
 ماهواره های نسل جدید

ُای هبتذل، هجوْعَ ای اس  ُایی دارد، هاُْارٍ در کٌار ػبکَ ُا ّ عیب آثار هاُْارٍ دّ ّجِی اطت ّ حظي

.  کٌٌذ ُا اطتفادٍ هی ُای تخصصی ُن دارد کَ بظیاری اس کارػٌاطاى اس آى ػبکَ

ُواى طْر کَ بزای اطتفادٍ اس ُز : گفتداًؼگاٍ علْم پشػکی تِزاى ًزم جٌگ رییض هزکش تحقیقات ّ آهْسع 

.  ای، آهْسع ضزّری اطت در بارٍ هاُْارٍ ًیش ایي هْضْع هصذاق دارد ّطیلَ

سار ػبکَ ٍ 12هاُْارٍ در ططح جِاى فعالیت هی کٌذ، تصزیح کزد ایي هاُْارٍ ُا  370فزاُاًی با بیاى ایٌکَ 

.  ُشار ػبکَ آى در فضای ایزاى قابل دریافت اطت 3تلْیشیًْی را پخغ هی کٌٌذ کَ 

: ایي جاهعَ ػٌاص، رّیکزد رطاًَ ُای غزبی علیَ جوِْری اطالهی ایزاى را طَ رّیکزد اصلی داًظت ّ گفت

ًؼاى هی  ، رطاًَ ُا تٌِا رّیکزد طیاطی داػتٌذ ّ چِزٍ ضذ هزدهی اس حکْهت را60در اّایل دَُ 

طیاطی داػتٌذ ّ رّیکزد فعلی آًاى، رّیکزد ُوَ جاًبَ اطت کَ اس دَُ ُفتاد  -دادًذ،طپض رّیکزد فزٌُگی

.  ػوظی آغاس ػذٍ اطت

فزاُاًی با اػارٍ بَ اُذاف عوذٍ ػبکَ ُای هاُْارٍ ای، فعالیت آًِا را در حْسٍ ُای طیاطت، ادیاى ّ هکاتب 

.  فکزی، جْاًاى ّ خاًْادٍ داًظت

ػبکَ  12با ظِْر ًظل ُای جذیذ هاُْارٍ کَ اکٌْى در آهزیکا در حال بِزٍ بزداری آسهایؼی اطت   :ی افشّدّ

کاًال رادیْیی بز رّی آى بارگذاری ػذٍ ّ هٌطقَ آهزیکای ػوالی را پْػغ دادٍ ّ قزار اطت در  20تلْیشیًْی ّ 

فضا ارطال ػْد کَ با تْجَ بَ ایي هظالَ دیگز آیٌذٍ ًَ چٌذاى دّر بزای هٌطقَ خاّرهیاًَ ّ اسجولَ ایزاى بَ 

.  هوٌْعیت اطتفادٍ اس ػبکَ ُای هاُْارٍ ای، هعٌایی ًخْاُذ داػت

ُزم آگاُی : فزاُاًی تٌِا راٍ هوکي ّ هْثز را در هقابلَ با هاُْارٍ، آگاُی فزٌُگی عٌْاى کزد ّ تأکیذ کزد

ًظام آهْسػی، تبلیغی، تزبیتی ّ رطاًَ ای ها  فزٌُگی ػاهل دادٍ، اطالعات، داًغ، بیٌغ ّ تْاًغ اطت کَ

.  بایذ ُوشهاى بَ آى بپزداسًذ
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