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 چالش های ورود 
به صنعت ماهواره در ایران

یوسف�قدکساز�خسروشاهی��
کارشناسی مهندسی برق مخابرات، دانشگاه آزاد اسالمی

   ghadaksaz@irib.ir

چکید�ه
مدل تجاري کسب و کار براي اپراتورهاي مخابراتي بين المللي، به بلوغ خود 
رسيده است. ایران علی رغم این که سال ها است عزم ورود و بهره برداری از 
مزایا و منافع این صنعت را داشته است، بنا به دالیل متعدد هنوز نتوانسته 
را طراحی و  است یک مدل موفق تجاری کسب و کار در صنعت ماهواره 
مستقر نماید. مدلی که همه متوليان، کارگزاران و بازیگران بخش های مختلف 
با استانداردهای جهانی، در  این صنعت و همچنين بهره برداران آن، مطابق 
چهارچوبی قانونمند از منافع آن بهره مند شوند. در این نوشتار تالش شده است 
با مروری بر زنجيره ارزش صنعت ماهواره و بازیگران آن، چالش هاي اوليه ای 
که یک اپراتور ماهواره اي در ایران برای ورود به این صنعت با آن روبرو خواهد 

شد، به صورت کلی و تيتروار ليست گردند.
واژگان�کلید�ی

ماهواره،  پرتاب  و  ماهواره ای، ساخت  اپراتور  ارزش،  زنجيره  ماهواره،  صنعت 
سرمایه گذاری.

مقدمه
بیش از نیم قرن از شروع استفاد ه ماهواره هاي 
حوزه  این  د ر  مختلف  نوآوري هاي  با  تجاري 
مي گذرد . ماهواره »اسپوتنیک« روسیه د ر سال 
1957، اولین ماهواره با قابلیت ارسال راد یویي 
بود  و از اواخر د هه هشتاد  میالد ي، ماهواره هاي 
با   1DTH تلویزیون  ارائه  امکان  متوسط،  توان 

آنتن هاي كوچک را فراهم كرد ند . 
د ر سال هاي اخیر نیز فناوري هاي جد ید ، مثل 
باعث  باالتر،  فركانس هاي  با  ها    Spot beam

سرویس  ارائه  د ر  ماهواره ها  راند مان  افزایش 
پخش همگاني و توزیع د یتا د ر سراسر جهان 
شبکه های  میالد ي،  هشتاد   د هه  از  شد ه اند . 

1. Direct to Home

تلویزیوني اكثرا بر پایه پخش ماهواره ای ایجاد  
شد ه اند ، كه پخش برنامه هایي از جمله پوشش 
زند ه اتفاقات مهم اجتماعي، سیاسي، ورزشی و 

اقتصاد ي را فراهم مي كنند .
میلیارد ها نفر د ر سراسر جهان بر پایه زیرساخت 
برقرار  ارتباط  مي كنند ،  مسافرت  ماهواره اي، 
مي كنند  و سرگرم مي شوند . ماهواره ها، د یتا، 
صوت، و شبکه هاي موبایل را با فراهم كرد ن 
زیرساخت انتقال آن ها به خارج از كشور، زماني 
نباشد ، پشتیباني  فراهم  كابلي  انتقال  راه  كه 

مي كند . 
ماهواره ها زیر ساخت ارتباطي و اینترنت را براي 
همه شهروند ان د ر مناطق شهري و روستایي 
ارائه  روز  چند   مد ت  ظرف  جهان  سراسر  د ر 
باند  سریع  مي د هند . همچنین سرویس پهن 
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با  تركیب  با  مي تواند   كه   )fast broadband(
زیرساخت زمیني، زیرساخت مقرون به صرفه 
و سریعي براي یک كشور یا منطقه ایجاد  كند  
و همچنین عملیات نظامي براي حفظ صلح و 
بر اساس  از مرزها د ر سراسر جهان  حفاظت 

ارتباطات امن ماهواره مي تواند ، ایجاد  شود .
امروزه د ر اروپا صنعت ماهواره به طور مستقیم 
شغل   200000 از  بیش  مستقیم  غیر  و 
ایجاد   د رآمد   یورو  میلیارد    10 و  باال  سطح 
و كل  اروپا  براي  ماهواره  است. صنعت  كرد ه 
High- شغل  هزاران  پشتیباني  منظر  از  د نیا 

Tech، سود د هي بیش از 20 میلیارد  یورویي 

ارتباطات  از  نیمي  از  بیش  برقراري  محل  از 
مالي توسط ماهواره ها، توانایي پرتاب مستقل 
و توانایي هاي د فاعي و قرار گرفتن د ر سطح 
راهبرد ي  بسیار  جد ید ،  فناوري هاي  راهبري 
است. این موضوع نه تنها ایجاد  شغل و سود  
و  فناوري  صاحب  كشورهاي  براي  اقتصاد ي 
صنعت ماهواره ایجاد  مي كند ، بلکه به عنوان 
ابزار قد رت، اجازه نفوذ اقتصاد ي و سیاسي را 

براي ایشان فراهم مي كند .
كسانی  چه  ماهواره  صنعت  زمین  بازیگران 
هستند ؟ زنجیره ارزشی و شیوه تجاری سازی 
پیش  چالش های  است؟  كد ام  صنعت  این 
روی كشور برای برخورد اری از ماهواره ملی و 
ورود  به زمین بازی بزرگان كد ام هستند ؟ این 
پاسخی مجمل و ساد ه  تا  برآن است  نوشتار 
د ر  نماید .  ارائه  فوق  سؤاالت  مجموعه  برای 

این راستا د ر بخش اول ابتد ا صنعت ماهواره و 
زنجیره ارزشي آن را تعریف كرد ه و سپس د ر 
بخش د وم سرمایه گذاران گوناگون این زنجیره 
را معرفی می كنیم. د ر بخش سوم با مقایسه 
با  غیرمتمركز  و  متمركز  مد یریت  شیوه های 
نگاهی به وضعیت فعلی كشور د ر این حوزه 
چالش هاي كلي پیش رو د ر برابر یک اپراتور 
ماهواره اي د ر ایران را به تصویر خواهیم كشید . 
بخشاول:صنعتماهوارهوزنجيرهارزش
مخابراتي  ماهواره هاي  صنایع  ارزشي  زنجیره 
و  توسعه د هند گان  از  مجموعه ای  بر  مشتمل 
سازند گان سیستم هاي زمیني، پرتاب، تأسیسات 
و ماهواره هاي عملیاتي است كه براي كاربران 
تجهیزات و خد مات فراهم مي كنند . سازند گان 
این سیستم ها د ر سراسر جهان كمتر از 30 
شركت هستند  كه كاربرد های تجاري، د ولتي و 
نظامي ارائه مي كنند . همچنین د ر حال حاضر 
نزد یک به 50 اپراتور ماهواره اي د ر د نیا مشغول 
به فعالیت هستند . سازند گان تجهیزات، طیف 
بسیار وسیعي از سازند گان موقعیت یاب هاي 
هستند .  تلویزیوني  گیرند ه هاي  تا  د ستي 
هزاران شركت مختلف به منظور ارائه خد مات 
استفاد ه  ماهواره ها  از  كاربران  به  ماهواره اي 
مي كنند . د ر راستاي نقش كلید ي ماهواره ها د ر 
رسید ن به اهد اف آتي و بلند  مد ت هر كشور، 
د ولت ها و رگوالتورها د ر هر جامعه اي باید  از 
مذاكرات  د ر  و  ماهواره حمایت كنند   صنعت 
جوامع بین المللي امکان ایجاد  خد مات فضایي 

شکل1.زنجيرهارزشصنعتماهواره
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خالي از تد اخل را تضمین كنند . د ر فاصله  میان 
ساخت ماهواره و استفاد ه نهایي از كاربرد هاي 
آن به وسیله  مشتریان، زنجیره  ارزشي فضایي با 

سطوح اصلي ذیل توصیف مي گرد د :
y كارخانجات و  فضایي  صنایع  ساخت:

زمیني  ایستگاه هاي  فضایي،  سیستم هاي 
وابسته و پایانه هاي كاربران.

y ،پرتاب اپراتورهاي  پرتاب:  سرويسهاي
كه ماهواره ها را به مد ار خود  انتقال مي د هند .

y :فروشيااجارهظرفيتماهوارهياداده
اپراتورهاي ماهواره، كه ماهواره هاي خود  را 
اد اره مي كنند  و سرویس هایي مانند  پهناي 
باند  مخابراتي، سیگنال هاي موقعیت یابي یا 
د اد ه هاي رصد  زمین را به طور مستقیما به 

فروش مي رسانند .
y سرويسهايارزشافزوده: ارائه كنند گان

سرویس، ظرفیت یا د اد ه  ماهواره را خرید اري 
مي كنند ، ایستگاه هاي زمیني و شبکه ها را 
مانند   سرویس هایی  و  مي نمایند   كنترل 
رد یابي،  و  رد گیري  جهاني،  ارتباطات 
را  غیره  و  زمین  اطالعات  سرویس هاي 

تحویل مي د هند .
بین هریک از سطوح، یک كسب و كار با رابطه 
و  سرمایه گذاري  امکان  با  مشتري  فروشند ه/ 
د رآمد زایي بخش خصوصي مي تواند ، تشکیل 
می گرد د . بخش عمد ه اي از كسب و كار بخش 
زنجیره  د ستی  پایین  بخش  د ر  خصوصي 
به  سرویس ها  كه  جایي  د ارد ،  قرار  ارزشي 
كاربر نهایي كه شركت ها و سازمان ها )مانند : 
مانیتورینگ  برد اري،  نقشه  نظامي،  ارتباطات 
یا  غیره(  و   M2M ارتباطات   ،ATM محیط، 
ارتباطات  تعاملي،  تلویزیون  مانند :  خد ماتی 
و   GPS گیرند ه هاي   ،Google Earth،موبایل

غیره، تحویل د اد ه مي شوند .
و  سرویس ها  مجموعه  كه  این  به  عنایت  با 
فضایي  ساخت  زیر  به  الذكر  فوق  خد مات 
و  موقعیت یابي(  و  زمین  رصد   )مخابراتي، 
پاید اري طوالني مد ت آن وابسته هستند ، به 

منظور مقاوم سازي زنجیره  ارزشي همواره باید  
سرویس هاي  از  حاصل  د رآمد هاي  از  بخشي 
پایین سو براي سرمایه گذاري د ر زیر ساخت 

فضایي استفاد ه شود .
1.کارخانههايسازنده

میزان سرمایه گذاري د ر سیستم فضایي د امنه  
د الر  میلیارد   چند ین  د ارد .  بسیارگسترد ه اي 
براي د وره زماني طوالني 7 تا 15 ساله براي 
متوسط  پرتابگرهاي  و  بزرگ  زیرساخت هاي 
براي  د الر  میلیون  صد   چند   سنگین،  تا 
ماهواره هاي علمي، رصد  زمین یا مخابراتي و 
چند  د ه میلیون د الر براي ماهواره هاي كوچک، 
این  از  بخشی  تجهیزات،  و  زیرسیستم ها 

سرمایه گذاری ها هستند .
2.اپراتورهايپرتاب

به  كه  پرتاب،  بخش  ذاتي  ویژگي  د لیل  به 
طور عمد ه، هزینه آن توسط بخش حاكمیتي 
تأمین مي گرد د ، تعد اد  شركت هاي ارائه د هند ه  
سرویس پرتاب محد ود  )كمتر از 10( هستند  
و به طور عمد ه وابسته به شركت هاي سازند ه 
Arians- »پرتابگر هستند . مانند  شركت سهامي 

pace« كه متعلق به صنایع پرتابگر اروپا است، 

»ILS« كه متعلق به خرونیچو روسیه است و 
 »Boeing« كه سرمایه گذاري مشترک »ULA«
از سویي  ... است.  و   »Lockheed Martin« و
د یگر شركت »Space X« د ر آمریکا، فناوری و 
توانایی استفاد ه مجد د  از پرتابگرها برای پرتاب 

مجد د  را به رخ د یگران كشید ه است.
3.اپراتورهايفضايي

توپولوژي اپراتورهاي فضایي، با توجه به كاربرد  
آن ها متفاوت است: مخابراتي، رصد  زمین یا 
نمود ن  اد اره  آن ها،  مشترک  وجه  ناوبري. 
تجهیزات فضایي و فروش پهناي باند  یا د اد ه 
است. مد ل تجاري كسب و كار براي اپراتورهاي 
مخابراتي، به بلوغ خود  رسید ه است. تمركز این 
بخش بر روي 30 بازیگر اصلي آن است، كه 
SES, Intel- مجموعه  این  اول  اپراتور  )چهار 

د رصد    60 تقریباً   ،)sat, Inmarsat, Eutelsat
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از د رآمد ها را از آن خود  نمود ه اند ؛ بیشتر این 
اپراتورها توسط صند وق سهامي خصوصي د ر 
10 سال گذشته ایجاد  شد ه اند ، كه بخشي از 
سهام د اران آن ها بارها تغییر كرد ه  و جا به جا 

شد ه اند .
براي  سنجشي  ماهواره هاي  كه  این  د لیل  به 
مد ت زیاد ي تحت اد اره و كنترل بخش د ولتي 
بود ه است، كسب و كار تجاري براي اپراتورهاي 
بازیگر  است. 3  نرسید ه  بلوغ  به  زمین،  رصد  
 GeoEye، ،اصلي بخش خصوصي د ر این زمینه

Digital Globe و Spot Image است.

تاكنون  نیز  ناوبري  اپراتوري خصوصي بخش 
وجود  ند اشته است و د لیل آن این است كه 
یعني  كنوني  موقعیت یاب  سیستم هاي  تنها 
GPS، Glonass و Beidou توسط بخش د ولتي 

و عموما براي اهد اف نظامي اد اره مي شوند  و 
د سترسي به سیگنال هاي غیر نظامي آن ها نیز 

رایگان است.
ارزش سرويسهاي ارائهدهندگان .4

افزوده
بیشترین  ارزشي  زنجیره   سوي  پایین  بخش 
مستقیم  طور  به  و  مي نماید   ایجاد   را  د رآمد  
شركت هاي  است.  ارتباط  د ر  نهایي  كاربر  با 
كه  د ارند ،  وجود   بخش  این  د ر  متعد د ي 
سرویس هاي مختلفي )به طور عمد ه مخابراتي( 

را براي بازارهاي مختلف ارائه مي د هند .
بخشدوم:سرمايهگذارانزنجيرهارزش

فضايي
سرمایه گذاران متعد د ي ممکن است د ر زنجیره  

ارزشي فضایي مشاركت د اشته باشند :
y گسترش براي  مثال؛  عنوان  به  دولت:

زیرساخت هاي عمومي بزرگ.
y براي مثال؛  عنوان  به  خصوصي: بخش

مخابرات  عمومي  پلتفورم هاي  گسترش 
تجاري، پرتابگرهاي كوچک یا سیستم هاي 

شخصي سفر به فضا.
y بانکها:از طریق اعطاي وام به اپراتورها و

صنایع.

y براي مثال؛  عنوان  به  سهامي:  صندوق
ایجاد  یا اد غام اپراتورهاي مخابراتي.

y براي مثال؛  عنوان  به  سرمايه:  صاحبان
تأسیس شركت هاي تکنولوژي و شركت هاي 

New Space.
البته هر كد ام از سرمایه گذاران فوق الذكر توان 
انتظار  مورد   زمان  و  متفاوت  سرمایه گذاري 
براي بازگشت سرمایه، خطرپذیري و استراتژي 

خروج متفاوتي د ارند .
نقشويژهدولت

مشتري  بزرگ ترین  و  اولین  د ولت ها 
استفاد ه هاي  براي  فضایي،  سرویس هاي 
امنیتي و د فاعي، سرویس هاي عمومي )مانند  
طرح هاي  بنیاد ي،  تحقیقات  هواشناسي(، 
علمي، اكتشافي و سفر انسان به فضا، محسوب 
زنجیره   د ر  كلید ي  نقشي  د ولت  مي گرد د . 
ارزشي فضا بازي مي كند  و نقش هاي مختلفي 
از سرمایه گذاري د ر زیرساخت تا استفاد ه كنند ه 

از كاربرد ها و سرویس ها را انجام مي د هد :
y  ،فضایي سرویس هاي  و  كاربرد ها  مشتري 

)مانند :  محض  تجاري  ارتباط  یک  ایجاد  
براي  اینتلست  با  آمریکا  د فــاع  وزارت 

كاربرد هاي مخابراتي(.
y  مشاركت د ر سرمایه گذاري، مالکیت، استفاد ه

از زیرساخت هاي فضایي اپراتور خصوصي.
y  : مانند( كاربر  و  اپراتور  مالک،  سرمایه گذار، 

ماهواره هاي علمي(.
y  مشتري اپراتور خصوصي با قرارد اد  طوالني

مد ت.
جايگاهسرمايهگذاريدرزنجيرهارزش

براي  باید   فضایي  اپراتورهاي  كلي،  طور  به 
حق  یا  كنند   پرد اخت  هزینه  زیرساخت ها 
نمایند .  د ریافت  د ولت  از  را  آن  استفاد ه 
افزود ه  ارزش  سرویس هاي  ارائه د هند گان 
سرمایه گذاري محد ود ي را د ر بخش زیرساخت 
زمیني  ترمینال هاي  و  شبکه ها  د ر  عمد تا 
مربوط  مشکل  بزرگ ترین  مي د هند .  انجام 
میزان  كه،  است  این  سرمایه گذاري  این  به 
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میزان  سطح  و  بازپرد اخت  زمان  سرمایه، 
بین  آن  ریسک  و   )ROI1( سرمایه  بازگشت 
كارخانجات سازند ه، اپراتورها، سرمایه گذاران و 

ارائه د هند گان سرویس تسهیم مي گرد د .
به  و  باشند   نوظهور  كاربرد ها  كه  صورتي  د ر 
بلوغ كافي براي تجاري سازي نرسید ه باشند  و 
سرمایه گذاري بیشتر از 10 میلیون د الر باشد ، 
ریسک آن براي بخش خصوصي قابل پذیرش 
نیست. مشابه وضعیت كاربرد هاي مخابراتي د ر 
براي شروع  د نیا،  د ر  میالد ي  و 70  د هه  60 
د ر  سرمایه گذاري  باید   تجاري،  كاربرد هاي 
زیرساخت هاي ابتد ایي با حمایت هاي عمومي 
همچنین  پذیرد .  صورت  خطا  آزمون-  براي 
د ولت هاي مي توانند  قوانین حمایتي از توسعه  
تجاري وضع نمایند  و حامي ارائه د هند گان اولیه 
سرویس باشند . به عنوان یک مثال می توان به 

بخشود گي مالیاتي اشاره نمود .
زماني كه این بخش به كمال كافي رسید  و 
پیش بیني هاي روشني از بازار و رقابت د ر این 
زمینه ارائه گرد ید ، ترد ید  د ر سرمایه گذاري و 
كه  زماني  مي یابد .  كاهش  شد ت  به  ریسک 
سرمایه گذاري د ر زیرساخت ها از محل د رآمد  
زنجیره   پذیرد ،  انجام  ارائه  سرویس  از  حاصل 
مخابراتي،  سرویس هاي  د ر  ویژه  به  ارزش 
مي تواند  به صورت كامل خصوصي سازي گرد د . 
سرمایه گذاران خصوصي بانک ها یا صند وق هاي 
سرمایه گذاري  امکان  كه  هستند   سهامي 
جایگاه  د ارند .  را  د الري  میلیون  صد   چند  
سرمایه گذاري براي سرمایه گذاران ریسک پذیر 
بیشتر د ر صنایع سازند ه  و صاحبان سرمایه، 
تکنولوژي هاي  كه  زماني  است،  تجهیزات 
نوظهور شناسایي شد ه اند  و قابلیت سود د هي 

باالیي د ارند .
شيوهمديريت

امروزه د ر علوم سیاسي و اد اري مفاهیم تمركز 
و عد م تمركز )مد یریت متمركز و غیر متمركز( 
د ر موارد  گوناگون به صورت مبهم و پیچید ه به 

1. Return On Investment

كار مي رود . ریشه این ابهام د ر نظریات و عقاید  
سیاسي و اجتماعي حاكم بر جامعه است. به 
طوري كه د ر هر نوع نظام سیاسي و اجتماعي 
قد رت  تمركز  د ر  تفریط  یا  افراط  از  حد ود ي 
مي خورد .  چشم  به  تصمیم گیري  و  اجرایي 
انرژي هاي  از  مختلف  اجرایي  حوزه هاي  د ر 
تجد ید پذیر گرفته تا صنایع هوا و فضا، مد یریت 
متمركز و غیر متمركز به هر شکل و صورتي 
د ر  قد رت  ساختار  نشان د هند ه  باشد ،  كه 

تصمیم گیري و اجرا است.
اجرایي  حوزه  یک  متمركز  غیر  مد یریت 
ماهواره،  و  فضایي  صنعت  حوزه  همچون 
وقتي است كه حوزه هاي حاكمیتي، اپراتورها، 
خد مات د هند گان و كاربران بتوانند  د ر حد ود  
امور  به  نسبت  و مسئولیت هاي خود   وظایف 
اختیارات  از  و  نمایند   تصمیم  اتخاذ  محوله 
كافي و متناسب با مسئولیت برخورد ار باشد . 
تفویض  بنابراین مبناي عد م تمركز سازماني 
اختیار یا واگذاري اختیارات بیشتر و متناسب با 
مسئولیت ها به هر عضو زنجیره ارزشي ماهواره 

از سوي د ستگاه سیاست گذار و حاكم است.
ساختار اپراتورهاي فضایي با توجه به كاربرد  
آن ها متفاوت است: مخابراتي، رصد  زمین یا 
ناوبري. وجه مشترک آن ها، بهره برد اري، اد اره، 
كنترل و نگهد اري از تجهیزات فضایي و زمیني 

و فروش پهناي باند  یا د اد ه است.
تجاري كسب  مد ل  تقریبا می توان گفت كه 
بین المللي،  مخابراتي  اپراتورهاي  براي  كار  و 
این بخش  بلوغ خود  رسید ه است. تمركز  به 
بازیگر اصلي آن است، كه چهار  بر روي 30 
اپراتور اول این مجموعه، به طور تقریبی 60 
د رصد  از د رآمد ها را از آن خود  نمود ه اند 2. بیشتر 
این اپراتورها توسط صند وق سهامي خصوصي 
د ر 10 سال گذشته ایجاد  شد ه اند  و بخشي از 
اگرچه  كرد ه اند .  تغییر  بارها  آن ها  سهام د اران 
نزد یک به 50 اپراتور ماهواره اي د ر د نیا فعالیت 
یک  مالک  تنها  آن ها  از  بسیاري  ولي  د ارند ، 

2. Intelsat, Eutelsat, SES, Inmarsat
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ماهواره یا بخشي از یک ماهواره هستند .
و  ماهواره اي  اپراتورهاي  تأسیس  تاریخچه 
كشورهاي  د ر  فضایي  سازمان هاي  پید ایش 
د ر  و  د ارد   جد اگانه  بررسي  به  نیاز  مختلف 
این مقال نمی گنجد . مهم ترین منبع د رآمد  و 
خد مات مخابراتي ماهواره اي قابل ارائه توسط 
ارزش  خد مات  ارائه د هند گان  و  اپراتور ها 
د سته  سه  به  مي توان  را  ماهواره اي  افزود ه 
ماهواره اي  همگاني  پخش  خد مات  عمد ه: 
و   2)FSS( ثابت  ماهواره اي  خد مات   ،1)BSS(
تقسیم   3)MSS( ماهواره اي  سیار  خد مات 
نمود . هر اپراتور ماهواره اي بر اساس پالن بهره 
برد اري خاص خود  و بنا بر شرایط د ولتي د ر 
سرمایه گذاري هاي زیرساختي كشور، اقد ام به 
تأمین تجهیزات بخش فضایي و زمیني )به طور 
مثال ماهواره و تجهیزات كنترل و نگهد اري، 
مانیتورینگ، مود م، هاب و هر زیرساخت بهره 
برد اري د یگر( به طور تک ماهواره یا منظومه اي 

مي كند .
است  سال ها  كه  این  علی رغم  ایران  كشور 
عزم ورود  و بهره برد اری از مزایا و منافع این 
صنعت را د اشته است، بنا به د الیل متعد د  هنوز 
نتوانسته است یک مد ل موفق تجاری كسب و 
كار د ر صنعت ماهواره را طراحی و مستقر نماید . 
مد لی كه همه متولیان، كارگزاران و بازیگران 
بخش های مختلف این صنعت و همچنین بهره 
جهانی،  استاند ارد های  با  مطابق  آن،  برد اران 
بهره مند   آن  منافع  از  قانونمند   چارچوبی  د ر 
و  كاستی ها  د الیل،  مجموعه  واكاوی  شوند . 
مشکالت موجود  بر سر راه بلوغ مد ل كسب 
پژوهشی  ایران  د ر  ماهواره  صنعت  د ر  كار  و 
د قیق و بسیط را طلب می كند ؛ ولیکن به نظر 
می رسد  د ر راه تأسیس یک اپراتور ماهواره اي 
و تعیین جایگاه آن د ر زنجیره ارزشي تأمین و 
بهره برد اري از ماهواره و خد مات آن د ر كشور، 

1. Broadcasting Satellite Service

2. Fixed Satellite Service

3. Mobile Satellite Service

چالش ها و مشکالت خاصي وجود  د ارد  كه د ر 
بخش سوم مهم ترین آن ها لیست شد ه اند :

بخش�سوم:�چالش�هاي�کلي�پیش�رو�د�ر�
برابر�یک�اپراتور�ماهواره�اي�د�ر�ایران

قابل  خد مات  عمد ه  مي توان  حاضر  حال  د ر   
ارائه توسط ماهواره هاي مخابراتي زمین آهنگ 
د ر كشور را توسط یک اپراتور ماهواره اي د ر د و 
بخش سرویس ثابت ماهواره اي )FSS(، سرویس 
پخش ماهواره اي )BSS( بررسي كرد . د ر حوزه 
د اخلي، ارائه این د و نوع خد مات با چالش هاي 
بسیار جد ي رگوالتوري، مقرراتي و اقتصاد ي رو 
به رو است. به طوري كه از یک سو قوانین د اخلي 
محد ود یت هاي سختي د ر ارائه خد مات، محتواي 
آن، شکستن انحصار، تعرفه گذاري و غیره د ر 
برابر سهام د اران اپراتور ماهواره اي د ر كشور قرار 
مي د هند  و از سوي د یگر نیاز سنجي معتبري از 
كاربران بستر مخابراتي كشور به منظور احصاء 
عالقه مند ی آن ها به بهره برد اري از بستر مخابرات 
ماهواره اي، به منظور طراحي یک مد ل تجاری 

سود آور، د ر كشور انجام نشد ه است.
 د ر ارائه این خد مات به مشتریان خارج از كشور 
نیز  ماهواره اي  نوظهور  اپراتور  یک  عنوان  به 
مشکالت بسیار پیچید ه و مهمي از جنبه صرفه 
اپراتورهاي  با  اقتصاد ي، رقابت فني و تجاري 
بزرگ بین المللي، جذب و جلب نظر مشتري و 
د ر نهایت ایجاد  یک hot spot جد ید  براي بهره 

برد اري ماهواره اي وجود  د ارد .
اقتصاد ي  چالش هاي  مهم ترین  به  اد امه  د ر 
یک  از  برد اري  بهره  و  تأسیس  مقرراتي  و 
اپراتور ماهواره اي د ر د اخل و خارج از كشور و 

تهد ید هاي پیش رو اشاره خواهد  شد .
خدمات ارائه فراروي چالشهاي الف(
پخشهمگاني)BSS(برايکاربرانداخلي

از نقطه نظر تولي گري سازمان صد ا و سیما د ر 
خد مات فضایي BSS، و با ارجاع به اساسنامه 
و  اساسي  قانون  و 175  مقرراتي 44  مفاد   و 
همچنین عد م شمول قوانین وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و شوراي عالي فضایي بر 
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سازمان  این  مي توان  سیما،  و  صد ا  سازمان 
و  )زمیني  همگاني  پخش  خد مات  متولي  را 
ماد ه  اساس  بر  د انست.  كشور  د ر  ماهواره اي( 
7 اساسنامه این سازمان، تأسیس فرستند ه و 
پخش برنامه هاي راد یویي و تلویزیوني د ر هر 
و  بود ه  سازمان  این  انحصار  د ر  كشور  نقطه 
به  اقد ام  یا حقوقي  چنانچه اشخاص حقیقي 
رسانه هاي  چنین  از  برد اري  بهره  یا  تأسیس 
كنند ، از اد امه كار آنان جلوگیري به عمل آمد ه 

و تحت پیگرد  قانوني قرارخواهد  گرفت.
خدمات ارائه فراروي چالشهاي ب(

پخشهمگاني)BSS(درخارجازايران
استفاد ه كنند گان  باید  توجه د اشت كه عمد ه 
سرویس BSS، كاربران خانگي با تجهیزات غیر 
حرفه اي هستند . گسترد گي تعد اد  كاربران به 
رایگان  سرویس هاي  د ریافت كنند گان  ویژه 
تلویزیوني، سبب شد ه است كه همواره نسبت 
به همسو شد ن با تغییرات كند  باشند ، كه مانع 
از به روزرساني سریع تجهیزات توسط كاربران 
و استفاد ه از فناوري هاي روز د ر برود كسترها 
ماهواره اي  سرویس هاي  د ر   Ka باند   مانند  

مي گرد د .
نیز  زمیني  تلویزیوني  بخش  د ر  مشکل  این 
موجود  است، به عنوان مثال د ولت آلمان براي 
تبد یل پخش زمیني خود  از آنالوگ به د یجیتال، 
سیاست ارائه یارانه براي به روزرساني گیرند ه هاي 
مرد م را اتخاذ نمود ، مشکلي كه ظاهرا هم اكنون 
د ر كشور ما نیز وجود  د ارد  و مانع از خاموشي 

كامل پخش تلویزیون آنالوگ مي گرد د . 
د ر سرویس تلویزیوني ماهواره اي نیز به همین 
د لیل، برود كستر ها ترجیح مي د هند  تا از همان 
امکان  د ر صورت  و حتي  قبلي  مد اري  نقطه 
د هند .  ارائه  سرویس  قبلي  فركانس  همان  با 
فعالیت هاي  رشد   علي رغم  مثال  عنوان  به 
ماهواره اي كشورهاي عربي د ر سال هاي اخیر، 
 7 و  عرب ست  شرقي  د رجه   26 نقطه  هنوز 
د رجه غربي نایل ست به د لیل قد مت این نقاط، 
به عنوان نقاط حساس پخش تلویزیوني جهان 

عرب مطرح مي شوند . 
سبب  بین المللي  رویکرد   و  ویژگي  همین 
مي گرد د  تا تشکیل یک اپراتور ماهواره جد ید  
با سرویس تلویزیوني د ر نقطه اي جد ید ، مورد  
و  نگیرد   قرار  تلویزیوني  برود كسترهاي  اقبال 
بازد ه  د یر  سرمایه گذاری  یک  به  اپراتور  براي 
د یگر  با  مشاركت  امکان  البته  گرد د .  تبد یل 
باسابقه  مد اري  نقاط  از  استفاد ه  و  اپراتورها 
بازد ه  زود   براي  استراتژي ها  از  یکي  مي تواند  

نمود ن این بخش باشد .
خدمات ارائه فراروي چالشهاي ج(

فضاييثابت)FSS(برايکاربرانداخلي
با تعریف د ر نظر گرفته شد ه براي شبکه ماد ر 
مخابراتي د ر ماد ه 2 اصالحي اساسنامه شركت 
شبکه  كرد ن  لحاظ  و  زیرساخت  ارتباطات 
زیرساخت راه د ور و بین الملل مخابرات كشور 
ماهواره اي  زمیني  ایستگاه هاي  همچنین  و 
این شبکه  د ر  زیرساخت  با  مرتبط  مخابراتي 
و مقایسه ماد ه 8 اساسنامه شركت ارتباطات 
زیرساخت و ماد ه 3 اساسنامه سازمان فضایي 
نیز اساسنامه  د ر حوزه اختیارات و وظایف و 
سازمان تنظیم مقررات وارتباطات راد یویي د ر 
صد ور پروانه و تنظیم تعرفه خد مات، مي توان 
د ریافت د ر حوزه خد مات فضایي ثابت د ر كشور، 
د ر بعضي موارد  نه تنها هماهنگي و هم افزایي 
وجود  ند ارد ، بلکه تفکیک و مرزبند ي روشني 
بین متولیان اصلي این حوزه مشاهد ه نمی شود . 
به تبع آن، تشکیل یک اپراتور ماهواره اي تحت 
بس  كاری  وظایف  تد اخالت  و  ابهامات  این 

د شوار و پیچید ه مي نماید . 
موارد  ابهامي و عد م تفکیک وظایف شامل موارد  

ذیل است:
y  زمینه د ر  جامع  طرح هاي  تد وین  و  تهیه 

این  )كه  ارتباطي  زیرساخت  شبکه هاي 
كشور  فضایي  مخابرات  زیرساخت  شامل 
نیازها،  الزامات،  اساس  بر  مي شود (  نیز 

استاند ارد ها و ضوابط؛
y  شبکه هاي تقویت  منظور  به  برنامه ریزي 
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بین المللي  و  منطقه اي  ملي،  ارتباطي 
توسط بخش هاي د ولتي، تعاوني، خصوصي 
چارچوب  د ر  آن ها  اجــراي  بر  نظارت  و 

سیاست هاي كال ن كشور؛
y  ارتباطي زیرساخت  نیازهاي  بررسي 

د ولتي،  بخش هاي  از  )اعــم  متقاضیان 
خصوصي و تعاوني( و تأمین خد مات فناوري 
)اجراي  نیاز  مورد   ارتباطات  و  اطالعات 
فناوري هاي  سایر  و  ماهواره اي  پروژه هاي 
د ر  فضایي  فناوري  توسعه  براي  مورد نیاز 

چارچوب قوانین و مقررات مربوط(؛
y  ،آیین نامه ها مقررات،  تنظیم  و  تد وین 

جد ول هاي تعرفه و نرخ هاي كلیه خد مات 
فناوري  و  ارتباطات  د ر بخش هاي مختلف 
به  آن ها  سقف  یا  كف  تعیین  اطالعات، 
و  سالم  رقابت  از  اطمینان  حصول  منظور 
از  آن ها  كیفي  رشد   و  ارائه خد مات  تد اوم 
جمله مسئولیت ها و وظایف سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات راد یویي است؛
y  و فضا  د ر  فعالیت  مجوز  اعطاي  موضوع 

بهره برد اري از شبکه ماهواره اي یا ماهواره 
موضوع  و  ماهواره اي  موبایل  و  اختصاصي 
كه  ــراد ي  اف حقوقي  یا  حقیقي  ماهیت 
متقاضي د ریافت این نوع مجوز هستند ، نیز 

د اراي ابهام است؛
y  بهره و خصوصي سازي  آزاد سازي  مد یریت 

نیز  از ماهواره ها و خد مات فضایي  برد اري 
وظایف  حیطه  مبهم  موضوعات  جمله  از 

سازمان های فوق االشاره است؛
y  ،اجرا بهسازي،  توسعه،  تأسیس،  بازاریابي، 

نگهد اري و بهره برد اري و همچنین نظارت 
و مد یریت شبکه ارتباطات زیرساخت كشور 

)د ر حوزه ماهواره هاي مخابراتي(؛
y  ارائه خد مات مورد  نیاز مشتریان با ملحوظ

كرد ن مالحظات تجاري و مشتري مد اري؛
y  طریق از  محوله  حاكمیتي  وظایف  اعمال 

ارائه سیگنال بخش فضایي )اعم از صوت، 
تصویر و د اد ه( به متقاضیان د ر بخش زمیني، 

اعطاي مجوز براي فعالیت د ر فضا به منظور 
و  كشور  فضایي  بخش  یکپارچه  مد یریت 
بهره  برد اري منسجم و هماهنگ از فناوري 
ماهواره ها، شبکه  فضایي شامل  امکانات  و 
موبایل  )شامل  ملي  یا  اختصاصي  ماهواره  
مستقیم،  اخذ  ایستگاه هاي  ماهواره اي(، 
كنترل  و  مستقیم  ارســال  ایستگاه هاي 
مقررات  و  ضوابط  چارچوب  د ر  ماهواره ها 

مربوط؛
د(چالشهايفرارويارائهخدماتفضايي

ثابت)FSS(درخارجازايران
به  حاضر  حال  د ر  كه  ماهواره اي  اپراتورهاي 
عنوان اپراتورهاي بزرگ د نیا از آن ها یاد  مي شود  
فعالیت خود  را از ابتد اي عصر ماهواره اي جهان 
و  نمود ه اند   میالد ي شروع  د هه 60  از  تقریبا 
براي  این سال ها شبکه اي قد رتمند   د ر طول 
فراهم  خود   ماهواره اي  سرویس هاي  بازاریابي 

نمود ه اند .
غالب  رویکرد    BSS مانند   نیز  بخش  این  د ر 
كاربران سرویس گرفتن از اپراتور فعلي است، 
مگر این كه اختالف قیمت و كیفیت فاحشي 

وجود  د اشته باشد .
از  یکي  شد ه،  مطرح  مشکالت  به  توجه  با 
ماهواره اي  جد ید   اپراتور  یک  مهم  ملزومات 
قابل  و  بازاریابي گسترد ه  تشکیل یک شبکه 
رقابت با اپراتورهاي فعلي د نیا است كه توان 
فعلي اپراتورهاي د نیا د ر این بخش، این امر را 

بسیار مشکل نمود ه است.
رویکرد  قانوني كشورهاي هد ف براي سرویس 
رساني د ر منع استفاد ه از تجهیزات ماهواره اي 
است،  بخش  این  چالش هاي  از  د یگر  یکي 
علي رغم   YAHSAT شركت  مثال  عنوان  به 
سرمایه گذاري گسترد ه د ر بخش سرویس هاي 
اینترنتي  ارتباطات  مانند   ماهواره اي  نوین 
ماهواره اي، به د لیل این كه بخش اعظم پوشش 
خود  را منطقه خاورمیانه انتخاب نمود ه است. 
از  استفاد ه  منع  قانوني  مشکالت  د لیل  به 
تجهیزات ماهواره اي، نمي تواند  د ر كشور ایران، 
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تركمنستان، عربستان، آذربایجان و غیره كه 
بخش عمد ه اي از ناحیه پوششي آن را تشکیل 

مي د هند ، مشتري د اشته باشد .
ه(جايگاهمتوليانبخشفضاييکشوردر

زنجيرهارزشيماهواره
و  تد اخل  وظایف،  شرح  د ر  ابهام  وجود  
بخش  متولیان  كاري  حوزه هاي  همپوشاني 
ركود   باعث  حاكمیتي  سازمان هاي  و  فضایي 
و  بسترها  توسعه  د ر  زمان  د اد ن  د ست  از  و 
یکد یگر  زمین  د ر  توپ  اند اختن  عبارتي  به 
نیز  خصوصي  بخش  كه  نحوي  به  مي شود . 
رغبتي به سرمایه گذاري د ر یک حوزه پرابهام 
و خالي از پشتیبان مشخص نخواهد  د اشت. به 
عبارت د یگر د ر حوزه اي كه هنوز بخش هاي 
مي د هند   انجام  تصد ي گري  امور  حاكمیتي، 
پژوهشکد ه هاي  و  پیمان كاران  بعضا  حتي  و 
د ر  هم افزایي  بد ون  و  كاري  موازي  با  فضایي 
پید ا  ورود   یکد یگر  وظایف  و  اختیارات  حوزه 
حد ود   تعیین  و  اپراتور  تأسیس  مي كنند ، 
اختیارات و وظایف آن نسبت به جایگاه د ولت و 
سهم هر بخش د ر زنجیره ماهواره بسیار پرابهام 
و پیچید ه خواهد  بود . تعیین جایگاه هر كد ام از 
متولیان و اثرگذاران صنعت ماهواره د ر زنجیره 
ماهواره،  سازند ه  )حاكمیتي،  ماهواره  ارزش 
اپراتوري، ارائه كنند ه خد مات، فروشند ه پهناي 
باند  خام یا سرویس مد یریت شد ه و غیره( از 
اولویت هاي موضوع ساماند هي صنعت ماهواره 
از سیاست گذار تا بهره برد ار است. البته باید  
و  فضایي  بخش  تولي گري  كه  د اشت  اذعان 
حوزه  فضایي  مخابرات  بستر  از  برد اري  بهره 
با  ایران است و  از فناوري د ر كشور  جد ید ي 
بهره  به عد م وجود  تجاربي د ر زمینه  عنایت 
و  كنترل  ایستگاه هاي  و  ماهواره ها  از  برد اري 
مانیتورینگ مستقل ماهواره و همچنین نبود  
برنامه بلند  مد ت به منظور ارائه خد مات د ولتي، 
بر  غیره  و  بانکي  اطالعات،  فناوري  امنیتي، 
بستر ماهواره )برنامه ریزي و پیش بیني موارد ي 
همچون نوع كاربران، نوع خد مات، پهناي باند  

یا نرخ د اد ه مورد نیاز كاربران د ر یک بازه زماني( 
مي توان انتظار ابهامات زیاد  و تد اخل وظایف و 

تولي گري را د ر این حوزه د اشت.
و(اعمالتحريمتوسطکشورهايصاحب

فناوريعليهايران
واضح است كه اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
اجرای  و  عقد   امکان  عد م  آن  بالتبع  و  ایران 
قرارد اد های ماهواره ای نیز از جمله اصلی ترین 
گسترش  و  حفظ  د ر  كشور  ناتوانی  د الیل 
موقعیت های مد اري و اختالل د ر بهره برد اری 
خد مات ماهواره اي د ر كشور و چالشی بزرگ 

برای ورود  به صنعت ماهواره است.
نتيجهگيری

صنعت  ارزش  زنجیره  به  د قیق  نگاهی  با 
ماهواره و همچنین با شناسایی بازیگران اصلی 
مجموعه  مطالعه  با  همچنین  و  صنعت  این 
توانمند ی ها و نیازمند ی های د اخل كشور، قطعا 
طراحی یک مد ل كسب و كار بومی مبتنی بر 
اگرچه  است.  امکان پذیر  د اخل كشور  شرایط 
چیره شد ن بر برخی از چالش های بین المللی 
آسان نمی نماید ؛ ولیکن به نظر می رسد  پس 
از یک بازمهند سی د ر جایگاه متولیان بخش 
وظائف  شرح  شفاف سازی  و  كشور،  فضایي 
همکاری  امکان  ایشان،  اختیارات  حد ود   و 
ایجاد   آن  پیرو  و  متولیان  همه  هم افزایی  و 
رضایتمند ی د ر جامعه ذی نفعان د اخلی د ست 

یافتنی است. 
پس از سال ها تالش توسط تیم های كارشناسی 
و اهتمام ویژه مد یریت سازمان صد ا و سیما، 
اخبار خوشی از پیشرفت مذاكرات تأمین ماهواره 
اختصاصی سازمان به گوش می رسد . قطعا به 
پیگیری های  و مجموعه  بار نشستن زحمات 
انجام شد ه برای د ستیابی به ماهواره، مایه بسی 
مباهات و شایسته تقد یر است. امید  آن می رود  
تا د ر فاصله ساخت و تحویل ماهواره، با مطالعه 
و برنامه ریزی مناسب، تا جایی كه ممکن است 
با  مواجهه  از  ناشی  برد اری  بهره  آسیب های 
چالش های فوق االشاره به حد اقل ممکن برسد  
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و همه بازیگران و ذی نفعان این صنعت، طعم 
شیرین ورود  به صحنه بازی بزرگان را بچشند .

منابع
اساسنامه سازمان صد ا و سیما، مصوب 1359، برگرفته . 1

از وب گاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90402 :آد رس

زیــرســاخــت، . 2 ــاطــات  ــب ارت شــركــت  اساسنامه 
مركز  ــاه  وب گـ از  برگرفته   ،1383 مــصــوب 
آد رس:  به  اسالمی  شــورای  مجلس   پژوهش های 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124000
3 . .)1394( احمد .  كسائیان،  و  احسان  رحمت،  حامد  

آسیب شناسي تأسیس و راه اند ازي اپراتور ماهواره اي 
.ISA-SD-R102 1394- ،د ر ایران، سازمان فضایی ایران

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري . 4
مركز  وب گاه  از  برگرفته   ،1382 مصوب  اطالعات، 
آد رس:  به  اسالمی  شــورای  مجلس  پژوهش های 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93987
5. M. GRIMARD, “ECONOMICAL SUSTAINABILITY 

OF THE SPACE VALUE CHAIN  ROLE OF GOVERN-
MENT, INDUSTRY, AND PRIVATE INVESTORS,” in 
Toulouse Space Show 2012 : IISL/IAA Space Law 
and Policy Symposium, Toulouse, 2012.


