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 های فضایی در کشور چینساختار و سازماندهی حوزه علوم و فناوریبررسی 
 

 
 مسعود توفیق زاده

 مهندسی فضایی، دانشگاه بیهانگ دانشجوی دکتری
masoud@buaa.edu.cn 

 

 
 چکیده

بر کسی پوشیده نیست که کشور چین اکنون یکی از قدرتهای برتر، پیشرو و توسعه یافته فضایی جهان 

های فضایی، و شود که توانسته است در طول تاریخچه فعالیت خود در عرصه علوم و فناوریمحسوب می

نام خود را در  خصوصا در دو دهه اخیر، به دستاوردهای بزرگ، قابل مالحظه و درخشانی دست پیدا کند و

های فضایی به عنوان سه قدرت برتر مطرح نماید. اما این دستاوردهای فیزیکی و اقتدارآمیز عظیم بیشتر حوزه

تعهد کافی ریزی منسجم و هدفمند، توان به برنامهمحصول چند عامل اساسی هستند که از مهمترین آنها می

جانبه از اجرای برنامه و باالخره تدوین و انی کامل و همهها و راهبردها، پشتیببه انجام گام به گام برنامه

استقرار یک ساختار و نظام مدیریتی و اجرایی کامل، یکپارچه و روان است تا کمترین خلل و پسرفت را در 

های فضایی اجرا ایجاد نماید. مقاله حاضر به بخش آخر این عوامل یعنی بررسی ساختار و سازماندهی فعالیت

بازیگران و نهادهای مختلف فعال در این عرصه، وظایف و سهم مشارکتی آنها، جایگاه آنها در  کشور چین،

فرآیند پیدایش، رشد و مراتب زنجیره اجرایی، تحوالت و تغییرات این ساختار در بستر زمان و باالخره سلسله

 بلوغ یک فعالیت فضایی در این ساختار تمرکز دارد.

 

 ساختار، سازماندهی فضایی، فناوریهای: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 هستند. 1افزارسازمانو  افزارنرم، افزارسختبخش  3تمامی حوزه های فناورانه توسعه از جمله حوزه فضایی محصول و نتیجه 

های ملی در یرنده ظرفیتشود و در برگبرنامه فضایی اطالق میهای بندی به منابع مادی و قابلیتافزار در این دستهعبارت سخت

 باشد.می ایهای بودجههای زمینی و همچنین هزینهها و سامانههای فضایی مانند پرتابگرها، ماهوارهحوزه سامانه

 باشد.افزار میافزار شامل ساختار سازمانی ایجاد شده برای توسعه و فعالیت عامل سختسازمان

باشد. این افزار در دف خاص میهای فناورانه برای یک ههای فضایی نیز به هنجارها و قواعد اعمال شده به قابلیتزار در برنامهافنرم

 کند.ها و راهبردهای ملی تبلور پیدا میسیاست

ی آن مشکل است. ساالرهای پیچیده و غیرشفاف جهان است که درک ساختار سازمانی و دیوانبرنامه فضایی چین یکی از برنامه

پی نام و دریرات پیها، تعدد ساختارها، بازسازی و تغیبندی و محرمانگی برنامهاین سختی به عواملی مانند سطح باالی طبقه

نیازهای  ویی بهجابجایی ساختارها، و گسترش پیوسته حاکمیت فضایی از لحاظ خلق نهادهای حاکمیتی بوجود آمده برای پاسخگ

 مأموریتی بستگی دارد. ای وبرنامه

(،  دولت و ارتش که CCPپایه استوار است که عبارتند از: حزب کمونیست چین ) 3( بر PRC) 2رژیم حاکم جمهوری خلق چین

محور اولیگارشی و اجماعی -تر است. بنابراین سیستم رهبری چین یک ساختار متمرکز حزبتر و پررنگنقش حزب از بقیه اصلی

 باشد.ادل بین منافع صنفی این سه قوه و سه ستون میاست که منتج به تع

 Leadingهای کوچک رهبری )شود که به گروهکننده و مشورتی خاصی ایجاد میبرای بوجود آوردن اجماع، نهادهای هماهنگ

Small Group-LSGیجاد گیران ارشد در موضوعات خاص و حساس، ا( موسومند و ساز و کارهایی را برای تبادل نظر تصمیم

باشد. این گروه ها بر گستره وسیعی از دهی این پیشنهادات برای تأثیرگذاری قابل توجه میاجماع، خلق یک چارچوب برای جهت

یست و امور کشاورزی فعال زگذاری و اقتصادی، منابع ملی انرژی، حفاظت از محیط موضوعات مانند امور خارجه، امور سرمایه

 هستند.

طور خالصه، نهادهای شورای  بندد. بهها را بدون تغییر و یا با کمترین تغییرات به کار میبری چین این توصیهدر برخی از موارد، ره

االترین ب( و ارتش آزادی بخش چین، به ترتیب Central Committee of the CCP(، حزب مرکزی )State Councilدولتی )

 باشند.و ارتش مینهادهای سه رکن اصلی جمهوری خلق چین یعنی دولت، حزب 

 

 (SLG) 3گروه راهبری فضایی

را شورای دولتی د باشهای راهبری منتها در حوزه فضایی میکه در حقیقت یکی از همان گروه نقش اصلی در گروه راهبری فضایی

ها  اعمال میبرای برنامهلی سازی تصمیمات ماو نهایی هایشکه باالترین نهاد دولت است دارد و اختیارات خود را از طریق وزارتخانه

 ند.را ارایه می ک برنامه رسمی که معرف راهبرد ملی فضایی در میان مدت هستساله را در قالب  5کند. به عالوه، طرح فضایی 

های نهزارتخاواعضای گروه راهبری فضایی مقامات رسمی حزب مرکزی، ارتش و دولت هستند که شامل نخست وزیر و نمایندگان 

 ند.باشها مانند امور خارجه، وزارت صنعت و فناوری اطالعات و وزارت امور مالی مییر در برنامهمختلف درگ

 

 (SASTIND) 4مدیریت علوم، فناوری و صنعت در حوزه دفاع ملی
( فعالیت State Councilهای فضایی چین است که زیر نظر شورای دولت )ول اصلی هماهنگی و مدیریت فعالیتاین مدیریت مسئ

                                                             
1 Orgware 
2 People’s Republic of China 
3 Space Leading Group 
4 State Administration on Science, Technology and Industry for National Defense 
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( که نقش اصلی آن حاکمیتی و رگوالتوری MIIT) 1بخشی از فراوزارتخانه صنعت و فناوری اطالعات است SASTINDکند. می

 باشد.های عمومی صنعت دفاعی و هوافضایی چین میبرای جنبه

SASTIND به تحقیق و کند و بر اجرای آن نظارت دارد، تخصیص بودجه قواعد و قوانین صنعت فضایی و دفاعی را صادر می

( و احتماال وزارت MOST) 2دهد که با مشورت و رایزنی وزارت علوم و فناوریهای تحقیقاتی انجام میتوسعه را از طریق برنامه

های هوافضایی باید درگیر و دخیل ها و سامانهها در حوزه تحقیقات و تولیدات فناوریدارایی و تعیین اینکه کدام و نهادها و شرکت

 باشند.

 
 های فضایی چینسلسله مراتب حاکمیتی فعالیت -1شکل  

 (CNSA) 3مدیریت فضایی ملی چین

های مههای ملی فضایی، مدیریت برنافعالیت کرده و وظیفه تعریف سیاست SASTINDمدیریت ملی فضایی چین زیر نظر 

ع ت یک آژانس فضایی جامصنایع فضایی را بر عهده دارد. البته این مدیریها و غیرنظامی و همچنین مدیریت توسعه علوم  ، فناوری

المللی عمومی برنامهینبدهد و در حقیقت نمای همانند نمونه آن در دیگر کشورها نیست بلکه تنها برخی از آن وظایف را انجام می

 کند.جام وظیفه میو صنایع هوافضا ان SASTINDهای فضایی چین بوده و همچنین به عنوان واسط بین 

CNSA  1993در سال ( و همزمان با شرکت هوافضای چینCACبوجود آمد تا جایگزین وزارت منحل شده صنایع ه ) وافضایی

ن است تا با المللی عمومی برنامه فضایی چیبوده و به عالوه نمای بین CACو  SASTINDواسط بین  CNSAشود. بنابراین 

 باط باشد.های فضایی خارجی در ارتآژانس

                                                             
1 Super-Ministry of Industry and Information Technology 
2 Ministry of Science and Technology 
3 China National Space Administration 

جمهوری خلق 
چین

حزب کمونیست

کمیته مرکزی

دولت

شورای دولتی

علوم، فناوری و 
صنعت دفاعی

آژانس فضایی 
چین

نهاد پرتاب و ردگیری 
ماهواره

ارتش

ارتش 
آزادیبخش

دپارتمان 
تسلیحات
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تدوین و منتشر  شود بلکه توسط شورای دولتیصادر نمی CNSA( توسط White Paperهای فضایی )بنابراین برنامه ملی فعالیت

 شود.می

 

 1(CLTC) نهاد پرتاب و کنترل ماهواره
ور مستقیم طبه کند و فعالیت می SASTINDتر است و زیر نظر تر و عملیاتیسیستمی CNSAاین نهاد هم در مقایسه با  

آن را کنترل ره شیچین و مرکز کنترل ماهوا TT&Cهای  ها و پروژه های فضایی شامل زیرساختهای پرتاب یعنی پایگاهمأموریت

 کند.می
 

 (GAD) 2بخشدپارتمان عمومی تسلیحات ارتش آزادی
GAD  4یکی از ( دپارتمان زیرمجموعه ارتش است که تحت کنترل کمیسیون مرکزی نظامیCMCکار می )دپارتمانها  کند. دیگر

 عبارتند از کارکنان، سیاسی و لجستیک.

ای صنعت ی پایههایتاصوال وظیفه اصلی آن مدیریت ساخت و تولید و دستیابی سامانه سالح برای ارتش و اطمینان از تداوم قابل

 دفاعی است.

صا از لحاظ تحقیق و کننده خصوای به عنوان تنظیمگسترده این دپارتمان عالوه بر اینکه مشتری اصلی صنعت دفاعی است، به طور

 توسعه و مدیریت برنامه با صنایع دفاعی و هوافضایی در ارتباط است.

GAD  در همکاری باSASTIND  ا بوسعه را تقوانین تنظیماتی صنایع دفاعی را صادر و بر اجرای آن نظارت دارد. تحقیق و

صالحیت درگیر شدن  وها قابلیت کند که کدام نهادها و شرکتدهد و تعیین میوری تخصیص میرایزنی و مشاوره وزارت علوم و فنا

 های فضایی را دارد.ها و فناوریدر تحقیقات و ساخت سامانه

لکه در دستیابی به های فضایی دخالت دارد بهای نظامی پروژهبدین معنی نیست که فقط لزوما در جنبه GADالبته صبغه نظامی 

 کننده دارد.اهداف فضایی نقش تسریع

 

 فرآیند تغییر و تحول صنعت هوافضایی چین

 در حال حاضر دو گروه صنعتی معظم دولتی در مدیریت و اجرای برنامه فضایی چین دخیلند که عبارتند از:

 (CASCهای هوافضایی چین )شرکت علوم و فناوری

 (CASICشرکت علوم و صنایع هوافضایی چین )

تأسیس شد ونهایتا به این دو شرکت  1993در سال  3CACتشکیل شدند، بعد از اینکه  1999شرکت بطور رسمی در سال این دو 

با تشکیل آکادمی پنجم وزارت  1956هم البته نتیجه یک فرآیند طوالنی تغییر و تحول است که از سال  CACتقسیم شد. خود 

 دفاع ملی آغاز شد.

سازی تبدیل شد که متعاقب آن وزارتخانه خودمختار و مستقل به نام وزارت هفتم صنایع ماشین این آکادمی به یک 1965در سال 

و وزارت صنایع صنایع هوافضایی از آن جمله  1982هم چندین بار تغییرات سازمانی و نامی داد که وزارت صنایع فضایی در سال 

 تقسیم شد CACو  CNSAت صنایع هوافضا به دو بخش آخرین دگردیسی اتفاق افتاد که طی آن وزار 1993هستند. در سال 

[1] .CASC 2-شکل﴿ کندهای فضایی چین فعالیت میبه عنوان آژانس عملیاتی فضایی واقعی در برنامه﴾. 

 

                                                             
1 The China Satellite Launch and Tracking Control General 
2 The General Armaments Department 
3 China Aerospace Corporation 
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 وزارت صنایع فضایی

 وزارت هوانوردی

 آکادمی پنجم وزارت دفاع

سازیشیناوزارت هفتم صنایع م  

هوافضای شرکت کالن

 چین

 آژانس فضایی چین

شرکت علوم و کالن

های هوافضای فناوری

 ﴾CASC﴿چین 

شرکت علوم و کالن

صنایع هوافضای چین 

﴿CASIC﴾ 

 

 وزارت صنایع هوافضا

Oct. 1956 

Nov. 1964 

 

Apr. 1982 

July 1988 

June 1993 

July 1999 

فرآیند تغییر و تحول ساختار فضایی  -2شکل 

 چین
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 (CASC) 1های هوافضایی چینشرکت علوم و فناوریکالن

CASC  یمانکار پپرسنل دارد. او  140000شرکت و مجموعه کارخانجات بوده و  130یک مجموعه بسیار بزرگ است که شامل

یل بوده و همچنین های فضایی دخها و سامانهتأمین فناوری های فضایی چین است و در تحقیقات، طراحی، ساخت واصلی برنامه

 دهد.المللی تجاری را انجام میهای بینتدارک خدمات پرتاب ماهواره

ولیدی و ارخانجات تمجتمع تحقیق و توسعه و تولید است که هر کدام به نوبه خود دارای مراکز تحقیقاتی، ک 8این شرکت دارای 

ی علوم چین، به بوده و به خاطر ارتباطشان با آکادم CASCمجتمع که ستون اصلی  8هستند. این  های تجاری زیرمجموعهشرکت

 شوند عبارتند از:عنوان آکادمی نیز خوانده می

 (CALTهای پرتابگر چین )آکادمی فناوری -1

 (CASTهای فضایی چین )آکادمی فناوری -2

 (SASTپروازهای فضایی شانگهای ) آکادمی فناوری -3

 (AASPTهای سوخت جامد هوافضایی )اوریآکادمی فن -4

 (AALPTآکادمی فناوری سوخت مایع هوافضایی ) -5

 (SAATآکادمی فناوری هوافضایی سیچوان ) -6

 (CAAETآکادمی فناوری الکترونیک هوافضایی چین ) -7

 (CAAآکادمی آیرودینامیک هوافضایی چین ) -8

 ترند.مهمتر و اصلی SASTو  CAST ،CALTکه از میان آنها 

CAST .مجتمع اصلی تحقیق و توسعه و تولید ماهواره های علمی و کاربردی است 

CALT  وSAST ار و محصوالت دبر النگ مارچ، فضاپیمای سرنشیندر کل فرآیند تحقیق، طراحی، توسعه، ساخت و تست ماهواره

أمور م SASTال این ح نیز هستند. با وابسته دخیل هستند و به عنوان دو مجموعه که در پکن و شانگهای مستقرند با هم در رقابت

  باشد.می 9و  5های سنگین و فوق سنگین النگ مارچ مأمور توسعه راکت CALTاست در حالی که  7و  6توسعه النگ مارچ 

 شرکت تخصصی زیرمجموعه این نهاد وجود دارند که عبارتند از: 13همچنین 

 شرکت مخابرات ماهواره ای چین .1

 (CGWIC) 2شرکت صنایع دیوار چین .2

 ای مهندسی هوافضای چینمرکز مشاوره .3

 ای چینای و کاربردهای ماهوارهمرکز منابع داده .4

 های هوافضایی فرانسهشرکت مشترک علوم و فناوری .5

 ای هوافضاشرکت مادر تخصصی سرمایه .6

 المللی هوافضای چینهولدینگ بین .7

 شرکت هوافضایی تایمز الکترونیک چین .8

 وافضایی شنجو پکنافزاری هشرکت فناوری نرم .9

 های هوافضایی شنجنآکادمی فناوری .10

 المللی هوافضایی النگ مارچشرکت تجارت بین .11

 چین Siweiبرداری شرکت فناوری مساحی و نقشه .12

                                                             
1 China Aerospace Science and Technology Corporation 
2 China Great Wall Industry Corporation Limited 
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 گذاری هوافضایی چینهولدینگ سرمایه .13

رکت معتبر و شتنها  تأسیس شده و 1980کند و در سال ای در این حوزه بازی میشرکت صنایع دیوار چین  نقش ویژه و عمده

 .[2] لمللی دارداتواند خدمات تجاری پرتاب ماهواره و فناوری فضایی را به مشتریان بینتأیید شده توسط دولت است که می

 :شامل واحدهایی هستند که به طور مستقیم زیرمجموعه این شرکت بوده و عبارتند از CASCبخش نهایی ساختار 

 چینموسسه استانداردهای فضانوردی  .1

 مرکز انتشارات فضانوردی چین .2

 آرشیو فضایی .3

 مرکز ارتباطات هوافضایی .4

 اخبار فضایی چین .5

 جامعه فضانوردی چین .6

 مرکز توسعه و تبادل نخبگان هوافضایی .7

 دفتر چاپگری هوافضایی .8
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 CASCساختار سازمانی  – 3 شکل

های هوافضایی چینشرکت علوم و فناوری

مراکز تحقیقاتی و مجتمعهای 
تولیدی 

های پرتابگر آکادمی فناوری
چین 

های فضایی آکادمی فناوری
چین 

پروازهای آکادمی فناوری
فضایی شانگهای 

های آکادمی فناوری
سوخت جامد هوافضایی 

آکادمی فناوری پیشرانش
هوافضایی 

ی آکادمی فناوری هوافضای
سیچوان  

آکادمی فناوری 
الکترونیک هوافضایی 

چین 
آکادمی آیرودینامیک 

هوافضایی چین 

شرکتهای خاص

شرکت مخابرات ماهواره ای 
چین

شرکت صنایع دیوار چین

ای مهندسی مرکز مشاوره
هوافضای چین

ای و مرکز منابع داده
ای چینکاربردهای ماهواره

شرکت مشترک علوم و 
های هوافضایی فناوری

فرانسه
شرکت مادر تخصصی 

ای هوافضاسرمایه

المللی هولدینگ بین
هوافضای چین

شرکت هوافضایی تایمز 
الکترونیک چین

افزاری شرکت فناوری نرم
هوافضایی شنجو پکن

های هوافضایی آکادمی فناوری
شنجن

شرکت فناوری مساحی و 
چینSiweiبرداری نقشه

المللی شرکت تجارت بین
هوافضایی النگ مارچ

گذاری هولدینگ سرمایه
هوافضایی چین

واحدهای مرتبط مستقیم

موسسه استانداردهای 
فضانوردی چین

مرکز انتشارات فضانوردی
چین

آرشیو فضایی

مرکز ارتباطات هوافضایی

جامعه فضانوردی چین

گان  مرکز توسعه و تبادل نخب
هوافضایی

اخبار فضایی چین
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 (CASIC) 1شرکت علوم و صنایع هوافضایی چینکالن

 2کادمی اصلی، آ 7اند و مشتمل بر شرکت، کارخانه و موسسه تحقیق و توسعه است که در سرتاسر کشور توزیع شده 140شامل  

 ن هستند.درصد آنها متخصص و تکنسی 40نفر پرسنل دارد و  135000شرکت عمومی است که کال  6نهاد تحقیق و توسعه و 

های بالستیک وشکمالخصوص متمرکز بر تولید هوافضایی دفاعی چین است و علی هایبا اینکه این شرکت پیمانکار اصلی برنامه

ای انگنشین چاهروژه مپکوتاه برد و میان برد و همچنین موشکهای کروز است اما نقض فعالی در بسیاری از اهداف فضایی دارد. در 

 ه است.افزار و خدمات ارزیابی را داشتکننده قطعات و تست نرمو بیدو نقش تأمین

های آنها به این ربخشباشد که عناوین زیها میها و هولدینگها، زیرمجموعهها، آکادمیبخش کلی دپارتمان 4این شرکت دارای 

 [3] باشدترتیب می

 دپارتمانها:
 ریزیدپارتمان توسعه و برنامه -1

 دپارتمان تحقیق و تولید -2

 دپارتمان فناوری و کیفیت -3

 دپارتمان مهندسی فضایی -4

 دپارتمان مالی -5

 دپارتمان مدیریت دارایی  -6

 های اقتصادیدپارتمان تجارت و همکاری -7

 المللیدپارتمان کسب و کار بین -8

 دپارتمان منابع انسانی -9

 دپارتمان امنیت -10

 دپارتمان بازرسی و مدیریت ریسک -11

 دپارتمان بازدید و نظارت منظم -12

 دپارتمان ضمن خدمت )دپارتمان فرهنگ سازمانی( -13

 ها:آکادمی

 ( CASICآکادمی فناوری اطالعات )آکادمی اول  -1

 (CASICفنگ چین )آکادمی دوم آکادمی فناوری مکانیک و الکترونیک چانگ -2

 (CASICاینگ چین )آکادمی سوم آکادمی فناوری الکترومکانیک های -3

 (CASICشی چین )آکادمی چهارم آالت ههشرکت شیمیایی و ماشین -4

 CASICآکادمی ششم  -5

 (CASICجیانگ چین )آکادمی نهم گروه فضایی سن -6

 نان چینشرکت صنایع فضایی جیانگ -7

 آژانس فضایی هونان -8

 ها:زیرمجموعه

 آکادمی فناوری اطالعات هوافضایی -1
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 های دفاعیموسسه فناوری -2

 های هوانوردیموسسه تحقیقاتی فناوری -3

 های وسایل حمل و نقلموسسه تحقیقاتی فناوری -4

 موسسه تحقیقاتی فناوری توان -5

 سازندگی هوافضاییگروه  -6

 صنعت هوافضای چین -7

 صنعت هوافضای گوییجو -8

 شرکت صنایع هوافضایی هونان -9

 Volantشرکت صنایع  -10

 شرکت علمی و صنعتی هوافضایی شنجن -11

 شرکت خودروهای هوافضایی چین -12

 شرکت صنایع هوافضایی هنان -13

 شرکت صنایع دقیق هوافضایی -14

 CASICشرکت مالی  -15

 CASICهای مدیریت دارایی -16

 امنیت هوافضاییشرکت  -17

 CASICمرکز آموزش  -18

 مرکز مسئول خدمات هوافضایی -19

 ها: هولدینگ
 شرکت اطالعات هوافضایی -1

 هولدینگ مخابرات هوافضایی -2

 گروه هولدینگ فناوری باالی هوافضایی -3

 شرکت هوافضایی چانگ فنگ پکن -4

 گروه چنگ گوانگ پکن -5

 شرکت کاربردهای فضایی گوییجو -6

 

 (CAS) 1آکادمی علوم چین
CAS ه پس از تأسیس حزب های فضایی است. این آکادمی بالفاصلترین ایفاگران نقش در حوزه فعالیتترین و مرتبطیکی از اصلی

علم و فناوری ملی  گیری و هدایت توسعهبه منظور ارایه مشاوره علم و فناوری برای تصمیم 1949کمونیست در اول نوامبر سال 

ای ارکنان حرفهدرصد آنها ک 80نفر پرسنل ثابت دارد که حدود  60000ر است که حدود تأسیس شد. این آکادمی یک موسسه فاخ

های سازمان ودانشگاه  5موسسه تحقیقاتی،  104شوند، موسسه که مستقیما اداره می 124و فنی هستند. این آکادمی شامل 

 22زیرمجموعه و  نهاد قانونی 25د. همچنین سازمان مدیریتی و حاکمیتی در پکن و شهرهای بزرگ دیگر چین هستن 13پشتیبان، 

 توان به لنوو اشاره کرد.گذاری آکادمی است که از معروفترین آنها میشرکت مادرصنعت با سرمایه

حوزه ریاضیات، فیزیک، شیمی، علوم زیستی و پزشکی، علوم زمین، علوم فناوری اطالعات و  6تحقیقات در آکادمی علوم چین در 
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ریزی علوم و ترین موسسه آکادمیک علم و فناوری و محور اصلی برنامهبه عنوان عالی CASازماندهی شده است. علوم فناورانه س

دارای هویتی ملی و تأثیرگذار است به طوری که مستقل از  CASهای فضایی دارد. فناوری، نقش بسیار جدی در زمینه برنامه

 . [4] متصل استها بوده و مستقیما به اعتبار دولت/حزب وزارتخانه

 های فضایی چین دخیل هستند که عبارتند از:برخی به طور آشکار در بخش برنامه CASاز میان موسسات متعدد زیرمجموعه 

سازی و اداره زیرساختهای عمده مشاهده زمین و سامانه یکپارچه بر ساخت و عملیاتی موسسه سنجش از دور و زمین دیجیتال:

 ده زمین متمرکز است.زمین فناوری مشاه-فضا-هوا

ای های ماهوارهریزی، انتخاب، توسعه و مدیریت اداره مأموریتیک موسسه کلیدی است که مسوولیت برنامه مرکز ملی علوم فضا:

 علوم فضا را بر عهده دارد.

 تأسیس شد. 2001مرکز رصدی در سال  4از ترکیب  :CASهای نجوم ملی رصدخانه

های مخابراتی ذخیره و که وظیفه توسعه میکروماهواره، میکروماهواره فناوری اطالعات شانگهایها و موسسه میکرو سیستم

 ارسال بر مبنای تجمیع نوآورانه را بر عهده دارد.

 

(، مرکز پروژه CMAتوان به مدیریت هواشناسی چین )از دیگر سازمانها و نهادهای مرتبطی که در عرصه فضایی فعالیت دارند می

( و مرکز سنجش از دور چین NSDASای ملی )(، مرکز کاربردهای اقیانوسی ماهوارهBeidouای ناوبری چین )هماهواره

(NRSCC.اشاره کرد ) 

 

 

 گیرینتیجه
مراتبی کشور چین در حوزه فضایی، همانطور که از گستردگی دستاوردهای این سازمان نیز ساختار مدیریتی و اجرایی و سلسله

بسیار گسترده، عریض و طویل و تقریبا به طور کامل دولتی است که مانند بسیاری از کشورهای دیگر  مشهود است یک ساختار

های نظامی و دفاعی دارد و این ارتباط تاکنون نیز ادامه داشته است. با این حال، جهان، ارتباط و وابستگی دیرینه و عمیقی با بخش

روی از کشورهای قدرتمند توسعه یافته، ورود به بازار المللی، دنبالهت مؤثر بینهای اخیر دولت چین مبنی بر تعامالراهبردهای دهه

های ها و موجودیتها و استارتاپسازی علم و فناوری، حمایت از شرکتتجاریها، ها و پروژهو کسب سهم از آن، تنوع و تعدد طرح

و های کل زنجیره ارزش، از ایده تا توسعه، تولید محصول و ارسال به بازار پذیری از طریق کاهش هزینهخصوصی و تالش برای رقابت

ای فضایی چین با سرعت بسیار بیشتری نسبت به قبل هروند توسعه فعالیتباعث شده که ها های ذاتی چینیبطور کلی بلندپروازی

پیگیری شود و این کشور بتواند ضمن سبقت از رقبای سنتی خود مانند کشورهای اروپایی، فاصله خود با روسیه و ایاالت متحده را 

اتیک زیادی برخوردار های بوروکرکمتر و کمتر نماید. ساختار فضایی کشور چین، علیرغم اینکه بسیار بزرگ بوده و از پیچیدگی

است اما اکنون به یک ساختار بالغ، روان و توسعه یافته تبدیل شده و تمامی ارکان آن، چه دولتی و چه خصوصی از یک نظم و 

 خورد.تضاد منافع و تداخل وظایف کمی در آن به چشم میکاری، کنند به طوری که اختالل، موازیهدفمندی خاصی پیروی می

توان صنعت، یا های چین میت این سازماندهی، بحث پراکندگی جغرافیایی آن است که در بسیاری از استانیکی دیگر از نکا

 های هوافضایی مشاهده کرد.موسسه تحقیقاتی یا تأسیساتی را مرتبط با فعالیت

ای خصوصی را نیز در عرصه هها و استارتاپهای فناورانه دیگر، شرکتهای اخیر بسیار سعی نموده که همپا با حوزهچین در سال

برها فعال نموده و پشتیبانی های فضایی، اعم از ساخت و توسعه ماهواره، کاربردهای فضایی و حتی ساخت و پرتاب ماهوارهفعالیت

های خود سازی فعالیتهای متعددی هستند که با هدف بازاریابی و تجاریها و موجودیتنماید که نتیجه آن نیز رویش شرکت

 باشند.فعالیت می مشغول
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