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وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺟﻬﺮﻣﯽ اﻣﺮوز در
ﺑﺎزﯾﺪ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،اﻓﺰود :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻤﺮ  ۳ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻬﺮﻣﯽ

ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﺸﺎن

ﮐﺮد:

ﺗﯿﻢ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﻣﺎﻫﻮاره

ﭘﯿﺎم

داﻧﺸﮕﺎه

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ دﻗﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن  ۴۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،دﻗﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﻇﻔﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ را  ۲۲ﻣﺘﺮ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وی ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺎﻫﻮاره ﻇﻔﺮ را  ۲.۵ﺳﺎل داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺗﺎ  ۱۴۰۴ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﯾﮏ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎن ﮐﻢآب ﻓﺎرس
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶوﻓﻨﺎوری ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه،
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ،
اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ،
ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺪهام ﺗﺎ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻮآوری ،آی.ﺳﯽ.ﺗﯽ
و آﻧﺘﻦ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ وارد ﺷﺪﯾﻢ،
وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره “ﻇﻔﺮ” داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ دارای
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دﻗﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﻗﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ در ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﯿﻢ ،دارد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره “ﻧﻮﯾﺪ” ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ
ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وﻟﯽ اﻣﺮوز ﭼﺮﺧﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۲۵ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس زﯾﺮ
ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،
 ۵۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺻﺮف ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۱۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﯾﻦ آب ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ در ﮐﺸﻮر و ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ،ﮔﻔﺖ:
اﺻﻼح اﯾﻨﮕـﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎ ﺟـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی ﻓﻀـﺎﯾﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺮﻣـﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی ﻓﻀـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺶﻫـﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
در  ۱۲ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﺮوزه وارد اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎﻫﻮاره “ﻇﻔﺮ” داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ دارای
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻮده و ﻫﺮﺑﺎر ﺳﺎﺧﺖ آن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺖ وارد ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ
وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ اﻣﺮوزه از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎم “ﯾﺎ ﻣﻬﺪی” در ﻓﻀﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮاره
“ﻧﻮﯾﺪ” ،ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﺳﻮی ﻣﺎﻫﻮاره “ﻧﻮﯾﺪ” اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺛﻤﺮه اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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