ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ در آﯾﻨﺪه ﭼﮑﺎره ﺷﻮی ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در ﺟﻮاب آن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﺧﻠﺒﺎن.
ﺷﻮق ﭘﺮواز ﺳﻮداﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روﯾﺎ ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮواز و
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬت ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﻟﺬت اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز از آن دﺳﺘﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد
و ﻟﺬا ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﭘﺮواز ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺮمآﺑﺎد و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶراﻧﺶ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آرزو دارد روزی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﺨﺒﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن را در ذﯾﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪای از ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﯿﺴﺘﻢ آذرﻣﺎه  1356در ﺷﻬﺮ ﺧﺮمآﺑﺎد ﻫﺴﺘﻢ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶراﻧﺶ ﯾﺎ
ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
ﭘﺮواز؛ روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،در ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ روزی وارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﭘﺮواز و ﺷﻮق ﺑﻪ آن در اﻏﻠﺐ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖﮐﺮدن اﯾﻦ روﯾﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺷﺮاﯾﻂ روزﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺣﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ذرهای از آن ﺷﻮق ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا دارد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

روﯾﺎی ﺧﻠﺒﺎن ﺷﺪﻧﺘﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ؟
ﺧﯿﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﺑﺘﺪا رﺷﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪه را ﻗﺒﻮل ﺷﺪم ﺣﺘﯽ دو ﺗﺮم در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪم ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف
از ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام ﺷﺪم.
ﺳﺎل  76ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی در رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز ،وارد داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﺷﺪم ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز در
رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ اﺻﻔﻬﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داده و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻫﻮاﻓﻀﺎ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ.

در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮواز و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز ﻣﻨﻔﮏ از ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،رﺷﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎﯾﯽ در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﻮن ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻋﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮده و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮواز ﻋﻠﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و
وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در آﺳﻤﺎن و ﯾﺎ روی زﻣﯿﻦ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ واﺣﺪ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل
وﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ،واﺣﺪ دﯾﮕﺮی واﺣﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﺪاﯾﯽ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎص را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ و واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ.
در ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮواز ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ زﯾﺎنآوری را ﺑﻪﺑﺎر آورد ،ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم
ﻫﻮش و ﺣﻮاس ﺧﻮد را از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮود ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮐﺜﺮ ﻃﺮاﺣﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
ﻫﻮاﻓﻀﺎ درﮐﻞ ﻋﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد.
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻧﻮردی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن و دﯾﺪهﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﭼﻪ ﺟﻨﮕﻨﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره و ﻣﻮﺷﮏ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﯾﺪهﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭼﻪ راﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﻮدﮐﺎن درﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎزه ﺑﺎ رﯾﺰ رﺷﺘﻪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺸﺪه و آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﯾﺪهای اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ داﻣﻦ
رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮوازی اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺳﻨﮓاﻧﺪازیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد.
اﮔﺮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﮐﺸﻮر اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺪه و ﻋﻠﻢ آنﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر و دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و اداﻣﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮاح ﻣﻮﺗﻮر وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮم و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪهام.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﺑﻠﻪ ،ﻋﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر در دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ وﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮﺑﺎس ،ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ ،ﮔﺮوﻣﻦ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻘﺪر از ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ درﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ؟
ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ،ﺟﺴﺎرت ،ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻋﺮق ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از آن
ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ.
ﺧﻠﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎه و ﺑﺎور و رزﻣﺶ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در وﺟﻮدش ﺟﺎری ﺑﻮده ﻏﯿﺮت ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ او
را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل روز ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از وﻗﺖ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد؟
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آنﭼﻨﺎن وﻗﺖ ﻓﺮاﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻮﺻﯿﻪام ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻧﻮردی اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮواز در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ،ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی
ﻓﺮاوان درﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﭘﺎک ،وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺮازﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺘﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ اﺳﺖ.
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