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هفتهنامه

ثبت  ۱۰۶هزار دقیقه تأخیر پروازهای داخلی در اردیبهشت ۹۹

کرونا علت تأخیر در بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی است

بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اردیبهشتماه امسال
پروازهای داخلی با تأخیر  ۱۰۶هزار و  ۱۲۵دقیقه انجام شده است .مطابق آمار شرکت
فرودگاهها در اردیبهشتماه امسال  17ایرالین داخلی پروازها را با  106هزار و  125دقیقه
تأخیر انجام دادهاند .در این ماه تعداد  1317پرواز خروجی تأخیردار  30دقیقه و بیشتر
ثبت شده که بیشترین آنها با  216پرواز مربوط به هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
(هما) بوده است .هما در دومین ماه سال بیشترین پرواز برنامهای مسافری را با 1488
پرواز داشته و هواپیمایی ایران ایرتور با  1042و هواپیمایی آسمان با  1030پرواز به ترتیب
بیشترین پرواز را انجام دادهاند.

وزیر راهوشهرسازی در خصوص تأخیر در بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفته
است« :هیچ اتفاقی جزء موضوع شیوع کرونا در میان نبوده و هیئت ایرانی و کمیته سانحه
منتظر هماهنگی نهایی بین گروهها هستند تا در اولین فرصت ،بازخوانی جعبه سیاه انجام
گیرد ».محمد اسالمی ،وزیر راهوشهرسازی ایران در این زمینه اظهار کرد« :مالک عمل برای
رسیدگی به سانحه هواپیما ،انکس  ۱۳ایکائو است که جمهوری اسالمی ایران از لحظه نخست
سانحه مطابق این انکس فعالیت کرده است ».او افزود« :این یک موضوع فنی بوده نه سیاسی
و کمیته بررسی سانحه ترکیبی از هیئت ایرانی ،طرف اوکراینی بهعنوان صاحب شرکت
هواپیمایی و همچنین سازنده هواپیما و موتور است».
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در گفتگو با کارشناس رسمی دادگستری در امور صنایع هوایی مطرح شد

نگاه سیاسی ،علت تخصصی ،پرسشهای بیپاسخ
اکرم فیضآبادی

سانــــحه هواپیــمای  ATRمسیـر

تهران-یاسوج که اواخر بهمنماه سال
 1396رخ داد ،همچنان یکی از مهمترین

اخبار این روزهای صنعت حملونقل

هوایی به شمار میرود .در حالی این

روزها دادگاه سانحه هواپیمای ATR

برگزار شده است که رئیس سازمان

هواپیمایی کشوری بهعنوان یکی از متهمان این پرونده

مروری بر اخبار صنعت هوایی در هفتهای که گذشت

هماکنون با قید وثیقه آزاد است.

هفته گذشته در پی معطلی حدود نیمساعته مسافران پرواز  ۲۱۷بیرجند-تهران در

و صاحبنظران صنعت هوانوردی کشور موردبحث قرار گرفته

هواپیمایی اعالم کرد« :برخی مسائل مطرح شده از جمله خرابی اتوبوس و...

آیا گزارش کمیسیون اصل  ۹۰مجلس و گزارش کارشناسان

جزئیات معطلی مسافران بیرجند-تهران و عذرخواهی ایرانایر

فرودگاه مهرآباد که نتوانستند کابین را ترک کنند ،مدیر روابط عمومی این شرکت
بهعنوان دلیل بروز این مشکل صحت ندارد ،اما از مردم به این دلیل عذرخواهی

میکنیم ».هفته گذشته پرواز بیرجند-تهران با شماره  ۲۱۷با مشکالتی مواجه شد

اما موضوعی که بیشتر از همه این روزها در بین کارشناسان

نوع بررسی این پرونده است .این سؤال نیز مطرح میشود که
رسمی دادگستری مستقل بوده است؟ و از سوی دیگر آیا

کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری که زیر

و مسافران با وجود نشستن هواپیما در فرودگاه مهرآباد رأس ساعت  ۱۱:۴۵دقیقه

نظر این سازمان و رئیس آن فعالیت میکند میتواند سازمان

برخی رسانهها از نبود اتوبوس در فرودگاه مهرآباد و خراب شدن آن به نقل از کادر

«دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری» که

نتوانستند پیاده شوند و در کابین هواپیما حدود نیم ساعت معطل مانده بودند.

پرواز و یکی از مسافران آن بهعنوان علت بروز این مشکل خبر داده بودند .اما مهدی
جهانی ،مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما)
دراینباره گفت« :بههیچوجه خرابی اتوبوس و نبود آن به دلیل نداشتن قرارداد

عامل بروز این مشکل نبوده است ،چراکه همه تجهیزات ما در فرودگاه مهرآباد از
جمله اتوبوسها متعلق به هماست ».او افزود« :براساس اصول ایمنی ،این هواپیما

برای پارک در محل اصلی و پیادهکردن مسافران ،با موتورهای خاموش و بهوسیله

ماشین کشنده به محل پارک منتقل میشود که به علت اشکال به وجود آمده در

ماشین کشنده امکان انتقال هواپیما به محل اصلی پارک میسر نشد».
کاهش  44درصدی پروازهای فرودگاه کرمانشاه

مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفته است« :پروازهای این

فرودگاه به دلیل شیوع کرونا در ماههای فروردین و اردیبهشت  ۴۴درصد
کاهش داشته است ».مجتبی بیاتی در این رابطه عنوان کرده است که در
ماههای فروردین و اردیبهشت به دنبال شیوع ویروس کرونا در استان کرمانشاه

شاهد کاهش  ۴۴درصدی پروازها بودیم .همچنین در این بازه زمانی اعزام و
پذیرش مسافر  ۵۹درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار نیز  ۶۳درصد کاهش
داشته است .مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه تصریح کرد:
«درحالحاضر  ۸۰پرواز هفتگی در فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه انجام

میشود ».بیاتی خاطرنشان کرد« :مقاصد پروازی در فرودگاه اشرفی کرمانشاه،

تهران ،بندرعباس ،عسلویه و مشهد است».
تهران به منچستر متصل شد

مربوطه را موردنقد و حتی در جایگاه متهم اصلی قرار دهد؟ آیا
بررسی سوانح هوایی توسط آن انجام میگیرد نهاد مستقلی

است؟ همین موضوع باعث شده که بسیاری از کارشناسان
صنعت هوانوردی نسبت به نبود مرجع مستقل نسبت به
رسیدگی پروندههای سوانح حملونقل هوایی واکنش نشان

دهند و آن را یکی از نقاط ضعف این صنعت ،قلمداد کنند .البته

است و حداقل دو فروند از هواپیماهای  ATRدیگر آسمان

نهادهای باالدستی تصویب شود که این موضوع حاشیه بسیاری

تا زمان سانحه هم مشغول پرواز بودهاند .آقای(م-ش) مدیر

گزارش کمیسیون اصل  90نشان میداد که زنجیرهای از

ایران  ۱۴۰توسط او و با مدیریت ایشان نهایی شده است .یکی

کشوری و شرکت فرودگاهها باعث بروز این سانحه شده است و

که سانحه هواپیمای ایران  ۱۴۰حدود  ۱ماه بعد از انتقال این

هواپیمایی کشوری این را نپذیرفته و رئیس این سازمان در

سوانح رخ داد و بااینحال ،مدیر یک ماهه دفتر صالحیت پرواز

جدایی کمیسیون سوانح از سازمان هواپیمایی باید از سوی
را برای پرونده سوانح هوایی به همراه داشته است.

سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است؛ اما سازمان

فرد از مدیریت دفتر قابلیت پروازی (قدیم) به دفتر بررسی

دادگاه عنوان کرد بود« :ما قوانین مصوب مجلس و دولت را

متهم اصلی آن سانحه معرفی شد؟ از سوی دیگر آقای (ر-

هواپیمایی وضع شود .کارشناسان پرونده باید بگویند که کدام

رسمی دادگستری عضویت دارد تا پنج ماه قبل از آن سانحه،

آنچه باید اتفاق میافتاد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم».

نهادی مستقل در بررسی سوانح هوایی باعث شده که بررسی

نیز در همان روز در ساعت  ۱۰و  ۳۰دقیقه به وقت محلی ،با شماره پرواز ۷۵۲
انجام میشود.

هنوز دستورالعمل فاصلهگذاری اجتماعی را دریافت نکردهایم

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه هنوز دستورالعمل

فاصلهگذاری اجتماعی را دریافت نکردهایم که بابت عدم اجرای آن به شرکتی

تذکر داده شود یا مشمول جریمه شود ،گفت« :یاتا هیچ توصیه و دستورالعملی

مبنی بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در حین پرواز نداشته و هیچ شرکت
هواپیمایی هم در دنیا نسبت به فاصلهگذاری اجتماعی اقدام نکرده است ».دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه هنوز دستورالعمل فاصلهگذاری

اجتماعی را دریافت نکردهایم که بابت عدم اجرای آن به شرکتی تذکر داده

شود یا مشمول جریمه شود ،گفت« :یاتا هیچ توصیه و دستورالعملی مبنی بر

رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در حین پرواز نداشته و هیچ شرکت هواپیمایی

هم در دنیا نسبت به فاصلهگذاری اجتماعی اقدام نکرده است ».مقصود

اسعدیسامانی درباره بازگشایی پروازهای ایران در مسیرهای خارجی اظهار
داشت« :هنوز هیچ تاریخ قطعی درباره ازسرگیری پروازها اعالم نشده است

اما طبق گفته وزیر خارجه ترکیه از ابتدای ماه اگوست (یازدهم مردادماه)
احتمال انجام مجدد پروازها از /به این کشور وجود دارد».

سوانح کنند ».این کارشناس در خصوص اینکه در صورت

سازمان و شرکت حقوق دریافت میکرده طبق قانون نمیتواند

عدم تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی و داخلی اقدام به بررسی

اعتراض نسبت به کارشناسان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت،
توضیح میدهد« :اگر کسی نسبت به این موضوع اعتراض

داشت ،آن سه نفر تبدیل به هیئت پنج نفره خواهند شد و اقدام
به بررسی پرونده خواهند کرد ».او میگوید« :سوانح هوایی در

کشور ما مشکالت عدیدهای دارد که بخش مهم آن تحریم

هواپیمایی کشوری و یا شرکت هواپیمایی آسمان بوده و از این

در کمیسیون سانحه همکاری داشته باشد .از همین رو باید
افراد بیطرف در بررسی سانحه نقش داشته باشند؛ این قانون

است و هیچ نهادی نباید از این قانون تخطی کنند ».او در پاسخ
به سؤالی مبنی بر اینکه درحالحاضر موضوعی که رسانهها به

آن واکنش نشان دادهاند و آن را موردنقد قرار دادهاند ،این است

است .تحریمها باعث شده که هواپیماهای ما نتوانند ایمن پرواز

اجرا میکنیم و اختیار داریم که مقرراتی نیز از سوی سازمان

ش) که در پرونده دادگاه هواپیمای یاسوج بهعنوان کارشناس

و تأمین آن با هزینه چند برابری انجام میگیرد ».بحیرایی در

موضوع ایراد قانونی دارد ،گفت« :کلمه متهم از بحث حقوقی

مقررات را اجرا نکردهایم؟ ما نظارتهای خودمان را بر اساس

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی بوده است .نبود

متخصص بهویژه در حوزه مهندسی تعمیرات افراد متخصص

در این میان نیز حتی بسیاری از کارشناسان مستقل

سوانح بیشتر به خود رنگوبوی سیاسی بگیرد و هر باره

از گروههای تلگرامی تخصصی صنعت هوانوردی که جمعی از

قطعا کمکی برای جلوگیری از حوادث بعدی نخواهد کرد .در

اقدام به خرید قطعات یدکی آنهم با سیستم بانکی و مالی

حضور دارند ،این موضوع مطرح شد که آقای (م-ش) نماینده

دادگستری در امور صنایع هوایی رفتیم .بحیرایی در گفتگو با

برای صنعت هوایی کشور فراهم نیست .زمانی که یک قطعه

مسئوالن ،کارشناسان و صاحبنظران صنعت حملونقل هوایی

با پرواز شماره  ۷۵۳فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) را در ساعت  ۵و

شوند؛ از سوی دیگر این کارشناسان باید بهصورت مستقل و

باید مورد تأیید همه باشند .برای مثال اگر کسی کارمند سازمان

که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان یکی از متهمان

بهمنظور رفاه حال هموطنان ایرانی خارج از کشور ،هواپیمایی «هما» ،از تاریخ

 ۵۵دقیقه به مقصد منچستر ترک میکند .پرواز بازگشت منچستر به تهران

دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی بوده و گزارش سانحه

تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان ،سازمان هواپیمایی

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران «هما» در روزهای شنبه هر هفته از تهران

 ۱۴تیرماه ( ۴جوالی) با هواپیمای ایرباس  ۳۳۰در روزهای شنبه هر هفته

بدون انجام آن امریه در زمان او سیافه ( )C of Aگرفته و

دیگر از ادعاهای مطرح شده در خصوص این فرد این است

نبودن گزارش کمیسیون اصل  90را مطرح میکنند؛ در یکی

به شهر منچستر انگلیس پرواز میکند .با توجه به درخواست مسافران و

است که همین فرد ،مدیر دفتر صالحیت پروازی سازمان بوده

سوانح هوایی باید کمیته سه نفره از این کارشناسان معرفی

روشن باشد و کارشناسانی که وظیفه بررسی سوانح را دارند

کمیسیون اصل  ۹۰در بررسی سانحه هواپیمای  ATRیاسوج،

کارمند سازمان هواپیمایی کشوری است که در سال ۱۳۹۵

از سمت مدیریت دفتر صالحیت پرواز سازمان برکنار شد .او

انگشت اتهام به یک سمتی نشانه گرفته شود که این موضوع
همین راستا به سراغ علیرضا بحیرایی ،کارشناس رسمی

خبرنگار ما میگوید« :هر سانحه هوایی که در کشور رخ میدهد

همه میخواهند از مسئولیت خودشان شانه خالی کنند ».او در
ادامه در خصوص لزوم تشکیل کمیته مستقل سوانح هوایی

که کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه سانحه هواپیمای

عنوان میکند« :ما درحالحاضر کمیته مستقل بررسی سوانح

مدیر برکنار شده این سازمان است .آنطور که گفته میشود

حدود  15کارشناس رسمی در امور صنایع هوایی و فضایی

سر رسید امریه صالحیت پروازی نصب  APMدر زمانی بوده

کارشناس نمیتواند تصمیم بگیرد ،بیان داشت« :برای بررسی

 ATRیاسوج است ،همان نماینده کمیسیون اصل  ۹۰بوده و

شرکت هواپیمایی آسمان  ۴فروند هواپیمای  ATRداشته و

هوایی در کشور داریم؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری

دارد ».او با تأکید بر این مسئله که در بررسی سوانح یک نفر

کنند؛ قطعات یدکی برای هواپیماها بهسختی تأمین میشود

ادامه سخنان خود اضافه میکند« :ما در حوزه نیروی انسانی

همچنان مشغول به کار است و مجوز صادر میکند .آیا این
به فردی گفته میشود که متخلف شناخته شده است و این

تخلف باید ثابت شود؛ برای ثابت شدن این اتهام باید دادگاه

بسیار زیادی داریم و در این بخش پیشرفتهای بسیار زیادی

متهم را فرابخواند و دادگاه متهم را تفهیم اتهام کند و آن شخص

بتوانیم بهراحتی و طبق قوانین و استانداردهای بینالمللی

شخصی را متهم کنم دلیل بر این نمیشود که فرد باید از سمت

حاصل شده است .البته این موضوع کافی نیست ما باید

کامال شفاف ،کنیم اما متأسفانه این شرایط به دلیل تحریمها

نیز باید از خود دفاع کند ».او تصریح کرد« :به فرض اینکه من
مدیریتی خود برکنار شود ».بحیرایی در خصوص اینکه آیا

سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان متولی صنعت حملونقل

هوایی وظیفه ارسال نتیجه نهایی بررسی سانحه را به ایکائو

را به چند برابر قیمت یک روز در اندونزی ،یک روز دیگر در

دارد ،توضیح میدهد« :انکس  13تمام این مورد را برای سوانح

جرم دور زدن تحریمها دستگیر شویم این سیستم هواپیمایی

دارد که در آن توصیه کرده است موضوع سانحه در دادگاه حل

چین به دنبال آن میگردیم و همواره استرس داریم که به

هوایی موردتوجه قرار داده است؛ در این انکس ،بندهایی وجود

دچار مشکل خواهد شد .این موضوع زمانی وخیمتر خواهد

شود و معموال بعدازاینکه در دادگاه بررسی شد ،خالصهای از

کارشناس هوایی در خصوص ادعاهای مطرحشده در خصوص

به سازمان هوانوردی جهانی «ایکائو» اعالم کنند و این گزارش

شد که عمر ناوگان هوایی در کشور باالی  25سال باشد ».این
مستقل نبودن برخی از کارشناسان بررسی سانحه هواپیمایی
تهران-یاسوج عنوان کرد« :مستقل بودن کارشناسان باید کامال

این پرونده را با امضا رئیس دادگاه و مترجم رسمی دادگستری
نمیتواند توسط سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شود چراکه
خودش ذینفع است».

برنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران برای افزایش پروازهای عبوری
«آییننامه اجرایی ماده  63قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در

او افزود« :با توجه به بررسیهای کارشناسی انجام شده ،آییننامه جدید پیشنهادی

افزایش ،از تخفیفهای در نظر گرفتهشده توسط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی

موارد معین بهعنوان بخشی از درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران یک طرح

تعیین درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران ،از سوی وزارت راهوشهرسازی

ایران برخوردار خواهند شد .دسته سوم هم شرکتهای هواپیمایی خارجی هستند که

پیشنهادی است که پس از بررسیهای کارشناسانه در کمیسیون اقتصادی دولت جهت

به دولت تدبیر و امید ارائه شد تا پس از بررسی و تأیید در کمیسیون اقتصادی و

سعی در حفظ میزان استفاده از فضای ایران را دارند و ما نیز به آنها کمک میکنیم تا

تصویب به هیئت دولت ارائه که پس از تصویب ،وجاهت قانونی و اجرایی داشته و به

تصویب در هیئت محترم دولت ،فضا را برای پروازهای عبوری از آسمان ایران جذابتر

حتی بتوانند این میزان را افزایش دهند .این یک واقعیت علمی و گریزناپذیر است

رقابتی شدن مسیرهای پروازهای عبوری منجر خواهد شد ».این گفتههای مدیرکل

و با کشورهای همسایه قابلرقابت میکند » .مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایهگذاری

که ما باید با کشورهای همسایه درزمینه جذب پروازهای عبوری رقابت کنیم و انجام

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه «ما موظفیم در چارچوب فضای

بازاریابی علمی فقط محدود به درآمدهای غیر هوانوردی شرکت نمیشود و چنین

ناصر آقایی با اشاره به اینکه «موضوع آییننامه اصالحی کاهش تعرفه پروازهای

رقابتی با کشورهای همسایه ،ترافیک پروازهای عبوری از فضای کشورمان را افزایش

نگاهی باید به درآمدهای هوانوردی نیز اعمال شود .ما باید ضمن حفظ مشتریان فعلی،

دفتر بازرگانی و سرمایهگذاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران است.

آنها را به استفاده بیشتر از فضای ایران تشویق کنیم و سایر شرکتها را نیز در این

عبوری از آسمان ایران مطرح نیست و خبرهای منتشرشده دراینباره نیز برداشت

هواپیمایی خارجی برای استفاده از فضای ایران را بیشتر کنیم و این به معنای کاهش

دهیم» افزود« :ما قصد داریم با تهیه بستههای تشویقی ،انگیزه و رغبت شرکتهای

مسیر قرار دهیم .پس اساسا آییننامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاهها

هوانوردی جهان در دوران گسترش ویروس کرونا ،موضوعی نیست که بر کسی

تعرفه پروازهای عبوری نیست .در گام نخست ،شرکتهایی که جزء هشت شرکت اول

پوشیده باشد و ویروس کووید  19تأثیرات زیادی را بر تمامی جنبههای این صنعت در

در سبد درآمدی ما از پروازهای عبوری هستند ،از بستههای تشویقی بهرهمند میشوند.

و ناوبری ایران ،به معنای کاهش تعرفه پروازهای عبوری نیست ».گفتنی است،
بهتازگی یکی از خبرگزاریهای کشورمان از تهیه و ارائه آییننامه پیشنهادی تعیین

جهان و ایران گذاشته است .یکی از این تأثیرات ،کاهش چشمگیر پروازهای عبوری در

دسته دوم نیز شرکتهای هواپیمایی خارجی هستند که میزان بهرهمندی خودشان از

درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران به دولت خبر داده و در یک نتیجهگیری

سراسر جهان ازجمله آسمان کشورمان بوده است که همچنان ادامه دارد».

فضای ایران را حدود  20درصد افزایش میدهند .در این صورت ،متناسب با این درصد

غیرکارشناسانه ،از کاهش تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران سخن گفته است!

نادرست از متن آییننامه اصالحی است» اظهار کرد« :شرایط به وجود آمده برای صنعت
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