ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﺑﻐﻪ و رﻫﺒﺮ ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ؛ ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺰوس
ﭼﻄﻮر ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎ را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﻣﺆﺳﺲ آﻣﺎزون ،اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۱در ﺧﺒﺮی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آﻣﺎزون ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ-ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﭘﺮوژهﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰوس
ً
آن اﺳﺖ-و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺰوس ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻀﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰوس ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ

ﺷﺮﮐﺖ »ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ« زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪی در آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮا-ﻓﻀﺎ ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﻓﺎﻋﯽ آن ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ
ﻣﺜﻞ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺟﻒ ﺑﺰوس و رﯾﭽﺎرد ﺑﺮﻧﺴﻮن اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
از زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب »ﻓﺎﻟﮑﻦ  ،«۱اوﻟﯿﻦ راﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ
اﻣﺮ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ

»اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ« ﻧﻮآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺎﻟﮑﻦ ۱
ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﺰوس از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آﻣﺎزون و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا-ﻓﻀﺎ
اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا-ﻓﻀﺎ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺰوس در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﻧﯿﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺧﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود» :ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ را از ﻧﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﻧﻮآوری ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﻨﻨﺪهای در ﺣﻮزه ﻫﻮا-ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺛﻤﺮه آﻣﺎزون ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﺴﺎزم ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﺎب اوﻟﯿﻦ راﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻓﻀﺎ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﺖ
ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖﻫﺎ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮا ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ  ،Space Capitalدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل
 ،۲۰۲۰ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در  ۸۰ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﮐﻮرد  ۵.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮآوری ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ رﻗﻢ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع در ده ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۷۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم در  ۱۳۴۳ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ و ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ .ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ ﺑﺮای
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
» ،«Chad Andersonاز ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ  Space Capitalآﯾﻨﺪه
روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه و
ﻣﺮﯾﺦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎرات اﻧﺪرﺳﻮن از ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺪار ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎ و
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دارد ،ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﺰرگ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ و ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺰوس و ﻣﺎﺳﮏ رﺑﻂ دادهاﻧﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ،ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس دﺳﺖ ﺑﻪ آﭼﺎر اﺳﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد .ﺑﺰوس را اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی و
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
» ،«Tim Ellisﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Relativity Spaceرا در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺰوس ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪه
) (Disruptorﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
درﺧﺸﺎن را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺜﻞ آﻣﺎزون ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺑﺰوس ﭘﺲ از ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آﻣﺎزون ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻀﺎ و ﺑﻠﻮ
اورﯾﺠﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻮآوری در ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﺰوس در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،از ﺣﺎﻻ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺤﺪود آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﭼﺮخ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﻌﻄﻮف اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﻣﺎﻫﻮارهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ً
دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
» ،«Meagan Crawfordﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ  SpaceFundﮐﻪ از زﻣﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺣﺪود  ۳ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﻮﻟﺴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻢ ،ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ و ﭘﺮﺗﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام از آن  ۵۰ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارزش
) (value creationدر ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
ﮐﺮاﻓﻮرد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺪﯾﻮن اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ راﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ او
ﭘﺮﺗﺎب را ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﺪ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﯽداﻧﺪ» :ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه.
ً
ﺣﺪودا  ۹ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﭼﻮن ﺟﺬاب اﺳﺖ«.

ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﻣﺎه را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ و

ﻧﻮرﺛﺮوپ ﮔﺮاﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﮐﺮاﻓﻮرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی ﻣﻌﺪن ﮐﺎری در ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرکﻫﺎ ﻇﺮف  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ،ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ،ﮐﺒﺎﻟﺖ ،روی و آﻫﻦ
ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻓﻀﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎزار در آﯾﻨﺪه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﻮلﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
» ،«Jonathan Fentzkeاز ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  Techstarsﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪرن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ راﮐﺖ و ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی .اﮐﺜﺮ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ درک ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻄﺢ و اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺠﺎﯾﻊ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ارﺗﻘﺎ داد«.

 Fentzkeاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮآوری و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺸﺮ در ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰوس وارد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ او ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺸﺮ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﯾﺎﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﺜﻞ »آﯾﺰاک آﺳﯿﻤﻮف« را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺧﻮد از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ در ﻣﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 Andersonﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ و ﻧﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ
در ﺣﺎل رخ دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ،

ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ آﯾﻨﺪه از ﻧﻮع ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

