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با قرار گرفتن در جمع  12کشور دنیا

ب و کارهای مجازی شفاف میشود
فعالیت کس 

میترا جلیلی

خبرنگار

سی نت

چنــدی پیــش محســن دهنــوی نماینــده مردم
تهران ،در صحن علنی مجلــس ،وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعات را متهم به کم کاری در حوزه
فضایــی کــرد و مدعــی شــد جهرمــی پیشــرفت
فضایی ایران را متوقف کرده است .وی درنهایت
خطاب به آذری جهرمی گفت :مجلس یازدهم
اجــازه نخواهــد داد ادامه روند پیشــرفت فضایی
کشــور را متوقــف کنیــد .ایــن نماینــده مجلــس
همچنین مدعی شــد کــه ایران در ســال 88جزو
پنج قدرت برتر فضایی در جهان بوده اما حاال به
پایین تر از رتبه  15تنزل یافته است .این اظهارات
درحالی بیان می شود که در هیچ بازه زمانی ایران
جزو 5کشــور برتر فضایی جهان نبوده اســت .به
گفته مرتضی براری رئیس سازمان فضایی کشور
درحــال حاضر ایران از نظر علم و دانش فضایی
در منطقــه خاورمیانــه در رتبــه اول قــرار دارد و
ازسوی دیگر جزو 12کشور دنیا محسوب می شود
که به چرخه کامل فضایی دست پیدا کرده است.
درایــن گزارش شــاخص هــای کشــورهایی که به
فناوری فضایی دست پیدا کرده اند مورد بررسی
قرار گرفته است.
2666ماهواره در فضا
توســعه فضایی کشــورها را از جنبههای مختلفی
میتوان مورد بررســی قرار داد و آنها را رتبهبندی
کرد که یکی از آنها تعداد ماهوارههای پرتاب شده
است.تعدادشکستهادرپرتابماهواره،ساخت
ماهواره و ماهواره بر بومی ،ارسال فضانورد به فضا
و ...نیز از دیگر شاخصهای این ردهبندی به شمار
میرود .بهعنوان مثال درحال حاضر از نظر تعداد
ماهواره موجود در فضا ،امریکا در صدرفهرســت
قــرار دارد و پــس از آن چین و روســیه در رتبه دوم
و ســوم جــای گرفتهانــد .جایگاههــای چهــارم تــا
ششم نیز به ژاپن ،بریتانیا و هندوستان اختصاص
دارد و پــس از آن هم کانادا ،لوکزامبورگ و آلمان
جای گرفتهاند .اســپانیا و آرژانتین هم در ردههای
بعدی قــرار دارند و در این میان نه در ســال  88و
نــه اکنون نــام ایران در میــان 5کشــور برتر جهان
قرار نداشــته اســت هرچند با وجــود تحریمهای
گسترده ،تالشهای گسترده و قابل تقدیری برای

ارتقــای رتبه کشــورمان در ســطوح باالی صنعت
فضایی صورت گرفته است .بر اساس گزارش وب
سایت  ،aerospace technologyدر 5سال گذشته
در جهان ،شــاهد رشــدی قالــب توجــه در پرتاب
ماهوارههــای عملیاتی بــه مدار زمیــن بودهایم و
اکنون ماهوارههای کوچک بسیار پرتقاضا هستند.
درحــال حاضــر 2هــزار و  666ماهــواره عملیاتی
گــرد زمین میچرخند کــه از اطالعــات آنها برای
تحلیلها در تحقیقات مختلف علمی ،ارتباطی،
سیســتم موقعیتیابــی جهانــی و ...اســتفاده
میشــود .گفتنــی اســت کــه هــزار و  327عــدد از
ایــن ماهوارهها به امریکا و 169مورد نیز به روســیه
مربوط میشــود .چین هــم  363ماهــواره از این
تعداد را در اختیار دارد و در مجموع 807ماهواره
درحال گردش گرد زمین هم به ســایر کشــورهای
جهــان مربــوط میشــوند .همچنین بــا توجه به
ســرمایه گذاریهــای گســترده در جهــان ،انتظــار
میرود تا ســال  2025ســاالنه هــزار و  100ماهواره
در دنیــا به فضا پرتاب شــود درحالی کــه این رقم
در سال  2018حدود 365ماهواره بود و این نشان
از رشد چشمگیر این حوزه دارد .همچنین در این
گزارش عنوان شده است در سال 2018چین بیش
از هر کشــور دیگری ماهواره به فضا پرتاب کرد و با
برنامهریزیهایــی که انجــام داده انتظــار میرود
در چندســال آینده بزرگترین تلسکوپ فضایی
جهان و ســنگینترین راکت جهان را نیز طراحی
کند.
شاخص سرمایهگذاری و بودجه
یکی دیگر از شــاخصهایی که در توسعه فضایی
کشــورها تأثیر دارد ،میزان ســرمایهگذاری بخش
خصوصیوهمچنینبودجهسازمانهایفضایی
کشورهاست.طبقاینگزارش،بازارتولیدکنندگان
جهانی ماهواره و سیســتمهای پرتاب ماهواره در
فاصلــه ســالهای  2020تــا  ،2025رشــد بیــش از
3.5درصــدی در زمینــه بازده کل ســرمایهگذاری
و نــرخ رشــد ســاالنه ترکیبــی ( )CAGRخواهــد
داشت .ازســوی دیگر بخش خصوصی در جهان
به این حوزه عالقهمند شده و سرمایه گذاریهای
زیــادی در عرصه فضایی انجام شــده اســت پس
کشورهایی که سرمایهگذارانی در این بخش دارند
میتواننــد از بقیــه موفقتــر عمــل کننــد .اگر هم

اخبــــار

چرخه فضایی ایران تکمیل شد

بخواهیم نگاهی به سهم مناطق مختلف جهان
داشــته باشــیم باید گفت در ســال  2019امریکای
شمالی باالترین ســهم را در این بازار داشته است
و ایاالت متحده امریکا بیشترین بودجه فضایی را
نسبتبهسایرکشورهایجهانبهخوداختصاص
داده انــد چراکه بودجه ناســا در ســال  2019حدود
21.5میلیــارد دالر بوده اســت .البته شــرکتهای
خصوصــی همچــون  SpaceXکــه در امریــکا
واقعانــد پرتابهایــی بــرای کشــورهای دیگر هم
انجام میدهند به همین دلیل این کشــور در رتبه
نخســت فعالیتهای فضایی جای گرفته است.
باید گفت که باالترین رشــد بازار هم ازآن منطقه
آسیاپاسیفیک(آسیااقیانوسیه)استکهکشورهای
چین و هندوستان را در خود جای داده است.
ایــران در جمــع 6کشــور آســیایی دارای
ماهواره بومی
بــا وجودی کــه پیش از این بیشــتر شــاهد رقابت
تنگاتنــگ امریــکا و اتحــاد جماهیــر شــوروی
ســابق و بعدهــا روســیه در زمینــه دســتاوردهای
فضایــی بودیــم و امــروزه هــم در ایــن عرصــه
کشــور نخســت دنیا امریکاســت اما نمیتــوان از
تالشهــا و موفقیــت هــای آســیا در ایــن زمینــه
چشــم پوشــی کــرد .حــاال شــرایط تغییر کــرده و
تعداد زیادی از کشــورهای آسیایی با برنامههای
فضایــی متعــدد بــه طــور فعاالنــه تــاش دارند
تا در مســابقات پیشــرفتهای علمــی و فناوری

فضایی و ماهوارههای علمی ،ارتباطی ،سیســتم
موقعیتیابی جهانی ،فرســتادن فضانوردان به
فضا و...برنده باشند.
طراحی و تولیــد ماهواره و ماهــواره برهای بومی
یکــی از شــاخصهای توســعه فضایی به شــمار
میرود و وقتی نوبت به آســیا میرسد باید گفت
از 10کشوری که تاکنون حداقل یک پرتاب ماهواره
بومی موفق به فضا داشــتهاند 6کشــور ،آســیایی
هســتند .ژاپن و چین در ســال  ،1970هندوســتان
در ســال ،1980رژیم صهیونیستی در سال ،1988
ایران در سال 2009و کره شمالی هم در سال2012
نخســتین ماهــواره بومی خــود را به فضــا پرتاب
کردهانــد و البتــه از نظــر ایــن شــاخص ایــران را
میتوان پنجمین کشور آسیایی دانست.
چین ،پیشــتاز آسیایی ارســال فضانورد به
فضا
در بخش ارســال فضانورد به فضا هم کشــورهای
آســیایی چیــن ،ژاپــن ،کره جنوبــی ،هندوســتان،
اندونزی و مالزی موفق عمل کردهاند .چین اولین
فضاپیمای سرنشــین دار را در اکتبر  2003به فضا
پرتاب کرد تا نخســتین کشور آسیایی لقب بگیرد
که انسان را به فضا فرستاده است و عمالً آغاز یک
مسابقه فضایی را در منطقه رقم بزند .هندوستان
هم قصد دارد تا سال 2022این مأموریت را انجام
دهد اما ایران هنوز در این حوزه به موفقیتی دست
نیافته اســت .البته در چند ســال اخیر تالشهای

گســتردهای در ایــن زمینــه انجــام شــده و در افق
 ۱۴۰۴رفتن انســان به مدار زمین دیده شده است.
قرار اســت تا پایان برنامه ششــم توســعه ،پرتاب
انسان به فضا بهصورت زیرمداری انجام شود.در
همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
بهمن ماه  98و در آســتانه پرتاب ماهواره ظفر ،از
ســفارش طراحی ساخت کپســول فضایی حمل
انسان به سازمان فضایی کشور خبر داد و ساخت
این کپسولها را نخستین گام برای اعزام فضانورد
ایرانی به فضا دانســت که قرار است طی سه سال
ساختهشود.گفتنیاستبااینکهبیشترموفقیتها
در آســیا در دســت ســه کشــور اصلی چین ،هند و
ژاپــن قــرار دارد برخی معتقدنــد این موفقیتها
چنــدان در برابــر دســتاوردهای امریــکا و روســیه،
بزرگ نیســتند اما بســیاری از تحلیلگــران اعتقاد
دارند آســیا میتواند در آیندهای نه چندان دور در
زمینه اکتشــافات فضایی ،پیشــتاز جهان شــود .از
دیگر موفقیتهای چین میتوان به موشک ضد
ماهــوارهای این کشــور اشــاره کــرد.در ژانویه ســال
 ،2007چین به اولین قدرت فضایی نظامی آسیا
تبدیل شد چراکه موشک ضد ماهوارهای را به مدار
فرســتاد تا یک ماهواره هواشناسی چینی قدیمی
را در مــدار نابــود کند .هندوســتان هم بــا ماهواره
 Microsat-Rایــن کار را در قالــب یــک مأموریت
فضایــی انجــام داد .در ایــن میــان تنهــا کافــی
است مقایســهای درزمینه شــرایط فعلی ایران با
کشورهایآسیاییهمچونچین،ژاپن،هندوستان
و همچنین کشــورهای غربی داشــته باشیم که در
دستاوردهای فضایی رتبه باالیی دارند.در شرایط
تحریم و مشــکالت فراوانی که کشــور با آن دست
به گریبان اســت شــاهد تالشهای نخبگان برای
ســاخت ماهواره و ماهواره برهای بومی هستیم و
اگــر پرتابهای ماهوارهای هم با شکســت مواجه
شــدهاند باید گفت کــه این موضــوع ،در پرتابها
امری طبیعی اســت و کشــورهای پیشــرو جهان و
پیشرفته که تحت هیچ فشــار خارجی قرار ندارند
نیــز چنیــن شکســتهایی را در کارنامــه فعالیت
فضایــی خود تجربه کردهاند .در چنین شــرایطی
صحبتهایی مبنــی بر توقف پیشــرفت فضایی
کشــور یــا کــم کاری وزارت ارتباطــات و مجموعــه
دولت در این زمینه ،بیانصافی است.

ب و کارهایی که بهدلیل موانع ثبت رسمی،
«حاکمیت عالقهمند است بسیاری از کس 
بهصــورت زیرزمینــی و غیرنظاممند فعالیت میکنند بهصورت رســمی و شــفاف
فعالیت خود را به ثبت برسانند».
بهگزارش«ایران»رضاباقری اصل دبیرشورای اجرایی فناوری اطالعاتبابیانمطلب
فوق و اشــاره به افزایش شــفافیت در فعالیت کســبوکارهای مجازی گفــت :در حال
حاضر مصوبهای برای تخصیص کد کارگاه به تمام کســبوکارهای مجازی بر اساس
محــل اقامت قانونی یــا بهصورت مشــترک با دیگر کســبوکارها ،در شــورای اجرایی
فناوری اطالعات تصویب شدهاســت .بدین ترتیب کســبوکارهای مجــازی و تجارت
الکترونیک میتوانند با ارائه کد پســتی یک آدرس مشــترک با سایر شرکتها یا محل
اقامت قانونی ،کد کارگاه کســبوکار خود را دریافت کنند.دبیر شــورای اجرایی فناوری
اطالعــات در مورد بقیه کســبوکارها و شــرکتهای تجــاری هم توضیــح داد« :وزرای
ذیربــط از اجــرای این مصوبه برای همه حوزههای تجاری دفاع کردهاند ،اما تصویب
آن برای همه کســبوکارها و شرکتهای تجاری مستلزم تصویب در شورای عالی کار
اســت .وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از این مصوبه حمایت کردهاند و من اطمینان
دارم که این مصوبه برای تعمیم به دیگر کســبوکارهای غیر مجازی هم در شــورای
عالــی کار دچار مشــکلی نخواهد شــد.رضا باقــری اصل توضیح داد :گرایش کشــور به
کسبوکارهای مجازی پررنگتر از گذشت ه است و حاکمیت از توسعه این بخش بیش از
هر زمان دیگرحمایت میکند .در نتیجه دولت از هر پیشنهادی که باعث تسهیل ثبت
و ورود کســبوکارهای مجازی به بازار شــود استقبال کردهاست.وی در توضیح مزایای
طرح ثبت شرکتها با آدرس مشترک گفت :یکی از مسائلی که از سوی هیأت دولت
و وزرای ذیربط مورد تأکید قرار گرفته ،افزایش شــفافیت در فعالیت کســبوکارهای
مجازی اســت .حاکمیت عالقهمند است بســیاری از کسبوکارهایی که بهدلیل موانع
ثبت رسمی ،بهصورت زیرزمینی و غیرنظاممند فعالیت میکنند ،بهصورت رسمی و
شفاف فعالیت خود را به ثبت برسانند .ثبت شرکتها با آدرس مشترک و بدون نیاز
به کدپســتی یکتا ،یک مانع بزرگ و یک هزینه ســربار برای اجاره دفتر را از جلوی پای
کسبوکارهای نوپا برای ثبت رسمی کسبوکارهایشان برمیدارد.

سامانه های کنترل صنعتی در پژوهشگاه آی سی تی
ایجاد شد

پژوهشگاه ICTنخستینمجوزرسمیآزمایشگاهارزیابیسامانههایکنترلصنعتی
را دریافت کرد.
بهگزارش «ایران» ابوذر عرب ســرخی رئیس پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری
اطالعات این پژوهشگاه گفت :پس از  ۷سال تالش اداره آزمایشگاههای پژوهشکده
امنیت ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بهعنوان نخستین آزمایشگاه ارزیابی
ســامانههای کنترل صنعتی توســط مرکــز راهبــردی افتای کشــور ،تأیید صالحیت
شــد.وی افزود :بر این اســاس آزمایشگاه پژوهشــکده امنیت پذیرای تولیدکنندگان
محصوالت کنترل صنعتی کشور برای انجام فعالیتهای ارزیابی و صدور گواهی در
چارچوب سیاســتهای نظام اعتبارســنجی و صدور گواهی افتای کشور خواهد بود.
عرب سرخی دلیل اهمیت ارزیابی و صدور گواهی برای سامانههای کنترل صنعتی
را اســتفاده از آن در بســیاری از زیرســاختهای حیاتی و حساس کشــور عنوان کرد و
گفت :از اینرو ارزیابی امنیتی این ســامانهها و تالش در جهت امنســازی آنها تأثیر
قابل توجهی در امنسازی زیرساختهای حیاتی و حساس کشور خواهد داشت.
رئیــس پژوهشــکده امنیت ارتباطــات و فناوری اطالعــات پیش از ایــن گفته بود که
در صــورت دریافــت مجــوز از مرکــز راهبــردی افتا در ســالجاری ،با توســعه نســل
جدید آزمایشــگاههای امنیتی ،نخستین آزمایشگاهی خواهیم بود که از زیرساخت
آزمایشگاهی امنیتی محصوالت کنترل صنعتی برخوردار است.

