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دالر خسارت وارد شده اس��ت. در حالي که بهره مندي 
مناس��ب و به موقع از داده ه��اي ماه��واره اي و مکاني و 
زميني به کاه��ش اثرگذاري اين بالي��ا کمک مي کند. 
بنابراين هر چه بتوانيم کاربرد را در حوزه فضا توس��عه 
دهيم يعني در اقتصاد فضا نقش آفريني کرده ايم و اين 
دقيقاً بخشي است که منجر به توسعه اشتغال و کسب 
و کارهاي جديد مي شود. ما در 10 س��ال اول در حوزه 
دانشگاه ها خوش درخشيديم به طوري که بيش از 30 
دانشگاه مان در حوزه هاي متفاوت رشته هوافضا دانشجو 
تربيت مي کنند. اين يک سرمايه بسيار ارزشمند است. 
در نتيجه فراهم کردن بستر توسعه کسب و کار و اشتغال 
و کارآفريني در اين حوزه يک��ي از زمينه هاي ضروري 
اس��ت. پيوست دوم س��ند توس��عه فناوري فضايي هم 
پيوست بين الملل است. در اين رابطه بايد تالش کنيم به 
عنوان يک کشور فعال و مؤثر هم در مجامع بين المللي و 
هم در اقتصاد بين الملل ظاهر شويم. يعني بايد مبتني بر 
ظرفيت هاي ايجاد شده در کشور هم در سطح فناوري و 
هم در سطح محصول و خدمات، صادرات داشته باشيم. 
از طرفي تالش مان اين اس��ت که در آين��ده اي نزديک 
اولين جلسه کميسيون راهبردي شوراي عالي فضايي 
با حضور وزي��ر و نمايندگان اعض��اي حقوقي و اعضاي 
حقيقي ش��وراي عالي فضايي تش��کيل ش��ود تا برنامه 
توسعه فضايي و پيوس��ت هايش مصوبه اين شورا را نيز 
داشته باشد و کش��ور برنامه مدوني در اين حوزه تا افق 

1404 داشته باشد.
با وجود آنچه گفتيد فعاليت هاي حوزه فضا از 
چشم انداز هايي که سند جامع علمي کشور 
در نظر گرفته بود عقب تر اس�ت. با توجه به 
اينکه زمانبندي که نقش�ه در نظر گرفته بر 
پايه سال ها مطالعه است، پيروي از زمانبندي 
سند در پيشبرد برنامه هاي فضايي را تا چه 
اندازه براي مجموع�ه متبوع خود يک الزام 

مي دانيد؟ 
نقش��ه جامع علمي  کش��ور چالش هاي عمده اي دارد. 
از جمله اينکه کل برنامه توس��عه فضايي کش��ور را به 
بودجه هاي دولتي وابس��ته کرده که محقق نمي شوند. 
پس اگر اين بودجه ها محقق نشوند و ما سبدهاي ديگري 
در توسعه بخش فضايي لحاظ نکنيم، متناسب با بودجه 
تخصيصي در برنامه پيشرفت خواهيم کرد. در حالي که 
براي اينکه اهداف اسناد برنامه نقشه جامع علمي  کشور 
را محقق کنيم بايد تالش کنيم که س��بدهاي درآمدي 
و منابع جديد براي بخش فضايي کش��ور لحاظ ش��ود. 
چنانچه در برنامه ششم توسعه ديده شده که بستر جذب 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش را فراهم 
کنيم. خيلي مهم است بدانيم سرمايه هاي خصوصي به 
ويژه در زمينه توس��عه فناوري و صنع��ت مکمل منابع 
دولتي هستند. در اين راستا زنجيره ارزش حوزه فضايي 
را اولويت م��ان قرار داده ايم. در برنامه 10 س��اله اول در 
چرخه ارزش فناوري فضايي بيشترين توجه را به حوزه 
مراکز R&D کرديم و از ظرفي��ت بخش خصوصي در 
ساخت ماهواره ها اس��تفاده نکرديم. همچنين بين 40 
تا 60 درصد چرخ��ه ارزش اقتصادي فناوري فضايي در 
اليه اپراتوري اس��ت. بنابراين ضروري است که سازمان 
فضايي بستر را براي ورود بخش خصوصي فراهم کند. در 
اين رابطه چند اولويت را بايد در نظر بگيريم. اول اينکه 
سازمان فضايي تصدي گري  نکند. يعني ماهواره داري 
نکند. در مقابل فضا را براي ورود بخش خصوصي جذاب، 
بازار را فراه��م و تحريک تقاضا کني��م. اقتصاد فضايي 
اقتصاد نوظهوري است و به همين نسبت جذابيت هايي 
دارد. اين اقتصاد طي 10 س��ال گذش��ته رش��د 100 
درصدي داشته و پيش بيني مي شود تا افق 1404 بالغ 
بر 60 درصد ديگر رشد کند. ما بايد از اين رشد اقتصادي 
سهم قابل توجهي متوجه کشور خودمان کنيم. در حال 
حاضر 46 اپراتور ماهواره مخابراتي در دنيا و 11 اپراتور 
در منطقه خاورميانه حضور دارند. ترکيه دو اپراتور دارد. 
امارات دو اپرات��ور دارد. عربس��تان و آذربايجان اپراتور 
دارند. ما هم بايد در اين عرصه ورود پيدا کنيم. در حال 
حاضر ما از ظرفيت عرب ست در ماهواره بدر پنج سرويس 

مي گيريم. يکي ديگر از مش��کالت ما اين است که براي 
ماهواره هايي که مي سازيم مشتري نداريم. در صورتی 
که چنانچه در اين عرصه وارد شويم حداقل بازار کشور 
خودمان را در اختي��ار اپراتورهاي ديگر قرار نمي دهيم. 
همچنين بايد تالش کنيم حداقل ت��ا زماني که چرخه 
کامل فناوري فضايي مان تثبيت و زيرس��اخت های مان 
تکميل ش��ود از ظرفيت هاي بين المللي استفاده کنيم 
و بازار کشورمان را در اختيار بگيريم. مضاف بر اينکه با 
توجه به نيروي انساني بسيار ارزشمند که در اين حوزه 
وجود دارد مي توانيم به کشورهاي منطقه و دنيا سرويس 
بدهيم. بخش ديگر کسب و کارهاي فضاپايه است. هر جا 
موبليکيتي داشته باشيم ماهواره مي تواند کمک کند. در 
ناوبري هواپيما و ترافيک هوايي و در ارائه سرويس هاي 
اينترنت براي مسافران هوايي از ظرفيت ماهواره استفاده 
مي شود. براي ناوبري حمل و نقل دريايي و ريلي نيز از اين 
عرصه استفاده مي شود. حتی در سطح خودرو و شخص 
در حال حرکت نيز ماهواره مي تواند خدماتی ارائه کند. 
چون موقعيت مکاني توسط ماهواره ارائه مي شود پس 
مي توانيم سرويس ارائه دهيم. در حال حاضر خودروهاي 
هوشمندي توليد شده که گزارش ترافيک و شرايط آب 
و هوايی مس��ير و اطالعات خ��ودرو را آنالين در اختيار 
راننده قرار مي دهند. برنامه آژانس فضايي اروپا اين است 
که بيش از 300 استارت آپ را مورد حمايت قرار دهند و 
از دل آنها ايجاد کسب و کار کنند. ما هم تالش مان اين 
اس��ت که اين بخش را فعال کنيم. يعني در عمل براي 
اينکه به برنامه توس��عه فضايي کش��ور شتاب ببخشيم 
تمام نهادهاي مرتبط با چرخه ارزش فضايي را تکميل 
مي کنيم که در اين راستا بازار رشد کند. وقتی بازار رشد 
پيدا مي کند بخش خصوصي سرمايه اش را در اين حوزه 
مي آورد. کس��ب و کارهاي جديد در حوزه  IT در چهار 
ساله اخير باعث افزايش کيفيت و کاهش هزينه خدمات 
شده و اين بستري شده که سرمايه گذاران در اين زمينه 

سرمايه گذاري کنند. اعتقاد داريم اگر چنين امکانی براي 
کسب و کارهاي حوزه فضاپايه فراهم شود زنجيره ارزش 
در توسعه خدمات و کسب و کارهاي فضاپايه نيز رونق 
مي گيرد. اما برگردم به بخش دوم سؤال شما. در تالشيم 
در برنامه توس��عه فضايي بررس��ي جامعي انجام دهيم 
که واقعاً افق 1404 در نقشه جامع علمي  کشور محقق 
مي ش��ود يا خير؟ اگر نتوانيم محقق کنيم جلس��اتي با 
شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهيم داشت که متناسب 

وضعيت فعلي سند را بازنگري کنيم.
آيا تغيير در س�اختار س�ازمان باعث ايجاد 
مالحظ�ات و محدوديت هاي�ی ش�ده ک�ه 
بازنگری در سياس�ت های فضايی کشور را 

ضروری مي کند؟ 
ظرفيت های خوب موجود در اساس��نامه سازمان باعث 
شده تغيير در ساختار باعث مالحظات و محدوديت ها 
نش��ود. در اساس��نامه، س��ازمان فضايي به عنوان يک 
س��ازمان رگوالتوري ديده شده اس��ت. در صورتي که 
االن س��ازمان اين نقش خود را ايفا نمي کند. همچنين 
ما شوراي عالي فضايي به رياست رئيس جمهور داريم و 

وزارتخانه هاي مرتبط عضو اين شورا هستند.
اما جلسات اين شورا هيچ وقت برگزار نشده 

است.
سازمان متولي و مجري  سياس��ت گذاري و برنامه هاي 
اين شوراست. يعني در آن بستر از ظرفيت معاونت علمي 
 و تمام دستگاه هاي کشور اس��تفاده مي کنيم. در حال 
حاضر چند دستور کار براي طرح در شوراي عالي فضايي 
داريم و خيلي خوشبين هستم که در آينده نزديک اولين 
جلسه ش��وراي عالي فضايي در دولت دوازدهم تشکيل 
ش��ود که مي تواند به انسجام بخش��ي و افزايش سرعت 

کار ما کمک کند.
خيلي از دوس�تان، ناظران خ�ارج از حوزه 
فضاي�ي توق�ف بي�ن 10 س�اله اول و دوم 
فعاليت هاي فضايي را مرتبط با رايزني هاي 
حوزه برجام مي دانند. يعني توقف يا کاهش 
فعاليت هاي توسعه فناوري فضايي از جمله 
امتيازاتي اس�ت که کش�ور در ازاي توافق 
برجام به طرف هاي غربي داده است. اين را 

مي پذيريد؟
قبول دارم که کندي هايي در اين بخش وجود داش��ته 
اما بعيد مي دانم مرتبط با حوزه برجام باش��د. چون بعد 
از برجام همکاري ها ش��کل گرفته و در برجام اصاًل اين 
موضوع لحاظ نشده اس��ت. دانش و فناوری فضايی يک 
بخش کاماًل علمي  و اقتصادي است. س��ال 95 و بعد از 
برجام ماهواره بر سيمرغ را پرتاب کرديم. يعني در بازه 
توافق. البته ايراد بزرگ ما اين است که به موقع و شفاف 
درباره اقداماتی که انجام ش��ده اطالع رساني نکرده ايم. 
اگر از مراکز فعال در چرخه ح��وزه فضايي بازديد کنيد 
مي بينيد چه شور و اش��تياقي در اين بخش وجود دارد. 
قباًل ماهواره سفير با حداکثر وزن 50 کيلوگرم را در مدار 
250 کيلومتری قرار مي داديم اما االن سيمرغ ماهواره 
250 کيلويي اس��ت يعني پنج برابر وزن دارد و در مدار 
500 کيلومتري يعني در ارتفاع دوبرابری قرار می گيرد. 
يعني حداقل 10 برابر )البته اينها به صورت نمايي رشد 
مي کنند( فناوري پرتاب مان رشد کرده است. خارجي ها 
از اقدامات ما تحليل خودشان را دارند. در همين مدت 
ماهواره بر پرت��اب کرديم. زيرا در کن��ار پرتاب ماهواره 
بايد پرتاب ماهواره برمان نيز عملياتی شود. در کارهاي 
پژوهشي و علمي  رشد کرديم اما اطالع رساني به جامعه 
صورت نگرفت و جامعه فک��ر مي کند اين کارها متوقف 
اس��ت. از طرفی کل ذهن جامعه روي پرت��اب ماهواره 
دوس��تي متمرکز اس��ت. در حالی که ماه��واره پيام ما 
که قباًل يک ماهواره دانش��گاهی بود ک��ه در مدار 250 
کيلومتری با مان��دگاری دو ماه ق��رار مي گرفت به يک 
ماهواره کاماًل عملياتی تبديل ش��ده ک��ه در مدار 500 
کيلومتری با ماندگاری بيش از دو س��ال قرار می گيرد. 
اين يعنی ما از سطح تحقيقاتي به يک ماهواره عملياتي 
رس��يديم که در نوع خود فناوری های پيچيده ای دارد. 
چون انواع پارامترهای محيطی و اثرات آنها با تغيير ارتفاع 

س�رريز فن�اوری فضاي�ی در هم�ه 
حوزه ه�ا اس�ت. از صنعت نان�و، بيو و 
پزش�کی گرفته تا ل�وازم خانگی. مثاًل 
جالب اس�ت بداني�د قل�ب مصنوعی 
دس�تاورد توس�عه صناي�ع فضاي�ی 
اس�ت. در نتيج�ه يک�ی از بخش های 
جدی ب�رای س�ازمان، تجاری س�ازی 
اي�ن فناوری هاس�ت. در ح�ال حاضر 
ت�الش مي کني�م کل فناوری ه�ای 
فضايی و س�طح TRL آنه�ا را احصا و 
بازارهايشان را شناسايی  کنيم. با اين 
اقدامات دستاوردهای حوزه فضايی در 
ساير صنايع هم ملموس ديده مي شود

در گفت وگوی جوان با رئيس سازمان فضايی:

قلب مصنوعی ايرانی دستاورد توسعه صنايع فضايی است

سهم ما در اقتصاد فضا 
بسیار ناچیز و از دست رفته است 

  گفت وگو از نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
کشور ما ظرف 10 سال گذش�ته توانست به عضويت 
باش�گاه کش�ورهاي داراي فناوري فضاي�ي درآيد. 
اين اتف�اق از چند جنبه ب�راي ما حائ�ز اهميت بود. 
اول اينکه دس�تيابي به فناوري هاي برتر حوزه فضا 
در شرايط تحريم رخ داد. بنابراين غرور و عزت ملي 
را در پي داش�ت و بار ديگر اعتماد ب�ه ظرفيت هاي 
داخلي در ميان مردم را از ش�عار به باور تبديل کرد. 
دوم اينکه توقعات را ب�اال برد. در نتيجه مطالبه گري 
اجتماعي براي توسعه فناوري فضايي و فناوري هاي 
مرتبط را ايجاد کرد به طوري که بعد از اعزام موجود 
زنده به فضا، مردم اخبار اعزام انسان به فضا را دنبال 
مي کردند. س�وم اينکه افق هاي جديدتر و در عين 
حال تضمين شده تري نسبت به اتکا به ذخاير نفتي 
و گازي را پي�ش روي محققان و مس�ئوالن اجرايي 
کشور روشن کرد که به نوبه خود در توسعه اقتصادي 
و تعديل موازن�ات بين المللي مؤثر ب�ود. اما با تغيير 
س�اختار مديريت دانش و فناوري فضايي از معاونت 
رياس�ت جمهوري به زيرمجموعه وزارت ارتباطات 
به يک باره به نظر رس�يد فتيله فعاليت هاي علمي  و 
تحقيقاتي در زمينه فضا کاهش پيدا کرد. در همين 
راس�تا گمانه زني ها درباره علت کاهش ش�تاب اين 
قبيل فعاليت ها رونق گرفت. قوي ترين گمانه زني ها 
مربوط به ارتباط ميان مذاکرات کش�ورمان با گروه 
1+5 ب�ود که توقف ي�ا کاهش فعاليت ه�اي علمي  و 
فناورانه را وجه المصالحه رفع تحريم ها مي دانست. 
مرتضي ب�راري رئيس س�ازمان فضايي کش�ور اما 
تغيير فاز فعاليت هاي حوزه فضا و زمينه سازي براي 
ارتقاي بهره وري کاربردي و اقتصادي علوم فضايي را 
علت کاهش نمود اين فعاليت ها به رغم توس�عه آنها 
مي داند. بخشي از نظرات وي در گفت وگو با »جوان« 

را در ادامه مي خوانيد.
      

چند س�الی اس�ت پرتاب ماهواره ه�ای ملی و 
دانشجويی در عمل متوقف است. علت تأخير 

در پرتاب ها چيست؟ 
ماهواره دوس��تی که توس��ط متخصصين دانشگاه شريف 
ساخته شده در سايت پرتاب قرار دارد، آماده پرتاب است و 
آخرين آزمايش ها هم روی آن انجام شده و به اميد خدا در 
آينده اي نزديک پرتاب مي شود. ماهواره بعدی که به صورت 
مشترک با کش��ور ايتاليا ساخته ش��ده ماهواره مخابراتي 
مصباح است که پرتاب آن به دليل برخي مشکالت حقوقی 
بين شرکت ايتاليايي و کش��ور ما متوقف شده بود که اين 
مشکالت رفع شده و با توجه به اينکه تعهد شرکت ايتاليايی 
اين است که ماهواره در مدار را تحويل ما بدهد و قرار نيست 
ماهواره به کشور منتقل شود پيگير هستيم که اين ماهواره 

هم سريع تر توسط شرکت ايتاليايی پرتاب شود.
آقاي دکتر به جز ماهواره مصباح که به مسائل 
پيش روي پرتاب آن اشاره کرديد جوابم را در 

مورد عمده موانع پيش روي پرتاب ها نگرفتم.
از زمان صدور مجوز تقريباً 30 ت��ا 45 روز زمان نياز داريم 
که ماهواره را آماده پرتاب کنيم. مرجع صدور اين مجوز هم 
سازمان فضايي نيست. ما در برنامه 10 ساله اول توفيقات 
خيلی خوبی داش��تيم و به چرخه کامل فن��اوری فضايی 
دست پيدا کرديم. در باشگاه کش��ورهای صاحب فناوری 
فضايی قرار گرفتيم. تربيت نيروی متخصص بسيار خوبی 
صورت گرفت و توس��عه زيرس��اخت ها و آزمايشگاه انجام 
شد و نهادسازی صورت گرفت و توسعه فناوری انجام شد. 
ماهواره هايی هم که طی آن 10 سال ساختيم ماهواره های 
آزمايشگاهی و تحقيقاتی بودند اما در برنامه 10 ساله دوم 
مهم تري��ن هدف مان س��اخت ماهواره عمليات��ی و پرتاب 
در مدار معين اس��ت. قبول کنيم که براي گذر از  فناوري 
ماهواره آزمايش��گاهی و تحقيقاتی به فناوری ماهواره های 
عملياتی زمان نياز اس��ت چ��ون ماهواره هايی که طی 10 
سال اول برنامه ساخته و پرتاب شدند ماهواره هايی با وزن 
زير 100 کيلوگ��رم بودند که در م��دار 250 کيلومتر قرار 
مي گرفتند. در اين مدار مان��دگاری ماهواره بين 45 روز تا 
دو ماه اس��ت اما ماهواره های عملياتی باي��د در مدار 500 
کيلومتر تا 1000 کيلومتر قرار بگيرند. بنابراين به فناوري 
و محاسبات پيچيده تری نياز دارد. براي انجام کاري با اين 
حجم و سنگيني، ايجاد وقفه طبيعي و منطقی است. همه 
کشورها در فرآيند توسعه خود برای حرکت از يک سطح به 
سطح ديگر زمانی را در نظر مي گيرند. مشاهدات ميداني من 
از فرآيند ساخت ماهواره هاي سطوح مختلف در کشور نشان 
مي دهد فعاليت هاي اين حوزه با سرعت بااليي در حال انجام 
است. در عين حال تالش مان اين است که اين فعاليت ها را 
شتاب ببخشيم چون سرعت توسعه فناوری فضا در دنيا و 
منطقه ما را مجاب مي کند که به اين بخش از فعاليت هايمان 
شتاب ببخشيم. عالوه بر اينکه طبق سند چشم انداز 1404 
کش��ور، بايد به رتبه اول منطقه در زمينه دانش و فناوري 
برسيم. بنابراين اميدواريم بتوانيم با سرعتی که مردم انتظار 
دارند و با همدلی و همکاری تمام دس��ت اندرکاران حوزه 

فضايی به اهداف چشم انداز دست پيدا کنيم.
مبدأ و مقصد برنامه 10 ساله دوم سازمان فضايی 

چه سال هايی هستند؟
افق برنامه دوم سند توس��عه فناوری فضايی کشور تا سال 
1404 است. اين سند دو پيوس��ت هم دارد که يکي از آنها 
پيوست اقتصادی توسعه فناوری است. اين برنامه وضعيت 
حال و آينده ما را در حوزه اقتصاد فضا مش��خص مي کند. 
اقتصاد معادل کاربرد است. امروزه فضا در خدمت بشر شعار 
فعاليت هاي جهاني فضايي است. بنابراين انتظار جامعه از ما 
ملموس شدن نقش توسعه فناوری ها و پيشرفت ها در حوزه 
فضايی در توسعه کشور است. افکار عمومي  مي خواهد بداند 
دانش و فناوري فضايي چه کمکی مي تواند به توسعه کشور 
و حل مسائل و مشکالت و رفع نيازهاي جامعه بکند. در حال 
حاضر بيش از 1800 ماهواره در مدار است. اين ماهواره ها 
کاربردهای متفاوت��ی دارند و هر کدام بخش��ي از نيازهاي 
کشورها را حل مي کند. مواجهه با مشکل بالياي طبيعي، 
خشکس��الي، مديريت آب و افزايش بهره وري کشاورزي از 
جمله مواردي هستند که ماهواره ها در يافتن پاسخ مناسب 
براي آنها مي توانند کمک شاياني کنند. کشور ما جزو 10 
کشور بالخيز دنياست. منطقه ما هم همين شرايط را دارد. 
در يک سال گذشته 54.6 ميليون نفر از جمعيت کشورهاي 
منطقه تحت تأثير بالياي طبيعي قرار گرفته اند و 43 ميليارد 

مدار تغيير می کنند. عالوه بر اين قبول کنيم ما در 
کشورمان با توان داخل و در شرايط تحريم ماهواره 
مي سازيم. بعد مقايسه مي کنيم با کشورهاي منطقه 
که با کشورهاي صاحبنام شروع به همکاري کرده اند 
و ماهواره ساختند. در حال حاضر بيش از 70 تا 80 
درصد ساخت ماهواره و  ماژول هاي ماهواره ای مان 
بومي  شده است. اين يک توفيق و افتخار براي نظام 
ماست. ما کشوري هستيم که روی پاي خودمان و با 
اتکا به نيروي انساني و توان خودمان صاحب چرخه 
کامل فناوري فضايي ش��ده ايم. اي��ن موضوع حائز 
اهميتي است. اکنون در دانشگاه های علم و صنعت 
و اميرکبير ماهواره عملياتي مي سازيم اما در ساخت 
ماهواره های مخابراتی و سنجش��ی گل��وگاه داريم. 
در ناهيد يک، س��ه گلوگاه و فن��اوري ماهواره هاي 
مخابراتي را حل کرديم. در ناهي��د 2 که باالي 55 
درصد پيشرفت داش��ته قرار اس��ت چهار فناوري 
پيچيده را در مدار تس��ت کني��م و اميدواريم در دو 
کالس ماهواره هاي سنجشي و مخابراتي به اهدافي 
که  در برنامه سند چشم انداز لحاظ شده برسيم. ما 
االن خوشبختانه با سه دانشگاه ساخت سه ماهواره 
کيوب ست )CubeSat()ماهواره هايی با وزن يک 
کيلوگرم(  را هم شروع کرديم. بنابراين می توانيم ادعا 
کنيم کشور ما در س��اخت ماهواره ها به خوداتکايي 
رسيده اما همه روی کندی در پرتاب ماهواره دوستي 

تمرکز کرده اند.
ُکندي که شما به آن اشاره مي کنيد يک 
سري از سرمايه ها را از دست کشور خارج 
مي کند. مثاًل برآورد ش�ده اين تأخير در 
پرتاب ها يا تغيير سياس�ت گذاري ها در 
حوزه فضايي باعث ش�ده س�رمايه هاي 
انساني کشور را از دست بدهيم. با توجه 
به اينکه بخشي از س�رمايه گذاري ما در 
حوزه تربيت نيروي انس�اني ب�وده، اين 

ضايعه سنگيني است.
فضا فقط ماه��واره و پرتابگ��ر نيس��ت. دو حلقه از 
زنجيره حوزه فضا اين دو هستند که بسيار هم مهم 
و استراتژيکند اما اينکه تالش نکرده ايم بسترهاي 
ديگر براي جذب و اشتغال دانشجويان مان را فراهم 
کنيم را قبول دارم. به عنوان مثال امروزه فناوري هاي 
زيادي از بابت تالش هاي حوزه فضايي ايجاد ش��ده 
اس��ت. تجاري س��ازي فناوري ها يک ظرفيت براي 
جذب فارغ التحصيالن اس��ت. در حال حاضر بيش 
از 30 دانش��گاه داخلی در رش��ته هوافضا دانشجو 
مي گيرند. نمي توانيم همه آنها را در عرصه ماهواره 
جذب کنيم. بخش هاي خصوصي و اپراتوري را فعال 
نکرده ايم. تجاري سازي فناوري و کسب و کارهاي 
فضاپايه را شروع نکرده ايم. اينها بسترهايي هستند 
که دولت فقط بايد تس��هيل گري کند. بايد فضا را 
فراه��م کنيم تا س��رمايه ها وارد اين بخش ش��ود و 
اشتغال ايجاد ش��ود. يعني همه مسائل را به پرتاب 
ماهواره منتج نکنيم. بايد ب��رآورد کنيم چه تعداد 
نيروي انساني در ساخت ماهواره نياز داريم. با توجه 
به بازديدهاي اخيري که داشتم اعالم مي کنم که در 
ساخت هر ماهواره تقريباً بين 50 تا 70 شرکت فعال 
هستند. از طرفی در هر ماهواره دست کم بين 40 تا 
50 فناوري ايجاد مي شود که دقيقاً جايی است که 
مي توان برای نيروهاي متخصص آن بازار کار ايجاد 
کرد. با اينکه همواره قب��ول دارم که توليد و پرتاب 
ماهواره اس��تراتژيک اس��ت اما معتقدم مهم ترين 
برنامه سازمان فضايي تثبيت و توسعه چرخه کامل 
توسعه فناوري فضايي است. اگر اين بخش را تقويت 
نکنيم اقتصاد فضا هم ش��کل نمي گيرد. بايد اقتدار 
و اقتصاد فضايي با هم و متوازن رش��د کنند. نبايد 
کل انرژي مان را روي ماهواره بگذاريم و از آن طرف 
بازار کشورمان در اختيار تاخت و تاز اپليکيشن هاي 
ديگران قرار بگيرد. مثالً اپليکيشن waze اپليکيشن 
حوزه ماس��ت. از خارج آمده و کل بازار کشورمان را 

گرفته است.
در کشور ما چند اپليکيشن خارجي در 

حوزه فضايي کار مي کنند؟ 
هنوز ورودشان زياد نيست. تأکيدمان اين است براي 
اينکه به اين بخش شتاب ببخشيم از تمام ظرفيت 

ملي براي ساخت ماهواره استفاده کنيم.
با اين حساب پروژه اعزام انسان به فضا 
که سازمان فضايی پيش�تر وعده اش را 

داده بود حاال حاالها محقق نمي شود.
در برنامه توس��عه فضايي تا 1404 ب��ه هفت حوزه 
توج��ه کرده ايم که ماهواره سنجش��ي و مخابراتی، 
توسعه زيرساخت ها و آزمايشگاه ها، پرتابگر و نجوم و 
اکتشافات فضايي از آن جمله اند. حوزه ششم ناوبري 
و موقعيت يابي است که براي کشورمان بسيار حائز 
اهميت است. محور هفتم هم سامانه هاي ترکيبي 
است. منظومه ماهواره اي به جد در حال رشد است و 
امروزه خيلي از کشورها و شرکت هاي فعال در حوزه 
IOT وارد عرصه ماهواره هاي LEO مي شوند. در 
توسعه فضايي همه بخش هاي س��ند چشم انداز و 
نقشه جامع علمي  کشور لحاظ شده و اميدواريم با 
تصويب اين برنامه بتوانيم به پروژه مورد اشاره شما 

شتاب دهيم.
از بودجه امس�ال بخ�ش فضايي راضي 

هستيد؟
در بودجه رديفي ب��راي حوزه فضاي��ي ديدند. اين 
رديف ترکيبي است که هم توسعه زيرساخت هاي 
حوزه فضايي و هم توسعه فناوري هاي نوين بخش 
ITC را دربر مي گيرد. وزارت قول داده که اين رديف 
که حدود 1180 ميليارد تومان است را پرداخت کند. 
تالش ما اين اس��ت که بتوانيم بيشتر اين بودجه را 
به بخش فضا اختصاص دهيم. اميدوارم امس��ال به 
عنوان اولين سالي که برنامه بودجه مبتني بر برنامه 
ششم توسعه لحاظ شده بودجه خوبي را جذب کنيم 
و پيشرفت هاي قابل قبولي در همه بخش هاي حوزه 

فضايي داشته باشيم.
درباره جزئيات صدور پروانه اپراتورهاي 
ماهواره هاي مخابراتي و سنجشي توضيح 

دهيد.
چارچوب هاي صدور پروانه اپراتوری ماهواره هاي 
مخابرات��ي در کميس��يون تنظي��م مق��ررات و 
حق االمتياز و مدل تقسيم درآمد در دولت تصويب 
شده است. االن مس��تندات اصول حاکم بر پروانه 
و اص��ل آن کامل ش��ده و برای تصوي��ب در صف 
کميس��يون تنظيم مقررات قرار دارد ک��ه بعد از 
تصويب، فراخوان داده مي شود که بتوانيم اپراتوری 
را فعال کني��م. ب��رای س��رمايه گذاری و فعاليت 
اپراتورهای بين المللی نيز شرايط را فراهم کرديم. 
به اين صورت که 49 تا 51 درصد سهام آن ايراني 
باشد. 20 درصد هم مي تواند در اختيار شرکت هاي 
دولتي عالقه مند قرار بگيرد و مي توانند س��هامدار 
اين پروانه ش��وند. امروزه در منطقه ما اپراتورهاي 
ماهواره ای توانمندی  حضور دارند. بنابراين ما هم 
بايد در اين حوزه تالش مضاعفي کنيم تا بتوانيم هم 
به کشورمان ارائه خدمات بدهيم و هم به کشورهاي 
منطقه و دنيا. مطالع��ات اپرات��وری ماهواره هاي 
سنجشي هم آغاز ش��ده و اميدواريم در آينده ای 
نزديک اس��ناد اين بخش هم آماده شود تا بتوانيم 
اين بخش را هم براي ورود بخش خصوصي فراهم 
کنيم. همزمان دنبال اين هس��تيم که اپراتورهاي 
ايس��تگاه هاي داده ه��اي ماه��واره اي را هم فعال 
کنيم تا ايس��تگاه هاي دريافت هم داشته باشيم و 
شرکت هايی هم در اين حوزه سرمايه گذاري کنند. 
اين ايستگاه ها داده هاي ماهواره اي را در جهت ارائه 
خدمات ب��ه جامعه دريافت کنند. در کش��ورهاي 
ديگر اپراتورهاي پهناي باند ماهواره هم وجود دارد 
که آن هم در اختيار بخش خصوصي اس��ت. حتي 
امروزه تعدادی از اپراتورها در دنيا حفظ و تثبيت 
نقطه مداري را به عه��ده دارند و فعاليت اقتصادي 
مي کنند. اينها حوزه هايي هس��تند که در فرآيند 
بررسی  اکوسيستم اقتصاد فضا شناسايی مي شوند 
و برای حضور حداکثری در کل زنجيره اقتصاد فضا 

شناسايی و فعالسازی آنها ضروری است.
گفتي�د حداکثر ت�ا س�ال 1404 اقتصاد 
فضاپايه بيش از 50 درصد رش�د خواهد 
داشت. س�هم اقتصاد ايران ازاين رشد 

چقدر خواهد بود؟  
ما در اقتصاد فض��ا حضور حداقل��ي داريم. در حال 
حاضر درآمد ما از اين اقتص��اد تقريباً 500 ميليارد 
تومان اس��ت. در صورتی که اگر گ��ردش مالی اين 
اقتصاد در دنيا 345 ميليارد دالر باشد ما بايد سهم 
يک درصدي داش��ته باش��يم. يعني تقريب��اً 3.45 
ميليارد دالر، معادل بيش از 15 هزار ميليارد تومان 
که اين باي��د در افق 1404 محقق ش��ود. )البته ما 
2 هزار ميليارد تومان اقتصاد قاچ��اق اين بخش را 

هم داريم.(
در سال هاي گذش�ته فناوري فضايي در 
کش�ور ما نمودهاي ظاهري داشت. مثل 
پرتاب موجود زنده به فضا يا وعده اعزام 
انس�ان به فضا. اين باعث مي شد جامعه 
ارتباط بيشتري با فناوري فضايي داشته 
باش�د و مطالبه گري کند اما اکنون شما 
همه اي�ن کارها را به تحق�ق مالحظاتی 
موکول مي کنيد. آيا اين شرايط دستوری 

است يا در فرآيند توسعه الجرم است؟ 
مردم از فضا انتظار خدمات دارند. پرتاب ماهواره بايد 
در جهت حل مشکالت کشور باشد. حضور ملموس 
توس��عه فناوری فضايی در جامعه يعنی مثاًل بتواند 
در مديريت بحران نقش آفرينی کند. مردم منتظر 
نتايج توسعه فناوری فضايی هستند. پرتاب ماهواره 
اگر منجر به دريافت خدمات نشود فقط يک خبر آنی 
و زودگذر است. جامعه از ما انتظار انتشار خبرهای 
هيجانی ندارد، بلکه انتظار دارد دستاورد اين بخش 
را ببيند. برای سرمايه گذاری در حوزه فضا از بودجه 
عمومي  کش��ور اس��تفاده مي کني��م، بنابراين بايد 
متعهد باشيم در ازای اين هزينه به جامعه خدمات 
ارائه کنيم. بودجه عمومي  دولت محدود است ما هم 
بخشی از اين بودجه را به خودمان اختصاص داديم. 
اين طبيعی اس��ت که مردم بپرس��ند حاال که شما 
از بودجه عمومي  کشور اس��تفاده مي کنيد نتايج و 
دس��تاوردهايتان برای جامعه چه بوده است؟ تا چه 
زمانی مي خواهيد فقط س��رمايه گذاری کنيد؟ چه 
زمانی مي توانيد مشکالت اس��تراتژيک و نيازهای 

کشور را حل کنيد؟  
توسعه صنايع فضايی به طور مستقيم و 
غيرمستقيم در توسعه چند صنعت ديگر 

کشور تأثير دارد؟ 
اين سؤال بسيار مهمي  است. سرريز فناوری فضايی 
در همه حوزه ها اس��ت. از صنعت نانو، بيو و پزشکی 
گرفته تا لوازم خانگی. مثاًل جالب است بدانيد قلب 
مصنوعی دس��تاورد توس��عه صنايع فضايی است. 
در نتيجه يکی از بخش های جدی برای س��ازمان، 
تجاری س��ازی اين فناوری هاس��ت. در حال حاضر 
تالش مي کني��م کل فناوری های فضايی و س��طح 
TRL آنها را احصا و بازارهايشان را شناسايی  کنيم. 
با اين اقدامات دستاوردهای حوزه فضايی در ساير 

صنايع هم ملموس ديده مي شود.
امروزه ما در مديريت منابع آب، خشکسالی، بحران 
و ان��واع باليای طبيعی مش��کالت ج��دی داريم و 
داده های ماهواره ای مي توان��د در اين بخش کمک 
کند. انتظارمان اين اس��ت که بازار از بخش فضايی 
مطالبه گر ش��ود. دس��تگاه های دولت��ی مطالبه گر 
باش��ند و دس��تگاه ها را تحريک کنند که وارد اين 
حوزه ش��وند. چون وقتی بازار حوزه فضايی رش��د 
کند کل زنجيره رش��د مي کند. به طور کلی امسال 
در حوزه توسعه کاربرد و خدمات فضايی و بر اساس 
نياز و دغدغه های اصلی کش��ور، پنج حوزه محوری 
مديري��ت باليا و مخاط��رات، کش��اورزی، خدمات 
شهری، هواشناس��ی و محيط زيست دارای اولويت 
برای سازمان فضايی است که با هدف گذاری در اين 
بخش ها بايد شاهد اثرگذاری شفاف و قابل لمس در 

سطح جامعه باشيم.
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