اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ارزش ﻫﺮ ﺳﻬﻢ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۴۱۹.۹۹دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﯽانﺑﯽﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ۷۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﻮل ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن
ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺷﺪﯾﺪا ﻏﯿﺮ ﺳﻮدده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺪار
زﻣﯿﻦ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد» ،ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﺰرگ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ« وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻫﺰاران ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ را در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻨﻮز در ﻓﺎز ﺑﺘﺎ و ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﯽ رواﻧﻪ ﺟﯿﺐ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻪ - Saturn Vﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه ﺑﺮد -دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  Starshipاﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻘﻮطﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺳﻮدده ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ،ﺳﺮ در آوردن از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران )ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۲۰دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ( ﺑﺎور
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻫﻢ در ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺗﯽ و ﻫﻢ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻧﺎﺳﺎ -ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوژه
اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ روی دﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر دﯾﮕﺮ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ آن در ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺧﻞ و ﺧﺮﺟﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

