آﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺣﻮاﺷﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد؛ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﺧﻮش
ﻧﻤﺎﻧﺪ و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮل داد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .او در ﺑﯿﻦ
ﺣﺠﻤﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم ﻫﻢ
ﺟﻮاب داد و آن را در ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﺣﺪود  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻋﻼم ﮐﺮد؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد
ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺮی اﻧﺘﻘﺎدات از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ
»ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را در
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻮاﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺮ
ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:

»اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از
دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﭙﺎشﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد؟ داﺷﺘﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
»رﺿﺎ ﺷﻬﺒﺎزی« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻗﻤﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻧﺪاده اﺳﺖ .او ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را
ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﺗﯿﻢ  ۱۵ﺗﺎ  ۵۰ﻧﻔﺮه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻢ از اﻓﺮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﻮزش دﯾﺪن
و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺷﻬﺒﺎزی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺪتﻫﺎ آﻣﺎده ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻮده و روﻧﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭼﻨﺪان
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺮد دو ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﻢ و
ﺧﻮد را وارد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺣﻀﻮر
دارﯾﻢ؛ در وﻫﻠﻪ اول و ﺑﺮای ﺑﺎر اول و دوم ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اداﻣﻪ دادن اﯾﻦ راه ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در زﻣﺮه ده ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ادﻋﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ آن را اﻣﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﺷﻬﺒﺎزی ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در اﻣﻮر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد:

»ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد دﺧﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻣﺪار ﻟﺌﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪار ژﺋﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ آﻫﻨﮓ
زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲اﻟﯽ  ۳ﺗﻦ
وزن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۳۶ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ذره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؛ ﮐﺎر
ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﻢ .ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات از ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ رﺷﺪی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد:

»ﺣﺘﯽ رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و در ﭘﺮﺗﺎب ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ از ﻣﺎﻫﻮارهﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ از ﺷﻌﺎر دادن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﻖ روﺷﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣﺪ اﯾﻦ ادوات ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺎل درﺟﺎ زدن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد روی
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

