ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ،ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آن زﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﮐﭙﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در
اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺎرت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .در دﻫﻪ  ۰۷ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﺸﻮر ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد .درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۷۸ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻮاره آﻣﺎده ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ:
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از «اﯾﺮاﻧﺴﺖ »/اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات +ﺳﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ /ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ!
داﻧﺶ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ در ﺻﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .او در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
**در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﺟﻮد ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻨﻄﻘﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی زﯾﺮ  ۰۲ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﺑﺎﻻی  ۰۵ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی زﯾﺮ  ۰۲ﻧﻔﺮ ،اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ».
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ« :ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏ
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ
را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ».
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد« :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ».

او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی زﯾﺮ  ۰۱ﻧﻔﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮب ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻮز دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮواز را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺮﯾﺪن آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان اﻣﺎ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﻧﺠﺎم ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اداری اﺳﺖ ».ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ روﻧﻖ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد».
**ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« :در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اول
ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻣﺎ
در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻢ».
درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﻮاﯾﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ« :ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .درواﻗﻊ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ».اﻣﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« :ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ راﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ذرهذره داﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺪاوم در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮد».
**ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ
ﺧﺒﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ،ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪش ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی را در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺎﻫﻮارهای ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد« :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﻪ  ۰۷و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  ۷۱ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺴﺎزد و ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ،
دارد« :ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ را در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ دارد ».اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﯿﻢ؟
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ« :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ روی دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ را
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ».ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۴۰۴۱ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ در دو ﻗﺴﻤﺖ ،در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺻﻮﻻً ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻨﺎوری را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎﻋﻪ دﻫﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی در ﻓﻨﺎوری ﻣﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ».ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻮﺟﻪ و رﺷﺪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ».
**ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  RSﻫﻢ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۷۸و ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ،ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ دﻫﻪ  ۰۹و ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻣﺎﻫﻮاره ﻓﺮج از ﻣﺪار
در ﺳﺎل  ۳۹دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺸﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺮغ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ آﻣﺎده ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺟﺎزه ورود
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو دﻟﯿﻞ دارد؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره از ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روی ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽآورد ».اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد« :ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﺎ
ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﻧﻪ».
اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
آن ﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﺶ از دور ) (RSرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﺰرﮔﯽ را در ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﻗﻢ زد .در اﯾﺮان اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ،از ﺳﻨﺴﻮر و ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﺪار ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻨﺴﻮری ﺑﺮ
روی ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎﻫﻮاره در ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ از راه دور دﻗﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۰۱ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ ».داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﻗﺖ  ۲۲ﻣﺘﺮ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ« :در
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﻣﺎﻫﻮارهای را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ».
**ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ،۷۹درﺑﺎره
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﻪ وﺟﻮد دارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ ،آن ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻢ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻢ ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد».
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ».ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ« :ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ
زﯾﺎد اﺳﺖ ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ».اﮔﺮ اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ« :ﭼﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮ
اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻢ اﺳﺖ؛ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ ».ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﺸﻮر ،دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪای
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﭘﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« :دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ دارد ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و اوﻟﻮﯾﺖﮔﺬاریﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ».
ﺑﺎ وﺟﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﺸﻮر ،آﯾﻨﺪه ﻫﻮا و ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟ او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
«ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ،ﻋﻠﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺮح
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ».
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ« :در ﺑﺤﺚ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺎﻣﻼتﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ».
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪای را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ« :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ».در ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻗﺪرت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮگﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز

