامانه ما تماس گرفتند ،سواالت
افرادی که طی هفت ماه یعنی از تاریخ  97.1.1تا تکراری داشتند و حتی بررسی همکاران ما نشان
پایان مهرماه سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان داده که مشمول دریافت این بسته نمی شوند.
تامین اجتماعی را دارند و دریافتی آن ها زیر سه درباره  3درصد دیگر هم هنوز اطمینان نداریم
میلیون تومان است ،مشمول دریافت این بسته شامل دریافت این بسته شوند اما اسامی آن ها را
جمع بندی و به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
شده اند اما اگر فردی این شرایط را دارد ولی
پولی به حسابش واریز نشده می تواند موضوع را اعــام می کنیم .معاون اداری مالی سازمان
از طریق سامانه  ۱۴۲۰پیگیری کند .وی توضیح تامین اجتماعی تصریح کرد :درباره این افراد با
داد :دختر و پسری که ازدواج کرده اند اما بعد از دولت مکاتبه خواهیم کرد تا بدانیم که آیا مجوز
ازدواج ،حساب یارانه خود را از پدر جدا نکرده پرداخت به ما داده می شود یا خیر؟ اگر امکان
اند  ،بسته حمایتی آن ها به حساب سرپرست دریافت اعتبار از دولت وجود داشته باشد آن را
خانوار شان واریز می شود.اعتراض دیگری که مجدد به افــراد باقی مانده پرداخت می کنیم،
برخی از مردم دارند ،هماهنگ نبودن رقم اعالم در غیر این صورت پرداخت به آن ها در سری بعد
شده برای خانوار با رقم پرداختی است .بر اساس لحاظ می شود.

...
اخبار

سخنگوی هواپیمایی کشوری:

ارائه بلیت چارتر بدون احتساب
بسته سفر مجاز نیست

سخنگوی ســازمــان هواپیمایی کشوری
از برخورد با متخلفان ارائــه بلیت چارتری
هواپیمایی ،خارج از چارچوب بخشنامه ای
خبر داد کــه بــر مبنای آن شــرکــت های
هواپیمایی از اول بهمن ماه مجاز به فروش
بلیتچارتریبدونلحاظبستهسفرنیستند.
جعفرزادهازابالغبخشنامهالزامشرکتهای
هواپیمایی به فروش بلیت هواپیما به صورت
سیستمی از اول بهمن ماه خبر داد و گفت:
شرکتهای هواپیمایی ،مجاز به فروش بلیت
چارتریبدونلحاظبستهسفرنیستندوارائه
بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر
باشد .جعفرزاده ضمن بیان این مطلب ادامه
داد :در راستای اجرای سیاستهای ابالغی
مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به
صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و
بررسیهای صورت گرفته پیش از این ،بعضا
شاهد فروش بلیت پروا زهای برنامهای به
صورت چارتری بودهایم که این کار مغایر با
بخشنامههای ابالغی سازمان هواپیمایی
کشوری است .وی افــزود :برهمین اساس
سازمان هواپیمایی کشوری در ابالغی،
همه شرکتهای هواپیمایی را ملزم کرد از
بهمن ماه جــاری در همه مسیرها ،فروش
خود را به صــورت سیستمی عرضه کنند و
مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام
فروش بلیت به مسافران اطالع رسانی الزم
را انجام دهند.ویادامه داد :براساس این
بخشنامه ،انجام پروازهای چارتری در قالب
بستههای سفر و ترکیب هتل و پرواز منحصرا
در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات،
مستلزم دریــافــت مجوز پ ــرواز چــارتــری از
سازمان خواهد بود.

وزیر دفاع:دومین ماهواره
ایرانی به زودی به فضا می رود
وزیــر دفــاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
اعــام کــرد که دومین مــاهــواره جمهوری
اسالمی ایــران طی امسال در آستانه دهه
فجر پرتاب خواهد شد.به گزارش ایرنا ،امیر
سرتیپ حاتمی اظهار کــرد :یک حرکت
روبه رشد و دایمی در زمینه پرتاب ماهواره
اتفاق افتاده است و پروسه ساخت ،پرتاب و
حمایت ماهواره را به صورت کامل در اختیار
داریم.وزیر دفاع اعالم کرد :ماهواره جدید
جمهوری اسالمی ایــران تا پیش از دهه
مبارک فجر توسط ماهواره بر سفیر به فضا
پرتاب می شود .به گفته سرتیپ حاتمی،
ماهواره بر سفیر ،امکان قرار دادن ماهواره
در مدار  260کیلومتر را دارد.وی درباره در
مدار قرار نگرفتن ماهواره پیام توضیح داد:
بنا داشتیم ماهواره پیام را در مدار 500
کیلومتر دایروی زمین قرار دهیم که مرحله
پایانی کار با موفقیت همراه نبود .امیدواریم
هرچه سریع تر مشکل فنی را که مشخص
شده است ،رفع کنیم و در مرحله بعدی این
کار با موفقیت انجام شود.

آذری جهرمی :ماهواره جدیدی
با دقت تصویر یک متر در دست
ساخت داریم
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری ارتباطات نیز در پاسخ به خراسان
درباره آخرین وضعیت ماهواره های ساخت
ایران اظهارکرد :االن ماهواره دوستی آماده
است و از دیدگاه ما مراحل این پروژه تکمیل
شده اما طبیعتا منتظر اعالم زمان از سوی
دوستانوزارتدفاعبرایپرتابهستیم.وی
افزود :دقت تصویر ماهواره پیام 40متر بود
ولی ماهواره دوستی دقت تصویرش 6تا 12
متر است یعنی کیفیت تصویر باالتری دارد
اما ماهواره دوستی در مدار 250کیلومتری
اســت و بیش از  2.5مــاه استقرار نــدارد.
همچنین برای آینده ماهواره ظفر را داریم
که ان شــاءا ...تا شهریورماه  98عملیات
طراحی آن تمام می شود و ترکیبی از فناوری
ماهواره دوستی و پیام است یعنی  2.5سال
ماندگاری دارد و می تواند تصاویری با دقت
20متر بدهد البته ما به دانشگاه امیر کبیر
سفارش دادیــم که ماهواره ای با 40برابر
ماهواره پیام یعنی با دقت یک متر بسازند
که فعال زمانبندی ما برای پرتاب آن  18ماه
است که این کار با جدیت آغاز شده و به زودی
قرارداد آن امضا خواهد شد.

