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جشنواره ایده تا محصول
در صنعت ارتباطات برگزار می شود

جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات با هدف
حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای
خالق و فعاالن این صنعت با حمایت ستاد فناوریهای
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برگزار میشود.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
شرکتهای دانشبنیان حوزه ارتباطات میتوانند برای
طرحهای خالقانه خود ،از سرمایهگذاری  ۵۰تا ۱۰۰
درصدی برخوردار شوند.
بر اساس جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات
با هدف حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان،
شرکتهای خالق و فعاالن این صنعت با حمایت ستاد
فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برگزار
میشود.
این جشنواره ،همزمان با سیامین کنفرانس
بینالمللی مهندسی برق و با مشارکت شرکتهای بزرگ
فناور طرف تقاضای فناوری در  ۴حوزه سرویسهای پایه و
خدمات کاربردی ،زیرساخت اطالعاتی ،ارتباطات رادیویی و
ارتباطات نوری برگزار میشود.
در این جشنواره ،شرکتهای دانشبنیان ،فناوریهای
نوآورانه خود که مرتبط با صنعت ارتباطات توسعه یافته
باشد را با در نظر گرفتن وجود متقاضی آن فناوری در
بازار ،ارائه میدهند وتا نیمی از سرمایهگذاری الزم برای
تجاریسازی آن فناوری توسط یک اپراتور همراه انجام
میشود.
بسته به نوع فناوری و کاربردهای آن ،احتمال
سرمایهگذاری  ۱۰۰درصدی هم وجود دارد اما در این
مدل ،هدف آن است که صندوقی شکل گیرد تا شرکتهای
فناوری هم در توسعه فناوریها سهیم شوند.
با مشارکت فعاالنه شرکتهای فناوری در این صندوق،
بخش قابلتوجهی از نیازهای مربوط به تحقیق و توسعه
آنها مرتفع میشود.
ازجمله مزیتهای این طرح میتوان به حمایتهای
مادی شامل بهرهمندی ایدهها و طرحهای برگزیده از
تسهیالت صندوق اعتباری تا سقف  ۲۰میلیارد تومان و
حمایتهای معنوی شامل امکان همکاری با بزرگترین
شرکتهای صنعت ارتباطات ،تضمین خرید ،راهبری
صنعتی و تخصصی و… اشاره کرد .مهلت ثبتنام و ارسال
ایدهها و طرحها ،تا  ۳۱خردادماه  ۱۴۰۱تعیین شده است.
عالقمندان و فعاالن این حوزه میتوانند برای ثبتنام و
کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه سایت ستاد توسعه اقتصاد
دیجیتال مراجعه کنند.

بازی به تیک تاک اضافه میشود

تیک تاک در حال انجام آزمایشهایی در ویتنام است
که تا کاربران بتوانند در این اپلیکیشن ویدیوی کوتاه ،بازی
هم انجام دهند.
بازیهایی که در این اپلیکیشن اضافه می شوند ،درآمد
تبلیغاتی تیک تاک را افزایش داده و همچنین زمانی که
کاربران در این اپلیکیشن سپری می کنند را طوالنی تر می
کنند .تیک تاک یکی از محبوبترین اپلیکیشنهای جهان با
بیش از یک میلیارد کاربر ماهانه فعال است.
ویتنام که  ۷۰درصد شهروندانش پایین  ۳۵سال
سن دارند ،یکی از بازارهای جذاب برای پلتفرمهای شبکه
اجتماعی مانند تیک تاک ،فیس بوک و یوتیوب است.
به گفته چهار منبع آگاه ،تیک تاک که متعلق به
شرکت چینی بایت دنس است ،قصد دارد قابلیت بازی را
به صورت گسترده در جنوب شرقی آسیا عرضه کند .این
اقدام ممکن است در سه ماهه سوم سال میالدی جاری
انجام شود .بر اساس گزارش رویترز ،هنوز برنامه تیک تاک
برای عرضه قابلیتهای بازی در بازارهای دیگر معلوم نیست.
اگرچه کاربران تیک تاک می توانند بازیهایی که پخش
می شوند را تماشا کنند اما در اکثر مناطق ،قادر نیستند
در اپلیکیشن تیک تاک ،بازی کنند .حتی بدون بازی هم
درآمد تبلیغاتی تیک تاک افزایش داشته است.
طبق آمار شرکت تحقیقاتی اینسایدر اینتلیجنس،
درآمد تبلیغاتی تیک تاک سال گذشته به بیش از ۱۱
میلیارد دالر رسید و از مجموع فروش توییتر و اسنپ فراتر
رفت.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای هوشمندسازی پست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در بازدید از نمایشگاه ایدهبازار پست،
ظرفیتهای بخش خصوصی این حوزه را
مناسب ارزیابی کرد و گفت :باید با استفاده از
این ظرفیت بتوانیم پست هوشمندی در تراز
جمهوری اسالمی داشته باشیم.
عیسی زارعپور در چهارمین روز از
هفته ارتباطات ،از نمایشگاه «ایده بازار
پست» رویداد نوآوری و کارآفرینی؛ در
موزه ارتباطات بازدید کرد .وزیر ارتباطات
همچنین از استارتآپها و شرکتهای
فعال در حوزههای پست هوشمند ،لجستیک
یکپارچه ،سیستمهای پرداخت ،حمل و نقل
پاک و برقی ،سکوی تجارت الکترونیک،
استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین
در حوزه لجستیک و استفاده از فناوریهای
حمل و نقل پیشرفته و هوشمند بازدید و با
مسوولین این کسبوکارها درباره فراینده
انجام کارها گفتوگو کرد.
وزیر ارتباطات در این بازدید
هوشمندسازی پست را یکی از برنامههای
این دوره وزارت ارتباطات اعالم کرد و گفت:
این هوشمندسازی از مرحله قبول مرسوله
تا رسیدن مرسوله به دست مردم در حال

انجام است و این نمایشگاه نشان میدهد که
ما ظرفیتهای خوبی در تمام این مراحل در
بخش خصوصی داریم و با استفاده از این
ظرفیت باید بتوانیم پست هوشمندی در
تراز جمهوری اسالمی داشته باشیم که بتواند
خدمات باکیفیتی به مردم ارائه کند.
وی درباره فعالیتهای شرکتها
و استارتآپها در موضوعات مشترک
نیز افزود :این موضوع باعث رقابت بین
استارتآپها میشود و امکان دارد که از

ایده تا رسیدن به بازار تعداد از آنان باقی
بمانند که بسیار مناسب است ،چرا که بازار
بزرگی در این حوزه داریم و ما از این موضوع
استقبال میکنیم.
زارعپور تصریح کرد :البته این وضعیت
نباید طوری باشد که در یک حوزه تعداد
زیادی استارتآپ داشته باشیم و در بخش
دیگری که مورد نیاز است استارتآپی فعال
نباشد و باید راهبری و نظارت از طریق
شرکت پست وجود داشته باشد تا در تمام

مراحل از قبول تا تحویل مرسوله شرکتهای
نوآور فعالیت داشته باشند.
رویداد ایده بازار پست در زمینه حمایت
از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین و با توجه
به اهداف تاسیس و فعالیتهای انجامشده در
مرکز نوآوری «پست ،تجارت الکترونیک و
لجستیک پیشرفته» در قالب نمایشگاهی یک
روزه برگزار شد ،ال شرکتهای دانشبنیان،
استارتآپها و شتابدهندههای عضو مرکز
نوآوری پست است تا بتوانند دستاوردهای
خود را در آن به نمایش گذاشته و مسووالن
و شرکتهایی که کارشان مرتبط با پست
است ،نیازهایشان را مطرح و از دستاوردهای
آنها استفاده کنند.
شرکتهای عضو مرکز نوآوری نسبت به
ارائه طرحهای فناورانه و نوآورانه خود در حوزه
پست؛ تجارت الکترونیک و لجستیک اقدام
کردند .وزیر ارتباطات ضمن استماع گزارش
تمامی شرکتهای حاضر در نمایشگاه با آنان
به گفتگو پرداخت و پاسخگوی سواالت آنان
بود .طی بازدید زارعپور از این رویداد مقرر
شد فضایی در موزه ارتباطات به مرکز نوآوری
پست اختصاص یابد و این موزه به کارخانه
نوآوری تبدیل شود.

برگ های آناناس چربی های بد را از بدن خارج می کنند

تست قابلیتی برای خروج یواشکی از گروههای واتساپ!

محققان دانشگاه ملی سنگاپور متوجه شده اند برگ های بازیافت شده آناناس (یک
دور ریز محصول کشاورزی) قادر به خارج کردن چربی های بد از بدن انسان است.
به نقل از نیواطلس ۲ ،سال قبل یک هیدروژل با قدرت جذب باال از برگ های بازیافت
شده آناناس ساخته شد .گروهی از محققان توسعه دهنده این ژل ادعا می کنند برگ های
مذکور برای جذب چربی های مضر از غذاهایی که توسط سیستم گوارش آن مصرف می
شود ،جلوگیری می کند.
تحقیق جدید به رهبری دونگ های مین و فان توان تانگ از محققان دانشگاه ملی
سنگاپور انجام شده است .پژوهش مذکور با خشک کردن و آسیاب کردن برگ های آناناسی
آغاز شد که به عنوان یک دور ریز کشاورزی به دست آمده بود.
پودر به دست آمده در یک سیستم آزمایشگاهی تست شد که محیط اسیدی دستگاه
گوارش را شبیه سازی می کرد .آزمایش نشان داد یک گرم از این ماده می تواند ۴۵.۱
گرم چربی های پخته شده را جذب کند .برای آنکه هضم پودر آسانتر شود ،مقداری از آن
در کپسول قرار گرفت و مقداری دیگر به شکل بیسکوییت هایی بسیار نازک فشرده شد.
فان توانتانگ در این باره می گوید :کپسول یا بیسکوییت پس از هضم شدن در بدن
انسان ترکیبات چرب (مانند چربی های حیوانی) را جذب می کند و توده های چربی با
پوشش فیبری را می سازد .این توده ها در مرحله بعد مانند بقیه غذاهایی که فرد می
خورد ،طی یک تا  ۳روز از سیستم گوارشی خارج می شوند.
هرچند ویژگی های مکانیکی برگ های آناناس برای این کار بسیار مناسب است ،اما
به گفته محققان می توان از انواع دیگری از دورریزهای کشاورزی با سلولز باال مانند تفاله
نیشکر نیز استفاده کرد.
درهر حال به تحقیقات بیشتری برای تعیین میزان تاثیرگذاری این پودر در دستگاه
گوارش واقعی انسان نیاز است .دانشگاه ملی سنگاپور هم اکنون در جستجوی شرکای
تجاری برای توسعه این فناوری است.

واتساپ سرگرم آزمایش قابلیتی است که به کاربر اجازه می دهد از گروههای این
سرویس پیام رسان بی سر و صدا خارج شود .اگر بخواهید از یک گروه واتساپی خارج
شوید که برایتان تا حد زیادی آزاردهنده یا بی ربط شده است ،این اپلیکیشن اعالنی را
در گروه ارسال می کند که برای همه قابل مشاهده است .شاید در بسیاری از موارد این
موضوع مهم نباشد مگر این که این گروه با بستگان یا دوستانی باشد که می خواهند
بپرسند چرا گروه را ترک کرده اید .طبق گزارش وب سایت  ،WABetaInfoواتساپ
روی قابلیتی کار می کند که به شما امکان می دهد از گروهها خارج شوید بدون این که
اعالنی ارسال شود که همه می توانند مشاهده کنند و به این ترتیب از رویارویی های
آزاردهنده اجتناب کنید .البته پس از قابل دسترس شدن این قابلیت ،این اپلیکیشن
همچنان به ادمین گروه اطالع خواهد داد که شما گروه را ترک کرده اید اما سایرین از
این موضوع مطلع نخواهند شد مگر این که خودتان بگویید .اطالعات درباره این قابلیت
اولین بار زمانی منتشر شد که شرکت مِتا (شرکت مادر واتساپ) در آوریل درباره آزمایش
قابلیت اجتماعات ( )Communitiesصحبت کرد که به افراد اجازه می دهد گروههای
چت جداگانه را با ساختاری که برای همه آنها کار می کند ،زیر یک چتر گرد بیاورند.
اکنون وب سایت  WABetaInfoاسکرین شاتی از نسخه بتای واتساپ در دسکتاپ به
دست آورده که پیام خروجی با این عنوان را نشان می دهد :فقط شما و ادمینهای گروه
مطلع خواهید بود که گروه را ترک کرده اید .البته این قابلیت پس از این که برای نسخه
دسکتاپ عرضه شد ،برای نسخه موبایلی واتساپ هم قابل دسترس خواهد شد .بر اساس
گزارش وب سایت انگجت ،اگر نمی خواهید مخاطب خاصی شما را به گروه برگرداند یا به
گروه دیگری اضافه کند ،می توانید امکان انجام این کار را برای آنها مسدود کنید .برای این
منظور می تواند به تنظیمات «حریم خصوصی» در بخش «حساب» مراجعه و افرادی که
می توانند شما را به گروهها اضافه کنند را از میان سه گزینه «همه»« ،مخاطبان من» و
«مخاطبانم بجز» انتخاب کنید.

معاون وزیر ارتباطات:

تصویب آئیننامه حمایت از تولید دانشبنیان حوزه  ICTدر دستور کار

معاون وزیر ارتباطات گفت :جزئیات
آئیننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال
آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در
جلسه آینده کمیسیون راهبری کارگروه ویژه
اقتصاد دیجیتال ،نهایی میشود.
رضا باقری اصل ،با اشاره به جزئیات
برگزاری سومین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد
دیجیتال که هفته جاری با حضور وزرای
ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی و معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور و نمایندگان
دستگاههای عضو این کارگروه برگزار شد ،اظهار
داشت :در این جلسه کلیات آئیننامه حمایت
از تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال
کشور به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت
به تصویب کارگروه رسید .وی گفت :دستور کار

بعدی این آئین نامه مربوط به بررسی جزئیات
آن است که در جلسه بعدی کمیسیون راهبری
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نهایی خواهد شد.
معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات
در خصوص موضوعات مرتبط با این آئین نامه
گفت :در آئیننامه حمایت از تولید دانش بنیان
و اشتغال آفرین در حوزه  ICTموضوعاتی مانند
رایانش ابری ،هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا،
میکرو الکترونیک و… در اولویتهای حمایت
قرار گرفته و از حیث بومیسازی حمایت
میشوند .وی تاکید کرد :حمایت مدنظر این
آئین نامه در قالب پروژههایی در حوزههای
هوش مصنوعی ،سایبر ،کوانتوم ،علوم شناختی،
سالمت دیجیتال ،نانو ،لیزر ،میکرو الکترونیک،
صوت و الکترومغناطیس ،ذخیرهسازی و انباشت
انرژی دیده شده است که پس از تصویب

جزئیات آئین نامه ،در دستور کار قرار میگیرد.
باقری اصل گفت :در این آئین نامه
همچنین مشوقها و حمایتهایی برای
فریلنسرها (آزادکاران) ،استارت آپ های دانش
بنیان و شرکتهای فناور در حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه
جزئیات این آئین نامه پس از طرح و تصویب
در کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد
دیجیتال ،اعالم عمومی خواهد شد ،اضافه کرد:
در سومین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
همچنین امکان تصویب آئیننامههای حمایت از
تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین مرتبط با حوزه
اقتصاد دیجیتال مربوط به وزارتخانهها و سایر
دستگاههای کشور نیز به بحث و بررسی گذاشته
شد .وی هدف از پرداختن به این مصوبات را
حمایت از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرین
و تسهیل صدور مجوز کسبوکارهای حوزه فاوا
عنوان کرد .باقری اصل خاطرنشان کرد :بر این
اساس در این کارگروه موضوع تسهیل شروع
کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به تصویب
رسید و مقرر شد تمامی مجوزهای مربوط به
کسبوکارهایی که «ثبت محور» و «اعالنی»
هستند ،پس از ثبت درخواست در درگاه ملی
صدور مجوزها ،به شکل کام ً
ال آنالین صادر شود.
به این معنی که صدور مجوز برای کسب و

کارها با انجام استعالم الکترونیکی مدارک ،پس
از ثبت در درگاه ملی صدور مجوزها ،در قالب
سند الکترونیکی معتبر در یک روز انجام خواهد
پذیرفت و نیاز به هیچ نوع مراجعه حضوری و
پیگیری دیگر نخواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات گفت :در مورد
مجوزهای مربوط به کسبوکارهایی که شروع
فعالیت آنها «تأیید محور» است نیز پس از ثبت
و انجام استعالمهای الکترونیکی و انجام ارزیابی،
بازرسی یا بازدید میدانی توسط دستگاه اجرایی
در سریعترین زمان ممکن بهصورت الکترونیکی
صادر خواهد شد .در صورت عدم تأیید مرجع
صادرکننده مجوز ،دستگاه اجرایی مربوطه باید
دالیل عدم تأیید را به شکل شفاف از طریق
درگاه مرکز ملی تبادل اطالعات اعالم کند و
صادرکننده مجوز اجازه ندارد به دلیل «اشباع
بودن بازار» ،یا به دالیلی خارج از مصوبات هیئت
مقررات زدایی ،از تأیید صدور مجوز کسبوکار
مورد نظر امتناع کند .به گفته باقری اصل ،این
مصوبه ضمن تسهیل صدور مجوزهای کسب
و کار و حذف مراجعات ،باعث ایجاد شفافیت
در ارائه مجوزها و جلوگیری از رانت یا انحصار
در صدور مجوز کسبوکارها خواهد شد و کلیه
مجوزهای صادرشده دستگاههای اجرایی در
درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار
خواهد گرفت.

فنآوری

صرفهجویی  ۳۵میلیون یورویی ارز
با دستگاه ایرانساخت کاشت نشاء

محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان با طراحی
و ساخت دستگاه بذرکار نشاء ،موفق به صرفهجویی ۳۵
میلیون یوری در کشور شدند.
مازیار نامداری ،عضو هیات مدیره این شرکت فناور با
اشاره به اهمیت دستگاه کشت نشاء در صنعت کشاورزی
گفت :نشاء گیاهچه جوانی است که از مراحل اولیه رشد،
یعنی جوانه زنی تا چند برگی را در محیطی خارج از مزرعه
اصلی ،به نام «خزانه» یا «سینیهای کشت نشاء» در
گلخانه که محیطی کامال کنترل شده است ،رشد میکند.
نامداری با بیان اینکه زمانی که نشاء به مرحله چند
برگی میرسد ،قابلیت انتقال به مزرعه یا زمین اصلی را
دارد ،اظهار کرد :نشاء را پس از خارج شدن از خزانه یا
سینی ،میتوان در گلخانههای پرورش محصول به روش
خاکی یا هیدروپونیک و یا مزرعه فضای باز کاشت؛ از این
رو برای یک محصول بهتر و با کیفیتتر ،بهترین گزینه به
جای کاشت مستقیم بذر ،نشاکاری است.
وی با تاکید بر اینکه کشت نشاء در گلخانهها بوسیله
دستگاه بذرکار نشاء صورت میگیرد ،یادآور شد :این
دستگاه در این شرکت تولید شده و هم اکنون در حدود
هزار گلخانه و زمین کشور از این دستگاه بهره برداری
میکنند.
عضو هیات مدیره این شرکت سیستم حرکت نوار
نقاله ،سیستم حفرهزن صفحهای فشاری با قابلیت کنترل
هوشمند ،بذرکار هوشمند و قابل برنامهریزی و دارا بودن
سرعت کار ثابت  ۸۵۰سینی در ساعت را از جمله مزایای
این دستگاه نام برد و یادآور شد :دستگاه بذرکار نشاء به
کشورهای ازبکستان و عراق صادر شده است.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری ،به گفته
وی از ابتدای فعالیت و تجهیز گلخانههای کشور بوسیله
دستگاههای داخلی ،مبلغی در حدود  ۳۵میلیون یورو
صرفهجویی ارزی در کشور رقم خورده است.
توسط محققان کشور انجام شد؛

پایش سطح آب تاالبها

محققان یک تیم استارت آپی موفق شدند با استفاده
از فناوری سنجش از دور ،به پایش سطح آبی تاالبها از ۲۰
سال گذشته تا آینده ،به منظور جلوگیری از وقوع ریزگردها
بپردازند.
محمد جعفری عضو هیئت مدیره شتابدهنده در حوزه
سنجش از دور اظهار داشت :یکی از پروژههایی که در این
شتابدهنده مورد حمایت قرار دادیم در حوزه حفاظت از
محیط زیست و برنامه پایشی تاالب هاست.
وی با بیان اینکه این طرح توسط  ۷تا  ۸استارت آپ به
نتیجه رسیده ،گفت :طراحی سیستمی که بتواند گذشته،
حال و آینده تاالبها را از نظر سطح آبی پایش کند توسط
استارت آپ های مورد حمایت این شتابدهنده محقق شد.
جعفری با بیان اینکه این سیستم به پایش سطح آبی
گسترده تاالبها میپردازد ،گفت :این طرح با هدف حفظ
حق آبه و بررسی میزان سطوح آبی تاالبها اجرایی شده
است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این تیم به سازمان
حفاظت از محیط زیست خدمات ارائه میکند ،بیان کرد:
این سیستم طراحی شده با استفاده از دادههای ماهوارهای
و هوایی در قالب سامانههای مکانی اطالعات مربوط به
تاالبها را نشان میدهد.
عضو هیئت مدیره شتابدهنده در حوزه سنجش از
دور افزود :از لحاظ تکنولوژیکی این طرح سطح باالیی دارد
و ترکیبی از فناوریهای پیشرفته هوایی ،فضایی و هوش
مصنوعی است.
جعفری خاطر نشان کرد :در این طرح اپلیکیشنی
طراحی شده که اطالعات تاالبها را با عکسبرداری هوایی
جمع آوری میکند و وضعیت یک تاالب را از  ۲۰سال
گذشته تا آینده به صورت منطقهای مشخص میکند.
وی با تاکید بر اینکه با مشخص شدن میزان سطوح
آبی تاالبها میتوان خشک شدن آنها را به سازمان حفاظت
از محیط زیست بر اساس مستندات علمی اطالع داد ،گفت:
در این صورت سازمان حفاظت از محیط زیست ،میتواند بر
پایه این مستندات ،از وزارت نیرو درخواست تامین آب کند.
عضو هیئت مدیره شتابدهنده با تاکید بر اینکه
تاالبها در منطقهای نقش اقتصادی برای مردم آن منطقه
دارند ،گفت :تاالبها نقش مهمی در عدم بروز ریزگردها،
نگهداری دام و طیور منطقه ،درآمدزایی برای بومیان و …
دارند که اگر به موقع خشک شدن این تاالبها پیش بینی
نشود ریزگردها به وجود می آیند و زندگی اهالی آن منطقه
را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی تاکید کرد :خشکی تاالبها تاثیر زیادی در مناطق
محدوده خودشان دارند؛ به عنوان مثال خشک شدن تاالب
هامون منجر به وقوع ریزگردها میشود و وقوع مشکالت
وسیع در منطقه را شاهد خواهیم بود.

