وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﺑﻪ زودی ﻣﺎﻫﻮاره دوﺳﺘﯽ را
ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه روز ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد .او ﻓﻮاﯾﺪ
اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ داﻧﺴﺖ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﻗﺒﺎل ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻋﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺮﻣﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه را
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮب داﻧﺴﺖ:

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ
واﻗﻌﺎ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻓﺴﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ۱.۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮد و وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ رخ
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻮاره ﻇﻔﺮ را در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۸ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪاش ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:

»ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﮑﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻦﺷﺎن آﻧﻬﺎ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و ﮐﺸﺎورزان ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺎ
ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺿﺮر ﮐﺮده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ
در ﮐﺸﻮر روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات آن ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪاش را ﮔﺮان ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮدم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر آب در ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود؟ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ را داﺷﺖ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادی در ﮐﺠﺎ
و ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮑﺎرﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑﮑﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟«
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﻨﺘﻞ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﻃﺮﯾﻖ رﺻﺪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را اﻣﺮی ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ» :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻫﻢ ﭘﯽ ﺑﺮد و از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد «.ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺧﺸﺨﺎش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺟﻠﻮی ﭘﺨﺶ اﯾﻦ
ﻣﻮارد را از ﻫﻤﺎن رﯾﺸﻪ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮕﺬارﯾﻢ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ؟«

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ دوران ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه؛ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﺪف ﺑﺎﻻﺗﺮی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﻧﻔﺠﺎری
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺸﯽ را در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ:

»ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده؟ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه؟ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟«
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ دو ﻓﻀﺎ ﺣﻀﻮر
ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪل ﮐﺮد .او در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
زودی ﻃﻨﯿﻦ ﺻﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﻓﻀﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﯿﺎم دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۱۰ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ  ۲ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

