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فنآوری

ستاری :روش های تشخیص بیماری ها در آینده نزدیک متحول می شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور خبر داد:

راهاندازی موکب مجازی و سه بالن
برای بهبود ارتباطات اربعین

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از راهاندازی موکب مجازی
برای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و محتوایی و به اشتراکگذاری
آنها در فضای مجازی در ایام راهپیمایی اربعین حسینی(ع) خبر داد.
سیدابوالحسن فیروزآبادی  -دبیر شورای عالی و رئیس مرکز
ملی فضای مجازی کشور  -در نشست مشترک هشتاد و سومین
جلسه کمیسیون ارتقای تولید محتوای فضای مجازی با دستگاههای
مسئول در کمیته فضای مجازی اربعین با بیان این مطلب اظهار کرد:
با راهاندازی موکب مجازی تمامی فعالیتهای فرهنگی و محتوایی در
فضای مجازی ساماندهی شده و برای تولید محتوا و به اشتراکگذاری
آن فعالیت گستردهای صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که موکب مجازی فضایی خواهد بود تا
تمامی تولیدکنندگان محتوا بتوانند نذرها و خدمات فرهنگی و
محتواییشان را به زائران و عالقمندان ارایه کنند ،گفت :فضای
مجازی باید برکات زیارت اربعین را فراتر از زمان و مکان به جانها
و فطرتهای مستعد برساند و سرزمین دلهای خسته و آماده را
از آثار این منسک آسمانی و همایش بیبدیل مردمی و راهپیمایی
بینظیر جهانی سیراب کند.
فیروزآبادی تاکید کرد :هماهنگی دستگاههای مسئول در
این رابطه ،تالش برای برقراری شبکه ارتباطی مطلوب ،وحدت در
اطالعرسانی و مدیریت شایعات ،تولید محتواو پاسخگویی به شبهات
احتمالی در فضای مجازی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به خاصیت وحدت بخشی اربعین ،تصریح کرد :امسال
هماهنگی بهتری با عراق انجام شده است و برهمین اساس امیدواریم
سرویسدهی و ارتباطات بسیار روانتر و بهتر صورت گرفته و اختالل
کمتری برای ارتباطات تلفنی و اینترنت زائرین ایجاد شود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که در داخل
مرزها پیشبینی گستردهتری شده است ،اظهار کرد :سه بالن برای
بهبود ارتباطات زائرین در نظر گرفته شده و همچنین سه گروه در
شهرهای مختلف برای پشتیبانی محتوایی زائرین در فضای مجازی
در حوزه آموزش و راهنمایی آنها در مباحث معنوی و معرفتی
فعال خواهند بود.
وی با اشاره به هماهنگی صورت گرفته برای پاسخگویی به شبهات
و مسائلی که به هر دلیلی در فضای مجازی مطرح میشود ،افزود:
پیشبینی شده تا پاسخگویی و حرکت محتوایی مناسبی در فضای
مجازی انجام شود و براساس آن امسال از نمایندگان دستگاههای
مسئول دعوت میشود تا با حداکثر ظرفیت برای برگزاری هرچه بهتر
این مراسم فعالیت کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره اطالعرسانی و
مدیریت شایعات در فضای مجازی گفت :امسال در کنار فعالیتهای
گستردهتر در این حوزه ،یک اپلیکیشن مشخص به عنوان محور
ارتباطات محتوایی زائران در نظر گرفته شده که البته از همه تولیدات
در این حوزه نیز استقبال میشود.
وی در پایان تاکید کرد :در این وادی نور تابش و درخشندگی
معرفت و محبت همراه با بصیرت و سیاست میدرخشد و رنگین کمانی
از جمعیتها ،فرهنگها ،خرده فرهنگها و سلیقهها در پرتو محبت
حسینی به وحدت ،اتحاد ،یکرنگی ،انس و وفاق میرسد.
در این جلسه ابتدا گزارش فضای مجازی در اربعین سالهای
 95و  96ارایه شد و سپس وضعیت خدمات شبکه و ارتباطات در
سال گذشته بررسی و تصمیمات الزم برای حل موانع و بهبود
سرویسهای ارتباطی در سال جاری اتخاذ شد .همچنین مسئوالن
کمیته فضای مجازی اربعین و نمایندگان نهادهای فرهنگی و
مردمی گزارشی از برنامههای پیشبینی شده برای مراسم اربعین
امسال را ارایه کردند.
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻝ ﻭﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺭﺕ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 359957ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10104077730ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ  1397,05,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﮋﺍﺩ ﻳﻨﮕﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0033962510ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0068575394ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 0035934778ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﻥ
ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0057636036ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ1.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(265111
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻝ ﻭﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺭﺕ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 359957ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10104077730ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,05,02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ
ﻧﺰﺍﺩ ﻳﻨﮕﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0033962510ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ0068575394ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ 2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﺉ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(265112
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﭘﺮﺷﻴﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 206798ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102484093ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397,04,27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻓﺮﻳﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10861873119ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﺗﻴﻪ ﻧﮕﺮ)ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻤﻰ
( ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100569324ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 96,12,29ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ  .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(265142
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 206800ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102484114ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397,04,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻓﺮﻳﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10861873119ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﺗﻴﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  10100569324ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  - .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 96,12,29ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ  - .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺟﻬﺖ
ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(265143
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺭﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 206796ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102484074ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397,05,03ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ  96ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻓﺮﻳﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10861873119ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﺗﻴﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10100569324ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(265144
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻﺭ ﻭ ﻣﻬﺪﻳﺎﺭ ﺑﺎﻻﺭ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻻﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺷﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻﺭ ﻭ ﻣﻬﺪﻳﺎﺭ ﺑﺎﻻﺭ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980241400566
ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/10/26ﺳﺎﻋﺖ 11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/78193

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت :روش های شناسایی و
تشخیص بیماری ها با ظهور و ابداع تجهیزات جدید مهندسی پزشکی در حوزه
دانش بنیان کشور در آینده نزدیک دچار تحول خواهد شد.
دکتر سورنا ستاری روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه با موضوع
توسعه کسب و کارهای سالمت دیجیتال با وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سخنانی ضمن تقدیر از
همراهی دکتر قاضی زاده هاشمی با حوزه دانش بنیان معاونت علمی در حوزه
دارو و تجهیزات و پزشکی ،بحث سالمت دیجتال در دنیا را بسیار جدی دانست.
وی افزود :ضریب نفوذ سالمت دیجیتال در دنیا حدود  28درصد است ،این
درحالی است که ضریب نفوذ اینترنت حدود  23درصد است و این به این معنی
است که ضریب نفوذ صنایع دیجیتال حتی از فروش آمازون باالتر است و در حوزه
کسب و کارهای نوین حوزه نخست محسوب می شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت :در طول دو – سه ماه اخیر
در کشورمان حداقل  60کسب و کار نوین یا استارتاپ جدید در حوزه سالمت
دیجیتال فعال شده و این نشانگر آن است که این حوزه از پتانسیل باالیی برای رشد
برخوردار است.وی گفت :توسعه سالمت دیجیتال در کشور به طور حتم دسترسی
مردم به حوزه درمان افزایش خواهد یافت ضمن اینکه هزینه های خدمات به مردم

به طور چشمگیری کاهش و کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.
ستاری با اشاره به تکنولوژی های -تک مورد استفاده در حوزه سالمت
دیجیتال در کشور گفت :به طور حتم روش های شناسایی و تشخیص بیماری
ها با ظهور و ابداع تجهیزات جدید مهندسی پزشکی در حوزه دانش بنیان کشور
دچار تحول خواهد شد.

وی ادامه داد :با توسعه تجهیزات سالمت دیجیتال در کشور ،حضور مهندسان
در حوزه پزشکی جدی تر خواهد شد و خواه ناخواه مهندسان و پزشکان را به
یکدیگر نزدیک تر خواهد کرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت :بحث سالمت دیجیتال در دنیا
تا اندازه ای جدی است که به تدریج به سمت توسعه این تجهیزات برای استفاده
در تشخیص های اصلی بسیاری از بیماری ها در حرکت است که البته مقداری
زمان بر است.
وی گفت :حوزه سالمت دیجیتال در ایران نیز شروع شده و برخی تجهیزات و
نمونه های موفق در این بخش بر اساس فرهنگ و سیستم بومی سازی شده است
و این اتفاق بزرگی برای ورود و فعالیت جوانان به این بخش محسوب می شود.
ستاری در ادامه اعالم کرد  :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از
آمادگی کامل برای حمایت کامل از توسعه سالمت دیجیتال در کشور و ایجاد یک
بازار جدید در زیست بوم دانش بنیان کشور از طریق توسعه شتاب دهنده ها و
استارتاپ ها برخوردار است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری روز سه شنبه در راستای حمایت از توسعه کسب و کارهای سالمت
دیجیتال در کشور تفاهمنامه امضا کردند.

معاون توسعه فناوری سازمان فضایی:

عامل انسانی در آتش سوزی تاالب هورالعظیم دخالت دارد

معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران گفت :بر اساس داده های
ماهواره ای ،در زمان بروز آتش سوزی در تاالب هورالعظیم در خوزستان،
تغییرات دما در منطقه شدید نبود و بنابراین عامل انسانی در وقوع آن دخیل
بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات« ،علی صادقی نایینی»
افزود :محل آتش سوزی به صورت روزانه مورد پایش می شود و هر پنج
روز یکبار میزان تخریب این تاالب مورد بررسی قرار می گیرد؛ مساحت کل
تاالب حدود  100هزار هکتار است که دو سوم در عراق و یک سوم آن در
ایران قرار دارد.
صادقی نائینی اظهار داشت :تا قبل از  17شهریور ماه امسال حریق در
قسمت عراقی این تاالب بود که از  18شهریور حریق به داخل ایران وارد شد.
وی درباره علت وقوع آتش سوزی بر اساس داده های ماهواره ای بیان
کرد :بر اساس پایشها از ابتدای آتش سوزی تغییرات دما در منطقه شدید
نبود بنابراین نمی توان این موضوع را دلیل آتش سوزی دانست بلکه در این
حادثه عامل انسانی دخیل بوده است.
** ارایه روش شناسی کاهش خشکسالی به سازمان ملل
معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران گفت :ایران روش
شناسی(متدولوژی) کاهش خشکسالی به سازمان ملل معرفی کرد که برای
بهره برداری کشورها بر تارنمای اینترنتی این نهاد بین المللی قرار گرفته
است و کشورهای مختلف می توانند از این متدولوژی برای کاهش خشکسالی
استفاده کنند.وی همچنین از تهیه گزارشی درباره گرد و غبار به زبان انگلیسی
خبر داد که پس از تکمیل به سازمان ملل ارسال می شود.
** سیستان و بلوچستان امسال  17بار شاهد رخداد گردو غبار بود
صادقی نائینی ضمن اعالم پایش روزانه رخداد گرد و غبار توسط داده
های ماهواره ای ،از وقوع  17بار این رخداد در استان سیستان و بلوچستان
از ابتدای امسال خبر داد.
به گفته معاون سازمان فضایی ایران ،داده های ماهواره ای نشان می
دهد که به جز  6استان شمالی اردبیل ،زنجان ،گیالن ،مازندران ،گلستان و
خراسان شمالی در بقیه استانها نیز از ابتدای سال تاکنون رخداد گرد و غبار
به وقوع پیوسته است.
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﮔﻠﺸﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970877ﺷﻌﺒﻪ  1162ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1162ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/08/30ﺳﺎﻋﺖ

 09:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ

ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ

ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ
/52458ﻡ ﺍﻟﻒ
 1162ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1162ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻓﺎﻣﻪ ﻣﻴﺮﮔﻞ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ
ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970892ﺷﻌﺒﻪ

 1162ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1162ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ

ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/08/30ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ

ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ

ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ
/52459ﻡ ﺍﻟﻒ
 1162ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1162ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺿﺎ ﻗﺎﻫﺮﻯ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 970879
ﺷﻌﺒﻪ  1162ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1162ﺟﺰﺍﻳﻰ
ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/08/30ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ
 174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ
/52460ﻡ ﺍﻟﻒ
 1162ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1162ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980245501075ﺑﺮﺍﻯ  .1ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻴﺰﺍﺩﻩ  .2ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻮﺫﺭﻯ  .3ﻫﺎﺷﻢ
ﺑﻮﺫﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1397/09/05ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  334ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1168ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/52461ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﺎﻧﺎﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻰ

وی ادامه داد :طبق اطالعات ماهواره ای بیشترین تعداد رخدادهای گرد
و غبار در استانهای جنوب شرقی مانند سیستان و بلوچستان ،کرمان و
خراسان جنوبی و پس از آن در استان های جنوب غرب کشور مانند خوزستان
و بوشهر رخ می دهد.
صادقی نایینی خاطرنشان ساخت :اطالعات داده های ماهواره ای به
صورت روزانه پایش و میزان این آالینده ها به صورت درصدی نشان داده
می شود؛ البته تالش می شود که این میزان به صورت گِرم در سطوح فضا
سنجش شود.
** دریافت روزانه  200گیگابایت اطالعات از ماهوارهها در ماهدشت
معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران اعالم کرد :روزانه بیش از
 200گیگابایت اطالعات در مرکز فضایی ماهدشت دریافت می شود که توسط
متخصصان این مرکز ،تحلیل و برای استفاده عموم در سایت «سازمان فضایی
ایران» قرار می گیرد.
وی اظهار کرد :زیرساختهایی مانند ،ایستگاههای دادههای ماهوارهای،
آزمایشگاه سنجش از راه دور و مرکز پایش ماهوارهای در مرکز فضایی
ماهدشت ایجاد شده است.
** ترسیم نقشه ماهواره ای ایران
صادقی نایینی در باره ترسیم نقشه ماهوارهای ایران گفت :با کمک
سنسور «مادیس» و دو سنسور مشابه دیگری که روی ماهوارهها نصب شده
است ،هر روز حدود ساعت  11صبح و  14بعدازظهر تصاویری از کل ایران
و منطقه خاورمیانه دریافت می شود که نتیجه آن را به صورت نقشه ترسیم
کرده و ساده شده ،روی تارنمای اینترنتی سازمان فضایی ایران قرار می دهیم.
معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران افزود :تالش می شود تا پایان
امسال این سامانه به صورت خودکار پس از دریافت داده ها بالفاصله روی
سرور تحلیل و به صورت آنالین بر بستر اینترنت نشان داده شود.
** سنجش سطح آب دریاچه ها
وی درباره پایش دو هفته ای سطح دریاچه ارومیه ،طشک ،بختگان و
مهارلو خاطرنشان کرد :سطح دریاچه ارومیه از  40سال پیش تاکنون پایش
شده است اما از ابتدای سال  95تاکنون هر دو هفته یکبار مساحت این
ش مربوط به پایان شهریورماه است که
دریاچه سنجیده می شود؛ آخرین گزار 
مساحت این دریاچه را حدود  1500کیلومتر مربع اعالم کرده است.
صادقی نایینی تصریح کرد :امسال سطح آب این دریاچه در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته تفاوت چشمگیری نداشته اما در مقایسه با مدت
مشابه سال  95حدود 20درصد آب دریاچه ارومیه کاهش داشته است.
معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران درباره بررسی های سنجش
سطح دریاچه ارومیه گفت :فروردین و اردیبهشت بیشترین سطح و شهریور و
مهرماه کمترین سطح آب در این دریاچه وجود دارد و در فصل پاییز و زمستان
با توجه به بارش ها ،سطح آب دریاچه بیشتر میشود.
وی درباره سطح آب دریاچه طشک ،بختگان و مهارلو خاطرنشان کرد:
آب این سه دریاچه بر اساس پایش های ماهواره ای از سال گذشته به طور
کامل خشک شده است.

صادقی نائینی درباره پایش ماهواره ای حریق جنگل ها بیان کرد :سامانه
پایشی در سازمان فضایی وجود دارد که جنگلها و مراتع را رصد می کند و
بر اساس پایش این سامانه آتش سوزی در جنگل مریوان بیش از  100هکتار
از اراضی شمال مریوان را از بین برده است.
** اینترنت اشیا و مدیریت کشاورزی
صادقی نائینی به خدمات کشاورزی با استفاده از داده های ماهواره ای
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :در دشت مغان و کشت و صنعت نیشکر در
جنوب کشور یک پروژه در حال اجراست که در آن از حسگرهای زمینی و
تصاویر ماهواره ای برای مدیریت بهینه اراضی کشاورزی استفاده می شود.
معاون سازمان فضایی ایران گفت :طبق داده های ماهوارهای و زمینی
موضوع کشاورزی دقیق با هدف ارایه خدمات مشاوره توسط گروهی از
متخصصان مطرح است به طوری که دوره رشد محصول را با تعیین زمان
آبیاری ،میزان سم و کود و نظایر آن مدیریت می کند تا با کمترین هزینه،
بیشترین میزان تولید را داشته باشد.
صادقی نایینی افزود :در این قسمت با کمک اینترنت اشیا با اندازه گیری
پارامترهای مختلفی مانند آب و خاک خدمات مشاوره ای توسط متخصصان
به کشاورزان ارایه می شود.
** استفاده از اطالعات ماهواره در حوادث طبیعی
معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران درباره استفاده از داده های
ماهواره ای در حوادث طبیعی تصریح کرد :تابستان سال گذشته تفاهم نامه
مشترکی با سازمان مدیریت بحران به امضا رسید که در این تفاهم نامه
چگونگی استفاده از فناوری فضایی در مدیریت بحران کشور ذکر شده است.
وی افزود :در سال گذشته دوره آموزشی سه روزه در هفته جهانی فضا
برگزار شد که  100متخصص سازمان مدیریت بحران از  31استان کشور در
آن شرکت کردند.
صادقی نائینی بیان کرد :پس از زمین لرزه کرمانشاه اطالعات ماهواره ای
منطقه را دریافت و در ماهدشت مورد بررسی قرار دادیم که بر اساس آن نقشه
مناطق تخریب شده در سر پل ذهاب ،قصر شیرین و  30روستای حاشیه ای
را تهیه و در اختیار گروه های امدادرسان قرار گرفت.

