ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺗﺮاﻣﭗ :ﻣﺎﻫﻮاره
ﻧﺎﻫﯿﺪ  ۱اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارت دﻓﺎع ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۹اوت ) ۷ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻤﻨﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره در ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺶآﻣﺪه ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ .اﻣﺎ
اﻣﺮوز وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﻮﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ  ۱واﻗﻊ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« اﺑﺘﺪا در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ از ﺣﺎل ﺧﻮب ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ  ۱داد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ ﺳﻠﻔﯽ از ﺧﻮدش و اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ،ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻃﻌﻨﻪ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺎم
»ﻣﻦ و ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ،ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ!« را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد .او ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره دﻋﻮت ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺪادی از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

و ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارت
دﻓﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﻧﻬﺪام ﭘﻬﭙﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ آﻗﺎی
ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در اﻧﻔﺠﺎر اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﻤﻨﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺲ از

ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎ ﭘﻬﭙﺎد آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ«.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ادﻋﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ  ۱اﻋﻼم ﮐﺮد »آﻗﺎی
ﺗﺮاﻣﭗ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻤﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻟﺤﻈﻪ اﺻﺎﺑﺖ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺎ راﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺮوﮐﯽ ﻧﻘﻄﻪ دﻗﯿﻖ اﺻﺎﺑﺖ را ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ«.

او در ﻣﻮرد اﻧﻔﺠﺎر ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ
اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ ازآﻧﭽﻪ در ﺳﻤﻨﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در وزارت

دﻓﺎع ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ در
ﻣﺪار ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﻮراه ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ«.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در اداﻣﻪ درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﺪ  UHFو  KUاﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را
در ﻣﺪار  ۲۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ  ۲.۵ﻣﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻨﯽ روی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره
ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و در ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﺪار اﺳﺖ«.
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻮاره را در ﻣﺪار ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎوش ،ﮐﺴﺐاﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

