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 مروري بر عملكرد شوراي عالی فضایی

 در دولت یازدهم
 

 
  

 

 

 قدمهم

ترين مرجع فضايی عالیعالی  شورایانقالب فرهنگی، عالی  شورایسند جامع توسعه هوافضا مصوب براساس 

ی اجرايی، سیاستگذاروظیفه مزبور، سند « 1-6»فضايی کشور است و به استناد بخش  ی در حوزهسیاستگذار

عالی امنیت  شورایهای ضايی را با رعايت سیاستای حوزه فهای کالن و راهبردهراهبری، نظارت و تصويب برنامه

 بنا 25/11/1383در جلسه مورخ  وزيران ماده توسط هیئت 12فضايی در عالی  شورایاساسنامه  عهده دارد.ملی بر

ماده  «1»ريزی کشور و به استناد تبصره سازمان مديريت و برنامه 24/3/1383مورخ  10148042پیشنهاد شماره  به

مجلس شورای اسالمی تصويب شده  1382مصوب  ،وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ( قانون8)

 خواهد رسمیت جلسهرئیس  حضور و اعضا اکثريت حضور با شورا ( اين اساسنامه، جلسات8موجب ماده )به است.

 اول معاون برعهده جلسه ( اساسنامه، رياست3ماده )« 1»جمهور مطابق با تبصره و در غیاب رئیس يافت

در  و دهد تشكیل جلسه سال در دو بار ( اساسنامه، اين شورا بايد حداقل7طبق ماده ) .بود خواهدجمهور رئیس

 است موظف شورا ( اساسنامه، دبیر11همچنین مطابق با ماده ) .برگزار کند نیز العادهفوق جلسات تواندمی نیاز صورت

 .کند تهیه بار يک ماه 6 هر را شورا تصمیمات مورد در شده جامان اقدامات و هافعالیت گزارش

 

 فضایی در دولت یازدهمعالی  شورايعملكرد 

قانون  وچهارميكصدوبیسترياست محترم جمهور با استناد به اصل 1393در اواخر آذرماه سال و  در دولت يازدهم

 وضعیت تعیین قانون «3» بند موضوع کشور یفضايعالی  شورایمصوبات  تأيید و جلسات اداره اساسی مسئولیت

 (4)موجب حكم ديگری و در تضاد با ماده را به معاون علمی و فناوری خود واگذار کرد. همچنین به عالی شوراهای

فضايی در سازمان فضايی ايران، دبیرخانه عالی  شورایبر قرارگیری دبیرخانه فضايی مبنیعالی  شورایاساسنامه 

توجه به  جمهور در اين حكم بارئیسعالوه بهجمهوری منتقل شد. معاونت علمی و فناوری رياستاين شورا به 

ريزی را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه «مرکز ملی فضايی»قانون اساسی، ايجاد  وششميكصدوبیستاصل 

به ا رعايت قوانین و مقررات مربوطه های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی بو نظارت و با استفاده از ظرفیت

سازمان فضايی ايران و پژوهشكده تحقیقات پس از ابالغ اين حكم،  محول کرده است. معاون علمی و فناوری خود

نظر   زيرتر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتزع شده و مستقیماًکه پیشفضايی ايران 

 . بازگردانده شدوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  به بار ديگرکرد، جمهوری فعالیت میرياست

، اگرچه جمهوریرياستفضايی در معاونت علمی و فناوری عالی  شورایدر طول فعالیت دبیرخانه  

 نظر با سازمان فضايی خروجیدلیل اختالفاما به ،هايی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشكیل شدندکارگروه
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جمهوری به گذشت چند ماه اين دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری رياست دست نیامد و مجدداً پس ازباره بهدر اين مشخصی

 فضايی در دولت يازدهم برگزار نشد.عالی  شورایسازمان فضايی انتقال يافت و علیرغم تشكیل هشت کارگروه تخصصی جلسه 

بار بوده  سه( تاکنون 1383فضايی از بدو تشكیل )يعنی از سال عالی  ایشورشده ازسوی  در مجموع تعداد جلسات برگزار

( اساسنامه شورای عالی فضايی 7های هشتم، نهم و دهم( اين درحالی است که تنها در دولت يازدهم با عنايت به ماده )است )دولت

تشكیل  های کالن و راهبردهای حوزه فضايیی اجرايی، راهبری، نظارت و تصويب برنامهسیاستگذارجلسه با هدف  8حداقل بايد 

 شد که اين مهم محقق نشده است. می
 

 ي و پيشنهادهابندجمع

 برخالفاما از بدو تشكیل با عدم تشكیل جلسات،  ،ی در حوزه فضايی کشور استسیاستگذارترين مرجع فضايی، عالیعالی  شورای

مفاد اساسنامه  برخالففضايی در دولت يازدهم، عالی  شورایساسنامه اين شورا، روبرو بوده است. عدم تشكیل جلسات ( ا7ماده )

 باشد.ی حاکمیتی در حوزه فضايی کشور میهاچالشين مهمتراين شورا، يكی از 

شود که در مغايرت صريح با یدر حوزه فضايی کشور به وضوح مشاهده م سیاستگذاريک نهاد باالسری  خألدر شرايط کنونی 

ساله اول نقشه راه فضايی کشور دهفضايی و پیشرفت برنامه عالی  شورایید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه تأک

ی، همچنین همپوشانی برخی سیاستگذار منظوربهفضايی عالی  شورای جلساتهیئت دولت( قرار دارد. عدم تشكیل  1385)مصوب 

یقه سل اختالفو نبود هماهنگی در ساختار مديريت کالن کشور در حوزه فضايی سبب بروز  سیاستگذارهادهای متولی و وظايف ن

ين اين موارد مهمترازجمله های فضايی کشور شده است. یتفعالمرتبط و بروز واگرايی و عدم انسجام راهبردها و  هایدستگاه

های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی و فناوری بخش هاییتفعالتوان به ناهماهنگی میان می

عالی  شورایسند جامع توسعه هوافضا مصوبه  6های موجود در فصل که با استناد به سیاستيی آنجا ازجمهوری اشاره کرد. رياست

فضايی است؛ عالی  شورایامور مرتبط برعهده  ی وسیاستگذارفضايی، مسئولیت عالی  شورایاساسنامه  (2)انقالب فرهنگی و ماده 

نهاد باالسری و  عنوانبههای اين مرکز توجه به اهداف مشابه در مرکز ملی فضايی ايران، سازمان فضايی کشور از سیاست اما با

 شده است.منجر ر کند که اين امر به يک بالتكلیفی قانونی در حوزه فضايی کشوینمی کالن فضايی تبعیت هاحوزهدر  سیاستگذار

های وفصل خألشود اقدامات زير برای شفاف شدن وضعیت موجود کشور در حوزه فضايی و حلاين پیشنهاد میاساس بر 

 قانونی انجام شود:

 1385ساله اول نقشه راه فضايی کشور )مصوب دهفضايی و پیشرفت برنامه عالی  شورایارائه گزارش کاملی از مصوبات  -

 های نهم، دهم و يازدهمهای مرتبط در دولتهمكاری طرفهیئت دولت( با 

( قانون 8های سیاستگذاری و اجرا )با در نظر گرفتن ماده )تبیین جايگاه سازمان فضايی ايران و مرکز ملی فضايی در حوزه -

 اختیارات و وظايف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درخصوص سازمان فضايی ايران(

 هیئتفضايی و سازمان فضايی ايران و تصويب اساسنامه مرکز ملی فضايی ايران توسط عالی  شورایهای اصالح اساسنامه -

خصوص حدود اختیارات و تكالیف هريک از آنها در زمینه شده در تصمیمات اتخاذبراساس صورت نیاز و  محترم وزيران در

 ذاری و اجراگسیاست

 .فضايی کشور توسط نهادهای متولی ساله دوم نقشه راهدهتدوين و تصويب برنامه  -


