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چکیده:
امور هوانوردی هواپیمای کشوری در ایران به دلیل اهمیت و ارتباا آن باا میاایل اقدصاادی ،اعدمااعی و
سیاسی موعب شده اس ت که دولت بعنوان قدرت عالی و برتر راسا به موضوع هوانوردی ورود نموده و این
امور را به دست گرفده و از دو طریق حاکمیدی و تصدی گاری اناااد دهادی ایان تحقیاق برآنیات ،ضامن
بررسی اعمال حاکمیدی و بیان ایرادات و چالشهای پیش روی ،به منظور برون رفت از آنها ،راهکار ارائه
نمایدی بر این مبناء ،اعمال فوق باید درچارچوب اسناد بینالمللی و مقررات داخلی صورت پذیردی اما نه تنها
در داخل قوانین و مقررات همپای مقررات بینالمللای تصاویب ندردیادهاناد ،بلکاه بعًاا دولات براساا
مصالح و منافع خویش عمل مینماید و از سوی دیدر ،تعدد نهادهای داخلی تاثیرگذار و ناهماهندی آنها،
عملدی موعبات تًعیف امنیت و ایمنی هوانوردی که از ارکان اصلی صنعت هواناوردی مایباشاند را باه
دنبال داشده استی بنابراین به منظور برون رفت از چالشهای داخلای و باینالمللای ،اقدًااء دارد ،باا ایاااد
مقررات عدید و بازندری قانون هواپیمایی کشوری و نیز اصالح ساخدار سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان
یک نهاد میدقل و تخصصی و تقویت شاورای عاالی هواپیماایی کشاوری و باه حاداقل رسااندن نهادهاای
تاثیرگذار و هماهندی تنداتنگ بین آنها و واگذاری امور تصدیگری توسط دولت ،در راسادای تقویات
اعمال حاکمیدی ،نهایدا موعبات تًمین امنیت و ایمنی هوانوردی فاراهم ،تاا در بازدیادهای ایکاائو ،اماور
هوانوردی کشوری با مشکلی مواعه ندرددی
واژگانکلیدی :تصدیگری ،سازمان هواپیمایی کشوری ،اعماال حااکمیدی ،امنیات هواناوردی ،ایمنای
هوانوردیی
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مقدمه
امروزه توسعه سریع و تنوع بهرهبرداری از هواپیمای کشوری تحول عظیمی در صنعت حمل و نقال
هوایی ایااد نموده و در این رابطه ما هر روز شاهد موضوعات و میاائل تاازه و باه تباع آن ،ایاااد
مقررات عدید اعم از بینالمللی و داخلی در این زمینه هیدیمی اعمال حاکمیت در اماور هواناوردی
باید در راسدای قوانین و مقررات بینالمللی باشندی این اعمال بوسیله هار یاک از دولاتهاا تنظایم و
اعرا میگردد (ورسچور)1 :1997 ،1ی در ایاران ساازمان هواپیماایی کشاوری کاه در ایان مقالاه باه

اخدصار "سازمان" گفده خواهد شد ،نهاد اصلی و میئول اعمال حاکمیدی دولت در امور هوانوردی
میباشدی نقش عمده و اساسی سازمان در حفظ امنیت و ایمنی هوانوردی ،نظاارت بار حمال و نقال
هوایی ،بررسی سانحه هاوایی و رعایات محایط زییات و نماینادگی دولات در مااامع باینالمللای
می باشدی اما سازمان در اعرای مقررات فوق ،بعًا به دلیل تعارض منافع دولت ،براساا مصاالح و
منافع خویش عمل مینمایدی عالوه بر آن ،نهادهای مدعددی نیز در اعماال حااکمیدی در ایان زمیناه
تاثیرگذار هیدند که رفدارهای مدفااوت و ناهماهناگ آنهاا موعاب باینظمایو افیاار گیایخددی
گردیده و مشکالت و چالشهایی عدی را در این صنعت فراهم نموده است ،بطوریکه ساازمان باه
عنوان تنها دسدداه میئول در امور هوانوردی ندوانیده به نحو مطلوب انااد وظیفه نمایدی در صورت
ادامه این وضعیت ،کشورها محدودیتها و تحریمهایی ،از عمله عدد پاذیر هواپیماهاای ایرانای
در فًای کشورشان در نظر خواهند گرفتی
در این پژوهش ضمن بررسی و چدوندی نقش سازمان ،بعنوان اعمال حاکمیدی دولت در اماور
هوانوردی و تبیین میائل و مشکالت در این زمینه ،در اندها ،باه منظاور بارون رفات از چاالشهاای
پیش رو ،راهکارهایی را پیشنهاد مینمایدی

 .1مسئولیتهای سازمان در رابطه با حفظ امنیت هوانوردی
مبنای اقدامات سازمان قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی میباشندی کنوانییون  1944شایکاگو و
ضمائم آن مهمدرین سند در رابطه باا امنیات هواناوردی باه شامار مایرونادی کنوانیایون ،حقاوق و
2

تعهدات کشورهای عًاو را در خصاوم میاایل هواپیماایی کشاوری احصااء و اعًااء را مدعهاد
نموده است که همکاری مادانهای با ایکائو داشده باشندی همه کشاورهاای عهاان ( 193کشاور) باه
کنوانییون شیکاگو و ضمایم آن پیوسدهاند؛ لذا این کنوانییون و ضمایم آن برای کلیه کشاورهاای
عهان الزادآور است (عباری :1398 ،کد خبار )955051ی ایاران در ساال  1328باه ایان کنوانیایون
1. verschoor
2. Convention on International Civil Aviation. Chicago Convention, 1944, ICAO DOC 73000/6, 15
UNTS 6605.
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ملحق گردیده استی1در این راسدا ایکائو ،ضمیمه شماره  17را در خصوم حفاظات از هواپیماایی
کشوری بینالمللی را در برابر اقدامات غیرقاانونی و مصاون ندهداشادن از ماداخالت غیرقاانونی را
مندشر نموده ،این ضمیمه مرتبا مورد بازندری قرار گرفده ،تاا از باه روز باودن معیارهاای بزد بارای
حفظ امنیت هواپیمایی اطمینان حاصل شاود (عبااری)127 :1393 ،ی ساازمان همدااد باا معیارهاای
بروزرسانی شده ،باید تمهیدات و اقدامات بزمه را در این زمینه انااد دهدی
یکی از موارد مخل امنیت هوانوردی ،هواپیما ربایی اسات کاه ایاران نیاز از آن در اماان نماناده
(نوربخش )10 :1395 ،و در این رابطه کنوانییون علوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما 2تصویب
و ایران در سال  1350به این کنوانیایون ملحاق گردیاده اساتی 3کنوانیایون هماه پروازهاا اعام از

داخلی و بینالمللی را در بر میگیردی مدعاقبا در سال  2010در شهر پکن الحاقیهایی در رابطه باا ایان
کنوانییون مورد تصویب قرار گرفت ،4این پروتکال تیییاری در اصال کنوانیایون ایاااد ننماوده و
فقط دامنه شمول آن را توسعه داده و تامین کنندگان مالی عملیاات ترورییادی علیاه هواپیماا را نیاز
شاامل دانیاده اسات (عبااری)266 :1393 ،ی مطاابق ایان کنوانیایون ،باه محاف تصارف و کندارل
غیرقانونی هواپیما ،عرد هواپیما ربایی تحقق یافده و در این راسدا ،سازمان باید مرتکاب یاا مارتکبین
را عهت رسیدگی و صدور حکم و ماازات به مرعع قًایی معرفی نمایدی
دولتها به منظور علوگیری از ارتکاب عمل مارماناه علیاه امنیات پروازهاا ،کنوانیایون تبیاین
عرایم و شناسایی اعمال ارتکابی در هواپیما و نحوه برخورد با مرتکبین1را تصویب نمودند و ایاران

در سال  1355به این کنوانییون ملحق گردیده استی2همچنین در خصوم موارد دیدر ضد امنیات
هوانوردی ،از عمله اعمال خشونتآمیز علیه سرنشینان هواپیما ،دولاتهاا آنهاا را عارد شاناخده و
تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری که باه کنوانیایون ماوندرال معاروف
است ،به تصویب رساندندی 3ایران در سال  1352به این کنوانییون ملحق گردیاده اساتی 4بموعاب

1ی قانون اعازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بینالمللی (کنوانییون  1944شیکاگو) ،مصاوب  ،1328روزناماه
رسمی1328/07/14 :ی
2. Convention for The Suppression of Unlowful Seizure of Aircraft, 1970.
3ی قانون الحاق دولت ایاران باه قارارداد باینالمللای علاوگیری از تصارف غیرقاانونی هواپیماا ،مصاوب  ،1350روزناماه رسامی:
1350/10/23ی
4. Convention for the Suppression of Illicit Acts Against International Civil Aviation; Beijing 2010.
1. Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft;done Sept. 14 1963
;20 U.S.T ;704 U.N.T.S. 219-entered into force Dec. 4. 1969.

2ی قانون اعازه الحاق دولت ایران به کنوانییون  1963توکیو راعع به عرایم و برخی اعماال ارتکاابی دیدار در هواپیماا ،مصاوب
 ،1355روزنامه رسمی1355/03/29 :ی
3. Convention on the Prevention of Unlawful Acts against Civil Aviation Security; .1971
(Montreal Convention).
4ی قانون الحاق دولت ایران به کنوانییون علوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشاوری ،مصاوب  ،1352روزناماه
رسمی1352/04/16 :ی
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کنوانییون مزبور ،سازمان هار شاخا از هنداامیکاه در داخال هواپیماای ثبات شاده در یکای از
کشورهای مدعاهد ،در حال پرواز بوده و یا در سطح دریاهای آزاد یا منطقهایای کاه مدعلاق باه های
یک از دولتها نمی باشد ،مرتکب عرد می گردد یا براسا

قانون اخالل کنندگان امنیات پارواز و

خرابکاری در وسائل و تاسییات هواپیمایی 5علیه امنیات هواپیماایی کشاوری اقاداد نمایاد ،عهات
رسیدگی و صدور حکم و ماازات به مرعع قًایی معرفی خواهد نمودی
در رابطه با ضرورت عالمت گذاری مواد منااره پالسادیکی عهات شناساایی و تمهیادات بزد
کنوانییون  1991موندرال منعقد شده 6و دولت ایران در سال  1386با لحاظ شر به این کنوانیایون
ملحق گردیاده اساتی 7در ضامن ایکاائو در ضامیمه شاماره  18ضامن ککار فهرسادی از کابهاای

خطرناکی که حملشاان در هار شارایطی ایمان نمای باشاد ،ضامن تبیاین نحاوه حمال ایمان آنهاا،
دسدورالعملهایی را مبنی بر رعایت حمل صحیح بارهای خطرناک وضع نموده استی ایان ضامیمه
و دسدورالعملهای فنی آن ،از  1ژانویه سال  1983قابل اعاراء مایباشادی (عبااری )314 :1393 ،در
این خصوم سازمان بمنظور اطمینان از اینکه مواد منفاره پالسادیکی عالماتگاذاری و تمهیادات
بزد برای حمل آنها بکار گرفده شده است ،ضمن نظارت و کندارل دقیاق در ایان زمیناه ،از حمال
کابهای عالمت گذاری نشده و خطرناک علوگیری مینمایدی
در رابطه با امنیت فرودگاهها و تاسییات و صنایع مربوطه ،کشورها پروتکل علوگیری از اعمال
غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگااههاای هواپیماایی کشاوری باینالمللای کاه باه پروتکال 1988
موندرال معروف است 1را به تصویب رساندندی ایران در سال  1379به این کنوانییون ملحق گردیاده

استی 2در راسدای پروتکل مذکور و همچنین بموعب قانون اخالل کنندگان در وسائل و تاسییات
هواپیمایی 3و قانون ماازات اخاللدران در صنایع ،4سازمان ضامن تمهیادات بزد در علاوگیری از
اعمال غیرقانونی و خشونتآمیز در فرودگاههای کشوری و نظارت در این زمینه ،چنانچاه شخصای
 5ی قانون اخالل کنندگان امنیت پارواز و خرابکااری در وساائل و تاسییاات هواپیماایی مصاوب  ،1350روزناماه رسامی ،ماور
1350/01/23ی
ی6. Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection
 7ی قانون الحاق دولت ایران به کنوانییون عالمت گذاری مواد منفااره پالسادیکی باه منظاور شناساایی ،مصاوب  ،1386روزناماه
رسمی1386/08/16 :ی
ی1. Protocol to Prevent Violent Illicit Acts at International Airports, Montreal 1988
 2ی قانون الحاق به پروتکل علوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههای هواپیمایی کشاوری باینالمللای ،مصاوب
 ،1379روزنامه رسمی1380/02/16 :ی
 3ی قانون اخالل کنندگان امنیت پارواز و خرابکااری در وساائل و تاسییاات هواپیماایی مصاوب  ،1350روزناماه رسامی ،ماور
1350/01/23ی
4ی مود  1و  2قانون ماازات اخالل گران در صنایع ،روزنامه رسمی1353/2/23 :ی
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در فرودگاه ،اییدداههای هوائی ،تاسییات هواپیمایی کشوری ،شرکت ایران ایر و شارکت صانایع
هلیکوپدری ایران ایااد اخالل یا اقداد به آتش سوزی یا به هر وسیله دیدر اموال را منهدد نمایاد یاا
بطور کلی اعمال غیرقانونی خشونتآمیز انااد دهد ،عهات رسایدگی و صادور حکام و مااازات
باید به مرعع قًایی گزار

و معرفی نمایدی

مقررات دیدری در حوزه امنیت هوانوردی وعود دارند ،از عمله قاانون هواپیماایی کشاوری و

آییننامه پرواز هواپیماهایی کشوری خارعی در ایران 5که پرواز هواپیما بر فاراز ایاران را مناو باه
تحصیل اعازه قبلی از سازمان نموده است یا آییننامه ثبات و تابعیات هواپیماایی کشاوری مصاوب

 1343و اصااالحیه بعاادی آن مصااوب  ،13736تاییااد انااواع هواپیماهااای کشااوری را کااه در ایااران
میتوانند به فعالیت بپردازند ،تکالیفی را به عهده سازمان گذاشده است و سازمان باید گواهینامههای
مربوطه را در این زمینه صادر نمایدی
 .2وظایف و اختیارات سازمان در خصوص حفظ ایمنی هوانوردی
ایمنی هوانوردی 1رکن اصلی و اساسی در عرصه هوانوردی میباشدی برخای از ضامایم کنوانیایون
شیکاگو ،از عمله :ضمیمه  1گواهینامه کارکنان هواپیماا ،2ضامیمه  6عملیاات هواپیماا ،3ضامیمه 8
صالحیت و قابلیت پارواز ،4ضامیمه  14فرودگااههاا 5و ضامیمه  18مرباو باه حمال و نقال ایمان

کابهای خطرناک از طریق هوایی ،6عملدی مبناای ایمنای هواناوردی در ایاران مایباشاند (ناواده

توپچی)36 :1397 ،ی قوانین داخلی نیز از عمله ،قانون هواپیمایی کشاوری ،7قاانون اعاازه تصاویب
مقررات فنی و قواعد مربو به کنوانییون شیکاگو مصاوب  81356و دسادورالعملهاای تخصصای
سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با چدوندی صدور انواع گواهینامه صالحیت پارواز هواپیماا و
تمدید اعدبار آنها ،لزود تاهیز هر هواپیما باه وساایل اطفائیاه و هشادار دود  9تااکنون باه تصاویب

رسیدهاندی
5ی آییننامه پرواز هواپیماهای کشوری خارعی در ایران ،مصوب  ،1341روزنامه رسمی1341/10/12 :ی
6ی آیاایننامااه ثباات و تابعیاات هواپیمااایی کشااوری ،مصااوب  1343و اصااالحیه بعاادی آن ،مصااوب ( ،1373روزنامااه رساامی:
)1373/11/15ی
ی1. Air safety
2. Personnel Licensing.
3. Operation of Aircraft.
4. Airworthiness of Aircraft.
5. Aerodromes.
6. The safe Transport of Dangerous Goods by Air.

7ی قانون هواپیمایی کشوری ،مصوب  ،1328روزنامه رسمی1328/05/29 :ی
8ی قانون اعازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربو به کنوانییون هواپیمایی کشوری بینالمللی (کنوانیایون شایکاگو) ،مصاوب
1356/4/8ی
 9ی سازمان هواپیمایی کشوری ،مدیریت و شیوه نامه های ایمنی ،تاریخ مراععه https://www.cao.ir 97/9/8ی
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در خصوم آموز

10

کارکناان هواناوردی و صادور گواهیناماه ایکاائو در ضامیمه شاماره 1

ضوابط و مقرراتی را عهت اندخاب اشاخام ،آماوز  ،تارباه و مهاارت و نیاز ضاوابطی را بارای

دریافت گواهینامه تعیین نموده استی 11در این راسدا ،هیات وزیران آییننامه اعرایی گواهیناماههاای

مدخصصان فنی هواپیمایی و موسیاه هاای مرباو باه تعلایم و تربیات مدخصصاان هواپیماایی (غیار

نظامی) را تصویب نموده 12و بموعب آن ،مدخصصان فنی هواپیمایی (غیر نظامی) باید آموز های

بزمه را فرا گرفده و گواهینامه هاای مربوطاه را از ساازمان اخاذ نماینادی همچناین ساازمان بموعاب
آییننامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک (غیرنظامی) گواهیناماه وساایل پرناده فاوق
سبک غیرنظامی را نیز صادر مینمایدی 1در این راسدا ،سازمان اخیرا برای پرنادههاای فاوق سابک و
پهبادهای غیرنظامی زیر  600کیلوگرد نیز دسدورالعملی صادر و گذراندن دورههای آموزشی پرواز
2
با پهپاد در یکی از مراکز معدبر و صدور گواهینامه مربوطه را الزامی نموده استی
در رابطه با رعایات معیارهاای بزد عهات تًامین ایمنای عملیاات هواپیماا ،ضامیمه شاماره 6
اسدانداردهایی را تبیین نموده استی 3در صورتی که اساداندارد ملای کشاورها در ساطح باابتری از
اسدانداردهای پیشبینی شده در این ضمیمه باشد ،با این شر که کشور مربوطاه ایمنای هواناوردی
را تًمین نماید ،در اینصورت اشکالی از نظر ایکائو بوعود نخواهد آمد (عباری)304 :1393 ،ی بار
این اسا  ،قانون هواپیمایی کشوری ،عملیاات هواپیماا را در صاورتی امکانپاذیر نماوده اسات کاه
ماوزهای مربوطه از سوی سازمان صادر شده باشدی 4در ایان راسادا ،آیاینناماه مقاررات اساداندارد

بینالمللی قابلیت پرواز هواپیما 5،و آییننامه الزاماات تاییاد قابلیات پاروازی محصاوبت ،قطعاات
تاهی زات و الزامات تشکیالت طراحی و تولید به تصویب رسیده و بموعب آن کلیه وسایل پرناده،
اعاام از ملااخ ،قطعااات و تاهیاازات ،تولیاادات ،تشااکیالت تولیااد و طراحاای ،بایااد گواهینامااههااای
6

صالحیت پروازی را از سازمان دریافت نمایندی

10. Annex 1:Personel Licensing; 10th edn-2005-including Amendments 1-167.
11. ICAO Training Manual; Doc 7192; Manual of Procedures for Establishment and Manegement of
یa States; Personnel Licensing System, Doc. 9379; Human Factors Training Manual, Doc, 9683

12ی مصوبه شماره /183309ت  48463ه ،روزنامه رسمی1392/12/11 :ی
1ی ماده  1آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی ،مصوب  ،1386روزنامه رسمی1386/05/31 :ی
2ی شیوهنامه شماره  ،9002دسدورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون سرنشین کندرل از راه دور ،سایت سازمان هواپیمایی کشاوری،
https://www.cao.irی
)3. Doc. Annex 6, parts I-III, part 1, 8th ed (2001), Amendments 1-30; part II, 6th ed (1998
Amendments 1-25; part III, 5th ed (2001), Amendments 1-11.

4ی قانون هواپیمایی کشوری ،ماده 7ی
5ی آییننامه مقررات اسداندارد بینالمللی قابلیت پرواز هواپیما ،مصوب  ،1364روزنامه رسمی :مور 1364/1/31ی
6ی ماده  1آییننامه الزامات تایید قابلیت پروازی محصوبت ،قطعات ،تاهیازات و الزاماات تشاکیالت طراحای و تولیاد مصاوب،
 ،1389روزنامه رسمی 1389/06/28ی
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بنابراین سازمان عهت رعایت معیارهای ایمنی عملیات هواپیما ،باید نظارت دقیق و کافی داشاده
باشد ،تا از این طریق ایمنی عملیات هواپیما تًمین گرددی
عالوه بر آن ،بموعب آییننامه مادیریت و سااماندهی وساایل پرناده فاوق سابک غیرنظاامی،
بهرهبرداران وسایل پرندة فوق سبک غیرنظامی زیر  600کیلوگرد ،باید گواهینامه پرواز مدناساب باا
1

فعالیت را از سازمان اخذ نمایدی

شایان ککر است گواهینامه قابلیت پرواز که از سوی سازمان صادر میگردد ،تًمین کننده ایان
امر است که هواپیما در یک وضعیت قابل پرواز به سر می برد و در ندیاه ،حمل و نقل هوایی آن را
مااز میباشدی (اشراقی آرانی)87 :1394 ،
اخیرا سازمان نیز دسدورالعملی را تصویب نماوده و هادف از آن سااماندهی ،نظاارت و ارتقاای
ایمنی کلیه عملیات پروازی پهپادها با کاربرد غیرنظاامی ،اعام از آموزشای ،تفریحای ،سارگرمی و
خدماتی می باشدی بموعب این دسدورالعمل ،از تاریخ  1397/8/1هر کداد از فروشندگان پهپادهاا و
نیز بهرهبرداران از آنها باید ماوزهای مربوطه را از سازمان اخذ نمایندی در ضامن حاداک ر ارتفااع
مااز پرواز این پهپادها باید  100پا (معادل  30مدر) از سطح زمین و بهرهباردار بایاد از پارواز بادون
ماوز بر فراز مناطق حادثه دیده و دچار بحاران ،عملیاات اماداد و نااات شاهری و عاادهای و نیاز
پرواز بر فراز مناطق پرعمعیت و دارای ترافیک خودرویی و شرایط نامناسب عوی و منااطق حاریم
2

خصوصی افراد و مناطق ساحلی به عنوان طرحهای سالم سازی خودداری نمایدی

بطور کلی در راسدای مقررات فوق و نیز ایمنی عملیات هوانوردی ،سازمان تًمین ایمنی را بار
عهده داردی با این حال ،آمار باابی ساوانح و حاوادو هاوایی در کشاور ،حااکی از ضاعف ایمنای
هوانوردی و به تبع آن اشکال در اعماال حاکمیات دولات و اناااد وظاایف ساازمان در ایان زمیناه
استی
ضمیمه شماره  14در خصوم ایمنی فرودگاهها ،میباشادی (کااظمی )329 :1395 ،در راسادای
اهداف این ضمیمه ،آییننامه احداو ،توساعه ،بهارهبارداری و مادیریت فرودگااههاای غیرنظاامی،
احداو و بهره برداری از هر فرودگاهی ،با رعایت مقررات مربوطه ،میدلزد اخاذ مااوز از ساازمان
1

بوده و سازمان در طول مدت احداو ،توسعه فرودگاه و یا بهرهبرداری از آن نظارت مینمایدی
یکاای دیداار از مقااررات باارای حفااظ ایمناای پروازهااا در فرودگاااههااا ،قااانون تشاادید ماااازات
1ی مااواد  16و  27آیاایننامااه ماادیریت و س ااماندهی وسااایل پرنااده فااوق ساابک غیرنظااامی ،مصااوب  ،1386روزنامااه رساامی:
1386/05/31ی
2ی شیوهنامه شماره  ، 9002دسدورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون سرنشین کندرل از راه دور ،سایت سازمان هواپیمایی کشاوری،
تاریخ مراععه https://www.cao.ir 97/9/8ی
1ی مواد  2و 4ی آیینناماه احاداو ،توساعه ،بهارهبارداری و مادیریت فرودگااههاای غیرنظاامی ،مصاوب  ،1392روزناماه رسامی:
1392/02/03ی
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کباوترپرانی ماایباشادی باادین منظاور ،کبااوترپرانی در شااعاع چهال کیلااومدری فرودگااههااا ممنااوع
2

میباشدی

سازمان اخیرا طی دسدورالعملی بهارهبارداران پهپادهاای غیرنظاامیرا مکلاف نماوده کاه حاریم
3

ایمنی فرودگاهها را در تا شعاع  5ناتیکال از دیوار فرودگاهها رعایت نمایندی

با این حال ،امروزه موضوعی که بیشدر ایمنی فرودگاهها را تهدید مینماید ،بحث بهارهبارداری
مشدرک و توامان از تاسییاات و تاهیازات باویژه باناد پاروازی در بعًای از فرودگااههاا ،توساط
هواپیماهای کشوری و نظامیمیباشد که در بعًی مواقع منار به حادثاه نااگوار مایشاود و نموناه
بارز آن ،تصادد یک فروند هواپیمای سی 130-نظامی در فرودگاه مهرآباد با یاک ایرباا

آ300-

در حال توقف ،در تاریخ سیزده بهمن هفداد و هشت مایباشاد کاه در ایان حادثاه هماه  8سرنشاین
هواپیمای سای 130-عاان باخدناد (عبااری)9 :1385 ،ی همچناین هواپیماای ایرباا کاه در تااریخ

دوازدهم تیرماه شصت و هفت از فرودگاه کشوری – نظامی بندرعبا برخواسده بود ،مورد هادف
موشک ناو آمریکایی قرار گرفت و تمامی 290سرنشین این هواپیما عاان باخدنادی (عبااری:1393 ،

)187
 .3وظایف سازمان در خصوص حمل و نقل هوایی
یکی دیدر از امور هوانوردی ،چدوندی حمل و نقل هوایی و حقوق میافر ،باار و خدماه هواپیماا،
شرایط فعالیت شرکتها و موسیات هوانوردی ،صدور ماوز و نظارت بر عملکرد آنها میباشدی
شرکتهای حمل و نقل هوایی که قصد فعالیت دارند ،بدوا باید ماوزهای بزماه را از ساازمان
اخذ نمایندی 1صالحیت و تداود فعالیت آنها براسا نظارت سازمان خواهد بودی
بطور کلی ساازمان ضامن بازرسایهاای دورهای از شارکتهاای حمال و نقال هاوایی ،مراکاز
آمااوز فنااون هواپیمااایی و مراکااز تعمیراتاای ،نظااارت باار حیاان اعاارای ضااوابط و مقااررات و
دسدورالعملهای ابالغی را بر عهده داردی با این حاال ،تااخیرات پای در پای ،نارضاایدی میاافران از
نحوه ارائه خدمات و نیز عدد رعایت قیمتهای اعالمیساازمان توساط شارکتهاای حمال ونقال،
حاکی از ضعف سازمان در انااد وظایف ،در این زمینه میباشدی

2ی قانون تشدید ماازات کبوترپرانی ،مصوب ( ،1351روزنامه رسمی1351/04/15 :ی
3ی شیوهنامه شماره  ،9002دسدورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون سرنشین کندرل از راه دور ،سایت سازمان هواپیمایی کشاوری،
تاریخ مراععه https://www.cao.ir 97/9/8ی
1ی آییننامه اعرایی گواهینامههای مدخصصان فنی هواپیمایی و موسیههای مربو به تعلیم و تربیات مدخصصاان هواپیماایی (غیار
نظامی) ،مصوب ( ،1392روزنامه رسمی)1392/12/11 :
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 .4حفظ سالمتی و بهداشت مسافران و محیط زیست
امروزه حفاظ م حایط زییات و ضارورت ساالمت و بهداشات میاافران هاوایی از اهمیات خاصای
برخوردار بوده و اصلیترین و مهمترین چالش پیش روی صنعت هوانوردی محیوب میشودی
ضمیمه عداگانهای در خصوم نحوه حمایت و پشدیبانی از میائل مربو به حوزه سااااالمت و
بهداشت حمل و نقل هوایی وعود ندارد ،اما در ضامایم مخدلاف کنوانییون شایکاگو مایتاوان در
ایان خصاوم دسدورالعملهاایی را یافااتی بارای نموناه بنادهاای  Dو  Eاز بخااش دود ضاامیمه
شاااماره  9کنوانیااایون شیکاگو ،یک معیار کلی را در راسدای ضدعفونی نمودن محااایط داخلااای
هواپیما تعیااین نماوده اساتی بناد  Eاز بخاش هشادم ایان ضامیمه مرباو باه اعارای مقاااررات و
دسدورالعمل بینالمللی در حوزه بهداشت میباشدی اسداندارد  8/12بیاان مای دارد ،کشورهای عًو
کنوانییون ،باید از مقررات عاری در خصوم دساادورالعملهااا و مقااررات بینالمللی مربااو بااه
ورود و خروج میافران و محموله همراه آنها و کلیه ماواردی کاه توسط سازمان بهداشت عهاانی
مندشر شده است ،تبعیت نمایندی ضامیمه  9کنوانیایون شایکاگو همچناین باه امکاناات و تیاهیالت
موعود در فرودگاه ها در رابطه با حوادو غیرمندظره در حوزه سالمت و بهداشت عماومی ،اعارای
دسدورالعمل های بهداشدی بین المللی و برنامه توسعه سالمت و بهداشت ملای ارتباا دارد .ضامیمه
 14کنوانییون نیز به تاسیس مراکز فوریتهای پزشکی در فرودگاههاا مرباو اسات تاا بدوانناد در
مواقع اضطراری سریع به ارائه خدمات پزشکی اقداد کنندی (عباری :1398 ،کد خبر )955051
از سوی دیدر ،ایکائو ،مقررات ،اسادانداردهاا و توصایههاای مدعاددی در خصاوم ساالمت و
بهداشت میاافران هاوایی در اعارای مااده  44کنوانیایون  1944شایکاگو ایاااد نماوده ،از عملاه
قطعنامه شماره  12-35 Aبه پیشدیری از شیوع امراض میری از طریق سییدم حمال و نقال هاوایی
مربو استی این قطعنامه تاکید میکند که پیشدیری و مراقبت از ساالمت و بهداشات میاافران در
پروازهای بینالمللی ،از ارکان ضروری ایمنی در صنعت حمل و نقال هاوایی محیاوب مایگارددی
نمونه بارز اقداد ایکائو در این زمینه ،علیهای ماه عوبی  2003میالدی اسات کاه مناار باه تهیاه و
تصویب اسدانداردهایی برای فرودگاهها در عهت پیشدیری از شیوع بیمااری ساندرود تنفیای حااد
شدی همچنین ایکاائو در آن زماان طرحای را مشاابه طارح بیمااری ساار در راسادای همکااری و
هماهندی با اتحادیاه باین المللای حمال و نقال هاوایی (یاتاا) ،ساازمان بهداشات عهاانی و شاورای
بینالمللی فرودگاهها تدوین کرد تا کشورهای عًو کنوانیایون بدوانناد بارای علاوگیری از شایوع
بیماری آنفلوانزا در زمان وقوع ،تدابیر بزد اتخاک نمایندی
از سااااوی دیداااار ،سازمان بهداشت عهانی نیز در خصوم پیشدیری از شیوع بیماریهااااا در
میاافرتهاای هوایی تاکیداتی داشده استی این سازمان دسدورالعملهای مدعددی در علاوگیری از
شیوع بیماریها و نیز یکپارچه سازی شیوههای مورد اسدفاده در ضدعفونی هواپیماها تهیه و تادوین
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نموده استی این دسدورالعملها شامل توصایه هاایی ویاژه بارای میاافران ،خدماه پارواز ،پزشاکان،
میئولین در حوزه بهداشت عمومی و شرکتهای هواپیمایی است.
شورای بینالمللی فرودگاهها نیز نهاد دیدری است کاه در زمیناه امینای و محایط زییات ساالم
نقش ایفا می نمایدی این شورا در راسدای رسایدگی و حال میائله شایوع بیمااریهاای میاری مانناد
آنفلوانزا و عارضه سندرود تنفیی حاد ،در سال  2006دسدورالعملهای خاصی را تدوین و مقاماات
فرودگاهی را ملزد به همکااری نزدیاک باا میائولین دولدای در حاوزه بهداشات و ساالمت نماودی
(همان)
باه هار حااال مداولی مقاررات فااوق و نیاز علااوگیری شایوع بیمااری در حماال و نقال هااوایی و
تاازهای بنااد COVID-

فرودگاهها ،با سازمان هواپیمایی کشوری استی اما مداسفانه اخیرا ویارو
( 19کرونا) که در منطقه ای از چین شیوع پیدا کرده و بیشدر از طریاق حمال و نقال هاوایی توساط
میافران به سایر کشورها اندقال یافده و تاکنون هزاران نفر در عهان مبدال و عان صدها تان را گرفداه
استی در ایران علیرغم گذشت بیش از ده روز ابدال به این بیماری و شیوع آن ،کماکان پروازهاا باه
چین که مبداء شیوع بیماری بود ،انااد می پاذیرفت و ساازمان هیچدوناه اقادامی ،مبنای بار توقاف
پروازها بعمل نیاورده استی این در حالی است که اک ار کشاورها پروازهایشاان را باه کشاور چاین
مدوقف نموده بودندی مداسفانه کوتاهی سازمان ،موعاب شایوع بیمااری در کشاور را بادنبال داشاده
استی
 .5بررسی حوادث و سوانح هوایی توسط سازمان
یکی از موضاوعات اساسای و مهام در صانعت هواناوردی و حاوزههاای میائولیت بارای دولات و
شرکتهاا ی هواپیماایی ،ساوانح و حاوادو هاوایی هیادندی براساا یاک ضاربالم ال رایاد در

هوانوردی ،هر بند از ضمایم کنوانییون شیکاگو به قیمت عان چند نفر نوشده شده استی
منظور از سانحه هوایی در ایران ،بموعب آییننامه بررسی سوانح و حوادو هوایی (غیرنظامی) ،
1

برای وسایل پرنده یا سرنشینهای آن ،ناشی از عملیات وسیله پرناده در فاصاله زماانی ورود اولاین
فرد به وسیله پرنده به منظور پرواز تا پیاده شدن آخرین فارد از آن و همچناین بارای وساایل پرناده
بدون سرنشین ،در فاصله زمانی که وسیله پرنده آماده حرکت باه قصاد پارواز باشاد تاا زماانی کاه
وسیله پرنده در اندهای پرواز مدوقف و سییدم پیش رانش اصلی خامو میگردد ،مشرو به اینکه
فرد در اثر برخورد به هر قیمت از وسیله پرنده از عمله اعزای عادا شاده از آن و یاا در اثار گااز
1ی آییننامه بررسای ساوانح و حاوادو هاوایی (غیرنظاامی) مصاوب  1390مصاوبه شاماره /8742ت  45067ه روزناماه رسامی:
95/5/30ی

 /35فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

خروعی موتور عت ،دچار آسیب مندهی به مرگ شده یا مدحمل آسیب عدی بدنی شود یا وسایله
پرنده ناپدید یا صدمه یا دچار خرابی سازهای گردد 2میباشدی

در رسیدگی به سانحه هوایی چندین دولات ،از عملاه دولدای کاه ساانحه در قلمارو او ر داده
است ،دولدی که اتباع او در سانحه زیان دیدهاند ،دولت بهرهبردار هواپیما ،دولت سازنده هواپیماا و
دولت طراح هواپیما مشارکت میکنندی
در ایران بررسای حادثاه و ساانحه هاوایی توساط ساازمان صاورت مایپاذیردی بناابراین ،کلیاه
واحادهای مطلاع از وقاوع ساوانح و حاوادو از قبیال مراقبات پارواز ،ایمنای زمینای فرودگااه،
شرکتهای هواپیمایی و فرودگاه کیربط ،بخش عملیات پروازی و هماهندی پارواز ،شارکتهاای
خدمات فرودگاهی ،مراکز آموز هوانوردی و مراکاز تولیاد ،تعمیار و ندهاداری وساایل پرناده،
بالفاصله ضمن اطالع به سازمان  ،باید با سازمان همکاری نمایندی
سازمان باید درباره علت سانحه ،مطابق ماده  13کنوانییون و اصولی که از طرف ایکائو توصایه
می شود و قوانین و مقررات مربوطه ،تحقیقات را بعمل آوردی در این راسدا ،به کشوری کاه هواپیماا
در آن به ثبت رسیده ،اعازه داده خواهد شد که نااظرانی بارای حًاور در تحقیقاات تعیاین کناد و
کشوری که تحقیقات را انااد می دهد ،گزار و ندیاه تحقیقاات را باه آن کشاور اطاالع خواهاد
دادی عالوه بر این ،ماده  38کنوانییون از دولتها خواسده یا مقررات بینالمللای را اعاراء کنناد ،یاا
قوانین داخلی در این زمینه تصویب نمایندی این امر باعث شده اسات کاه مقاررات یکیاانی در ایان
زمینه وعود نداشده باشدی البده کنوانییون از کشاورها خواساده اسات ،در صاورت اخادالف در ایان
زمینه ،باید فورا به ایکائو اطالع دهنادی ایکاائو در ایان قبیال ماوارد ،اخدالفااتی را کاه باین یکای از
موازین بینالمللی با مقررات داخلی آن کشور وعود دارد ،فاورا باه اطاالع ساایر کشاورها خواهاد
رسانیدی بنابراین ،هر چند باه کشاورها اعاازه عادد اعارای مقاررات ایکاائو داده شاده اسات ،ولای
می توان گفت که گزار ایکائو به کشاورها تاا حادودی ضامانت اعارای مااده  26و ضامیمه 13
میباشد و آن موعب می شود که کشورها سعی نمایناد مقاررات خاود را باا ماوازین ایکاائو تطبیاق
دهندی
به محف بروز حادثه یا سانحه هوایی ،سازمان نیز در حداقل زمان ممکن ،خبار وقاوع آن را باه
کشورهای محل ثبت ،بهرهبردار ،طراح و سازنده وسیله پرنده در قالب اطالعیاه و در صاورتی کاه
حداک ر وزن عرد وسیله پرنده بیش از  2250کیلوگرد باشد ،به ایکائو نیز اعالد نمایدی
همچنین در صورتی که حادثه یا سانحه شدید برای یک وسیله پرنده ایرانی و یا وسیله پرندهای
که بهرهبردار آن ایرانی است ،در قلمرو کشور دیداری اتفااق بیفداد ،ساازمان بایاد باه کشاورهای
طراح ،سازنده و محل واقعه و در مواردی که وسیله پرنده ثبت کشور دیدری است ،به کشور محل
2ی همان ،بند پ ماده 1ی

 /36چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالشهای آن

ثبت ،وقوع حادثه شدید را اطالع دهدی
چنانچه سانحه برای وسیله پرندهای که ایران به عنوان کشور محل ثبات ،بهارهباردار ،طاراح یاا
سازنده آن میباشد ،در خارج از قلمرو کشور ایران ر دهد ،سازمان باید نماینده رسمی کیصالح
1

را عهت شرکت در مراحل بررسی سانحه به کشور محل واقعه اعزاد نمایدی

از سوی دیدر ،بموعب آییننامه مدیریت و سااماندهی وساایل پرناده فاوق سابک غیرنظاامی،
دارنده وسیله پرنده که دچار سانحه منار به عرح یا فوت میگردد ،بایاد بالفاصاله وسایله پرناده را
در محل سانحه با حفظ اصول ایمنی مدوقاف سااخده و باا نصاب عالیام ایمنای تاا اناااد تشاریفات
رسیدگی به سانحه از تیییر وضع وسیله پرنده یا صحنه سانحه خودداری و بالفاصله اقاداد باه اندقاال
ماروحان به مراکز درمانی نماید ،سازمان پس از اطالع از وقوع سانحه ،بالفاصله کارشناساان خاود
را به محل وقوع اعزاد 2و با رعایت مقررات ،ضمن عماعآوری اطالعاات و مادارک ،در صاورت
لزود ارسال قطعات باه آزمایشاداههاا و مؤسیاات معدبار داخلای و یاا خاارعی و تازیاه و تحلیال
اطالعات بدست آمده از دسدداههای ثبت و ضبط پروازی و سایر میادندات مرباو  ،علات وقاوع
سانحه را ظرف  12ماه تعیین و گزار نهایی خود را به کشورهای محل ثبت ،بهرهباردار ،طاراح و
سازنده وسیله پرنده و کشورهایی که اتباعشان در سانحه آسیب دیدهاند ،یا در روند بررسی ساانحه
حًور یا به انااد آن کمک کردهاند ،ارسال خواهاد نماودی چنانچاه حاداک ر عارد وسایله پرناده
سانحه دیده بیش از  5700کیلوگرد باشد ،باید یک نیخه از گزار

را نیز به ایکائو ارساال نمایادی

همچنین در صورت طرح دعاوی مربو به سانحه و یا حادثه هوایی ،سازمان باید باه عناوان مرعاع
1

بررسی ،ضمن همکاری با مقامات قًایی ،زمینه دسدرسی آنها را به اطالعات بزد فراهم نمایدی
آییننامه بررسی سوانح هوایی ،بررسی سانحه را عازء وظاایف انحصااری ساازمان قارار داده و
ممکن است سازمان خود در زماره کینفاعتارین اشاخام در حادثاه باشادی در حالیکاه در مقاررات
اتحادیه اروپاا ،بررسای ساوانح توساط کاارآموزده تارین کارشناساان میادقل کشاورهای اروپاایی
صورت می پذیرد و در آمریکا نیز هیات ایمنی حمل و نقل ملی که یک هیات میدقل دولدی اسات،
میئولیت بررسی سوانح را به عهده دارد و سازمان هوانوردی آمریکا ملزد است در این زمینه هیاات
را یاری نمایاد (عبااری)345 :1393 ،ی بناابراین تادیدیادنظر و اصاالح ایان قیامت آیاینناماه در
راسدای میدقل نمودن نهاد بررسی کننده سوانح هوایی ضروری به نظر میرسدی
1ی همان ،مواد  6 ،4 ،3 ،2 ،1و 7.
2ی ماده  61آییننامه مدیریت و سااماندهی وساایل پرناده فاوق سابک غیرنظاامی ،مصاوبه شاماره /87161ت  35369ه ،روزناماه
رسمی86/5/31 :ی

 .1مواد  14 ،10و  31آییننامه بررسی سوانح و حوادو هوایی (غیرنظامی)

 /37فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

اهداف تحقیق انااد شده توسط سازمان و قوه قًاییه با یکدیدر مدفااوت هیادند ،بطاوری کاه
سازمان در تحقیاق بادنبال ع لات وقاوع آن از بعاد ایمنای اسات و باا ندیااه تحقیاق بدسات آماده،
پیشنهاداتی را ارائه می نماید تا در آینده سانحه یا حادثه مشابه اتفاق نیافددی(گولدیمن)102 :1990 ،1
اما محقق قوه قًاییه به دنبال یافدن مقصر است ،بنابراین اسادفاده قاوه قًااییه از یافداههاای ساازمان
ممکن است عواقب ناگواری را بدنبال داشده باشد و مقصر سانحه یا حادثه به درسدی تشاخیا داده
نشودی (عباری)327 :1393 ،
 .6سازمان به عنوان نماینده دولت در مجامع بینالمللی
براسا قانون عًویت ایران در سازمانها و ماامع بینالمللی 2و همچنین بموعب تصامیم شاورای

عالی اداری ،3سا زمان به نمایندگی از طرف دولت ،عًویت در ایکائو را بر عهده داردی بر این مبنا،
سازمان باید ارتبا خود را با ایکائو ،به منظور انعکا نظرات دولت ایران در باابترین ساطح نداه
داردی
با این حال ،برای داشدن نقش پررنگ در ایکائو ،باید برای اعال های منطقاهای و باینالمللای،
اهمیت ویژهای قائل شدی اما در این رابطه مشکالتی وعود دارد کاه حًاور ایاران در اعاال هاای
فوق را تحت تاثیر قارار داده اساتی از عملاه ایان مشاکالت ،سلیاه مراتاب تصامیمگیار در اعازاد
نمایندگان سازمان به اعال

میباشدی بموعب تبصره  1ماده  3آیینناماه نظاارت بار میاافرتهاای

خارعی دسدداههای اعرایی ،4پس از تعیین ضرورت اولیهآن توسط کارگروه داخلی وزارتخاناههاا
و سازمانهای وابیده به ریاست عمهوری که به ریاست یکی از معاونان تشکیلمیگرددی کاارگروه
با توعه به ضوابط و شرایط ،با درخواست وزیر ،معاونان رییس عمهور یا معاون مااز ایشان و تأیید
هیأت نظارت ،تصمیم میگیردی شرایط فوق موعب شده است نماینده سازمان در بیایاری از مواقاع
در اعال ها حًور نداشده باشدی بنابراین باید توعه نمود که سازمان به نماینادگی از دولات ایاران
در ماامع منطقهای و بینالمللی حاضر میشود و در صورت عدد حًور نمایندگان سازمان ،کرسی

ایران در اعال های مذبور خالی می ماندی لذا شاییاده اسات کاه موافقات نهاایی اعازاد نماینادگان
سازمان به اعال های مذکور ،میدقیما به رئیس سازمان تفویف گرددی ایراد دیدر اینکه دولات در
ایکائو از کارشناسان و کارمندان خارعی و دارای تابعیت غیر ایرانی اسدفاده مینماید که این اقاداد

نیز میایر قانون اساسی میباشد 1و باید نیبت به تیییر رویه اقداد نمایدی

2. Guldiman

2ی ماموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری ،م 107
3ی مصوبه شماره /6075

د  ،شورای عالی اداری ،روزنامه رسمی1373/10/20 :

4ی آییننامه نظارت بر میافرتهای خارعی دسدداههای اعرایی ،روزنامه رسمی1383/05/18 :ی
1ی اصل هشداد ودودی

 /38چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالشهای آن

 .7عدم همگامی قانون هواپیمایی کشوری با استانداردها و توصیههای ایکائو
از آناائی که فعالیتهای فراسرزمینی امور هوانوردی شایع و گیدرده باوده و از نظار باینالمللای از
اهمیت ویژهای برخوردار هیدند ،بر این مبنا کشورها تال

میکنناد کاه باا وضاع مقاررات ،زمیناه

رعایت اسدانداردها و توصیه های ایکائو را فراهم نمایندی اما در ایران در ماواردی ایان امار صاورت
نپذیرفده است که در کیل به اشکابت اساسی قانون هواپیمایی کشوری اشاره میشود:
الف :تصویب نامتعارف
مااارای وضااع قااانون هواپیمااایی کشااوری مدفاااوت از رو

مرسااود بااوده ،بطااوری کااه توسااط

کمیییونهای راه و دادگیدری مالس تصویب شده و علت واگذاری باه کمییایونهاا ،تیاریع در
تصویب بوده ،زیارا در آن زماان دولات باه تاازگی ،دو روز قبال از تصاویب باه کنوانیایون 1944
شیکاگو ملحق شده بود و برخورداری از یک قانون ملی در این حوزه ،با توعه به ارعاعاات مدعادد
کنوانییون به قوانین داخلی کشورهای عًو ،ضرورتی انکارناپذیر و بنابر این بوده است کاه قاانون
مزبور توسط دولت تکمیل و ماددا به مالس ارسال شود ،اما چنین امری اتفاق نیفدااده و عماال باه
یک قانون دائمی در آمده استی
ب :قدیمی و به روز نبودن قانون
این قانون که بیش از  70سال از عمار آن مای گاذرد ،در طاول ایان مادت ،فقاط ماواد  6و  5آن
2

3

اصالح گردیده و تاکنون هیچدونه تالشی در راسدای تقویت آن صورت نپذیرفده استی
در حالیکه امروزه شیوع بهرهبرداری از فًای هوایی توسط ماشینهایی صورت میگیرد که باه
سخدی میتوان آنها را هواپیما در معنای قانون هواپیمایی کشوری نامیدی
ج :محدودیت مفاد و موضوعات هوانوردی
این قانون بییار شداب زده و ناقا تنظیم شده و تعاداد ماواد آن محادود باه  35مااده باوده و فاقاد
بیاایاری از موضااوعات امااور هوانااوردی از عملااه خاادمات ناااوبری هااوایی ،خاادمات فرودگاااهی،
خدمات عیتوعو و ناات ،تکالیف و الزاماات مالاک و بهارهباردار هواپیماا و خادمات تعمیار و
ندهداری هواپیما میباشدی

2ی قانون اصالح ماده  6قانون هواپیمایی کشوری مصوب ( ،1347روزنامه رسمی)1347/02/11 :ی
3ی قانون اصالح ماده  5قانون هواپیمایی کشوری مصوب ( ،1367روزنامه رسمی)1367/03/16 :ی
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د :عدم تعریف موضوعات و ابهام و فقدان نظم در مفاد
به اسد نای تعریفی که قانون در ماده یک از هواپیما ارائه داده است ،از ککر تعاریف مربوطاه دیدار
غافل مانده ،درحالیکه ،فنی بودن امور هواپیمایی ،مقدًی آن است که تعاریفی مشاخا و دقیاق از
مفاهیم به عمل آیدی موضوعاتی چون هواپیمای کشوری ،هواپیمای نظاامی ،مدصادی حمال و نقال
هوایی و فرودگاه و سایر موضوعات مربوطه دیدر ،از عمله مواردی هیدند که در قانون عدید نیااز
به تعریف دارندی
همچنین این قانون در خصوم قلمرو موضوعی خود نیز دچار ابهاد است و با ککر اینکه قاانون
مربو به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمیباشاد ،از وضاعیت هواپیماهاای
دولدی غیرنظامی که نه فعالیت کشوری میکنند و نه فعالیت نظامی ،غافال ماناده اساتی در حالیکاه
هواپیماهای دولدی نیز همانند هواپیمای کشوری از یک فًای هوایی مشدرک ،خادمات نااوبری و
تیهیالت زمینی غالبا یکیان بهرهمند هیدندی
از سوی دیدر قانون شمایلی ناپیراسده داشده و فاقد نظم در ارائه مفاد بوده و بخش قابل تاوعهی
از مواد به امور عزائی اخدصام یافده استی
ح :ضعف شورای عالی هواپیمایی کشوری
علیرغم اصالح ماد  6قانون و با توعه به وظایف و اخدیاراتی که برای ایان شاورا تبیاین شاده اساتی
شورا بابترین رکن تصمیم گیر در صنعت هوانوردی بوده و اساسا امار سیاساتگاذاری را برعهاده
داردی اما بعلت ایرادات اساسی که بطور عداگانه اشاره مایشاود ،موعاب شاده اسات کاه صانعت
هوانوردی تاکنون شاهد مصوبات و تصمیمات قابل مالحظه ای از سوی شورا نباشدی
و :تبیین ناقص وظایف سازمان هواپیمایی کشوری
قانون به رغم ککر وظاایف ساازمان در مااده  5اصاالحی ،از ککار وظاایف ساازمان در برابار ساایر
کینفعان و مدقابال وظایف کینفعان در قبال سازمان و وظایف کینفعان در قبال یکدیدر ،سخت غافال
مانده و حدی با گذشت چند دهه ،حکم نه چنادان تکلیاف مداراناه مااده  22آن ،تنظایم و تصاویب
اساسنامه و آییننامه های اعرایی بطاور کامال تحقاق نیافداه اساتی عاالوه بار آن ،ساازمان ایارادات
اساسی دیدری دارد که بطور عداگانه اشاره میگرددی
 .8تعدد نهادهای تاثیرگذار در امور هوانوردی
نهادهای تاثیرگذار مدعددی در اعمال حاکمیدی دولات در اماور هواناوردی نقاش ایفاا ماینماینادی
بنابراین میتوان گفت یکی از مشکالتی که نظم مبدنی بر قانون را در کشور باه چاالش مایکشااند،
تعدد نهادهای واضع قاعده رفدار است که امور هوانوردی هم از ایان امار میاد نی نباوده و علیارغم

 /40چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالشهای آن

اینکه در قانون اساسی وضع قانون در صالحیت مالس بوده اسات ،اماا باا ایان حاال ،هماان قاانون
نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صالحیت را تخصیا زده استی شاورای عاالی امنیات ملای و
مامع تشخیا مصلحت نظاد مصداق بارز چنین نهادهایی هیادندی بعناوان م اال مصاوبات شاورای
عالی امنیت ملی در تعیین و تصویب مناطق پرواز ممنوع و یا در رابطه با پهبادهاای غیرنظاامیاشااره
1

نمودی

مًاف بر آن ،ساخدار حقوقی ما پذیرای نهادهایی شده است که آنها نیاز مصاوبات خاود را در
حکم قانون بر میشمرند ،از عمله شورای عالی اداری 2که در طول نهادهای فاوقالاذکر باوده و باه
ک رت آن ها دامان زده اساتی شاورای عاالی اداری در رابطاه باا اعماال حاکمیات دولات در اماور
هوانوردی تاکنون مصوبات مدعددی را داشده است ،از عمله مصوبه مور  1373/10/20شاورا کاه
در راسدای اصالح ساخدار دسدداههای دولدی و عهتگیری باب بردن کارایی آنها ،بخشی از اماور
هوانوردی را از سازمان هواپیمایی کشور مندزع و به شارکت فرودگااههاای کشاور واگاذار نماوده
3
استی
مداسفانه نهادهای فوق در اعماال حااکمیدی در اماور هواناوردی هیچدوناه همدرایای نداشاده و
عایداه مصوبات آنها در سلیله منابع حقوقی معین نمیباشاد و یاا حاداقل سیاسات واحادی را در
راسدای مقررات بینالمللی در پیش نمی گیرند و به همین خاطر ،تصمیمات آنها بعًا در تعارض با
مبانی و اصول هوانوردی بوده و امکان دارد که چالشهای عدی در برابر اسدانداردها و بازدیدهای
ایکائو ایااد نمایندی نمونه بارز این چالشها در سانحه هواپیمای اکراینای خاود را نشاان داد کاه در
آن براسااا تصاامیم شااورای عااالی امنیاات ملاای ،مبناای باار عملیااات موشااکی بااه اهااداف و مراکااز
نظامی آمریکا در منطقه که بدون اطالع و هماهندی با سازمان هواپیمایی کشوری اتخااک شاده باود،
پس از عملیات فوق توسط نیروهای میلح در مور  ،1398/10/18منطقه مدتی در حالت عندی و
خطر قرار داشت و باعث گردید که حدودا  5ساعت بعد از عملیات فوق ،هواپیمای بویینگ مدعلاق
به خطو هوایی اکراین ،پند دقیقه پس از برخاسدن از فرودگاه اماد خمینی ،به اشدباه مورد اصاابت
موشک پدافند هوایی نیرهای میلح قرار گیرد و سقو نمایدی
 .9تداوم تصدی گری توسط دولت
امور تصدی گری دولت در هوانوردی ،شاامل حمال میاافر ،باار و خادمات فرودگااهی از طریاق
 1ی ساماندهی پهبادها ،سایت اتحادیه صنایع هوایی و فًایی ایران ،تاریخ مراععه http://www.iasia.ir ،1398/02/15ی
2ی اصل یکصدو بییت و هفدم قانون اساسیی
3ی مصوبه شماره /6075

د ،مصوب  1373شورای عالی اداری ،روزنامه رسمی1373/10/20 :ی
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شرکتهای مدعدد دولدی ،از عمله شرکت ایران ایر ،شرکت فرودگااههاا و نااوبری هاوایی ایاران،
شرکت شهر فرودگاهی اماد خمینی ،شرکت هواپیمایی قشم و سایر شرکتهای شابه دولدای اناااد
میپذیردی
دولت با تداود و اصرار بر تصدیگری در امور هوانوردی ،اعمال حاکمیدی را به دلیال تعاارض
منافع تًعیف می نماید ،زیرا بخش اعظمی از حمل و نقل هوایی توسط ایران ایر که یاک شارکت
دولدی میباشد ،انااد میپذیرد و این تصدیگری موعب شده است که سازمان بعًی از نظارتها
نیبت به شرکت فوق را نادیده بدیردی در حالیکه علیرغم ابالغ سیاساتهاای کلای اصال  44قاانون
اساسی که در رابطه با واگذاری امور تصدیگری ،از عمله امور هوانوردی  ،1دولت نه تنها تااکنون
نیبت به واگذاری امور فوق اقداد موثری انااد نداده ،بلکه با ایااد شارکت شاهر فرودگااهی امااد
خمینی ،اصرار بر تداود تصدی گری داشده استی بنابراین هر چقادر دولات باه اماور تصادیگاری
بپردازد ،به همان میزان تًعیف اعمال حاکمیدی را بدنبال خواهد داشتی
 .10شورای عالی هواپیمایی کشوری
الف :جایگاه شورا
شورای عالی هواپیمایی کشوری اساسیترین و اصلیترین رکان اعماال حااکمیدی دولات در اماور
هوانوردی می باشادی ایان شاورا ابدادا در مااده  6قاانون هواپیماایی کشاوری مصاوب  1328مطارح
گردیده استی براسا

این ماده شورا مرکب از هفت عًو عالی رتبه ،برای مدت سه سال اندخااب

میشدندی از عمله وظایف این شورا عبارت بودند از:
* مطالعه و اظهارنظر در میائل مربو به هواپیمایی کشوری که از طارف وزیار راه یاا یکای از
اعًای شورا به آن ارعاع میگرددی
* اظهارنظر راعع به صدور پروانههای بهرهبرداری هوایی یا الیاء یاا توقیاف موقات یاا محادود
ساخدن اخدیارات آنها که طبق مواد  17و  18این قانون به شورا ارعاع میگرددی
1
* تصویب نر حمل و نقل هوایی میافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گرددی
در سال  1347ماده  6قانون هواپیمایی کشوری اصالح گردیاد 2و براساا

آن ،شاورا از هفات

عًو به یازده عًو تیییر یافت و از عمله وظایف کیل به وظایف قبلی اضافه گردید:
* اظهااارنظر راعااع بااه لااوایح قااانونی مربااو بااه هواپیمااایی کشااوری و طاارح موافقدنامااههااا و
قراردادهای بینالمللی با دول خارعه که بوسیله دولت تقدیم مالس میشودی

1ی ابالغ سیاستهای کلی نظاد ،روزنامه رسمی1385/9/15 :ی
1ی ماموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری ،م 19ی
2ی قانون اصالح ماده  6قانون هواپیمایی کشوری مصوب  ،1347روزنامه رسمی1347/02/11 :ی
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* تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری

بموعب قانون تفویف اخدیارات و وظایف شورا ،مادامی که قانون عدید هواپیمایی کشوری به
تصویب نرسیده است ،کلیه اخدیارات و وظایف شاورا باه هیاات هفات نفاره مرکاب از نماینادگان
سازمان ،وزارت راه و تراباری ،وزارت اقدصااد و دارایای ،ساازمان برناماه و بودعاه  ،وزارت اماور

خارعه ،و نیروی هوایی واگذار گردید 4و آییننامه اعرایی آن در تااریخ  1360/07/19تصاویب و
براسا آن فرد مطلع سازمان عًو شورا و سامت دبیاری را خواهاد داشاتی بموعاب مااده  5ایان
آییننامه ،شورا هر ماه باقل یک مرتبه تشکیل و مطابق ماده  10این آیین نامه ،مصوبات عهت اعرا
5

به سازمان ابالغ مینمایدی

ب :ضعف و ناکارآمدی شورا
شورا ضعفهای مدعددی دارد که عمال آن را ناکارآمد ساخده که در کیل به بعًی از آنهاا اشااره
میشود:
ترکیب مناسب
شورا ترکیبای از نماینادگان ساازمان ،وزارت راه و شهرساازی ،وزارت اقدصااد و دارایای ،ساازمان
برنامه و بودعه ،وزارت امور خارعه ،و نیروی هوایی میباشدی بنظر میرساد اعًااء آن معماوب بار
اسا

یکیری مالحظات سیاسی و عناحی اندخاب می شاوند ،در حالیکاه اعًاای ایان شاورا بایاد

صدرصد فنی و تخصصی و نمایندگان تماد آحاد عامعه هوانوردی باشندی
تبعیض ناروا در انتخاب اعضاء
در گذشده مدیر عامل شرکت ایران ایر در صورت لزود ،بادون حاق رای مایتوانیات در علیاات
شورا حًور یابدی اما اخیرا بموعب ماده  1قانون اصالح موادی از قانون تاسایس شارکت ماذکور،
مدیر عامل شرکت بعنوان عًو هشدم شورا ،با حق رای تعیین گردیاده اساتی 1بناابراین ،تبعایف و
امدیاز ناروا برای یک شرکت دولدای ،بارخالف مقدًایات رقابات باا بخاش خصوصای در صانعت
هوانوردی میباشدی

3ی ماموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری ،م 22ی
4ی همان ،م 36ی
5ی همان م 469ی
1ی ماده  1قانون اصالح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی عمهوری اسالمی ایران مصوب  ،1373روزنامه رسمی1373/02/27 :ی
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اشکال در رای گیری و اکثریت نسبی
با تصویب اخیر قانون اصالح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی عمهاوری اساالمی ایاران ،اعًاای
شورا به  8نفر رسیده و با این تعداد ،رای گیری و مکانییم اک ریات نیابی ،موضاوعیت خاود را در
شورا از دست داده و تصمیمگیری را ب ا چالش عادی مواعاه نماوده اسات و معلاود نییات کاه در
صورت میاوی آراء موافق و مخالف ،موضوع مطروحه چدونه به تصویب خواهد رسیدی
عدم اتخاذ تصمیمات الزم و فقدان اقتدار
هاار چنااد مطااابق قااانون ،2شااورا بااابترین رکاان تصاامیمگیاار در صاانعت هوانااوردی و اساسااا اماار
سیاستگذاری را برعهده دارد ،اما تاکنون صانعت هواناوردی شااهد مصاوبات و تصامیمات قابال
مالحظهای از سوی این شورا نبوده و تاکنون این شورا هیچدونه اقدداری در این زمینه از خود نشاان
نداده استی
 .11سازمان هواپیمایی کشوری ،بعنوان نهاد مسئول
الف :جایگاه سازمان
قانون اساسی ،با توعه به اهمیت امور هواپیمایی ،آن را بصورت مالکیت عماومی در اخدیاار دولات
قرار داده (قانون اساسی ،اصل چهل و چهارد) ،در این راسدا طباق مااده  5اصاالحی قاانون هواپیماایی
کشوری ،سازمان وابیده به وزارت راه و شهرسازی تاسیس شده استی همچنانکه در قوانین بیایاری
از کشورها ،از عمله فران یه و ایابت مدحاده ،نهااد میائول اماور هواناوردی زیار ماموعاه وزارت
حمل و نقل تاسیس مای شاودی اماا در برخای از کشاورها نیاز مانناد اماارات مدحاده عربای ،وزارت
ارتباطات میئولیتهای مربو به حوزه هواپیماایی کشاوری را عهاده دار اساتی (اشاراقی آرانای،
)28 :1394
این سازمان دارای رئییی است که در عین حاال معااون وزیار راه و شهرساازی نیاز مایباشاد و
اندصاب وی به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و تصویب هیأت دولت بارای مادت حاداک ر  3ساال
صورت میپذیرد و اندصاب مادد وی به این سمت به روال فوق ،بالمانع میباشدی بودعاه سااازمان
طبق مقررات در قالب بودعههای مصوب تامین و هزینه میشودی (همان)28 ،
شایان ککر است ،در زمان تصویب ماده  5اصالحی قانون هواپیماایی کشاوری پایشبینای شاده
بود که سازمان از نظر اداری ،اسدخدامی ،مالی و معامالتی در چارچوب اساسنامه و آیاینناماههاایی
که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامهریزی ،حاداک ر ظارف مادت ساه
ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد ،اداره خواهد شدی

2ی قانون اصالح ماده  6قانون هواپیمایی کشوری مصوب  ،1347روزنامه رسمی1347/02/11 :ی
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ب :نکات ضعف سازمان
انتصاب مقام سیاسی در راس سازمان
1
رئیس سازمان به پیشنهاد وزیار راه و شهرساازی و تصاویب هیاأت دولات منصاوب مایگارددی از
آناائیکه ماهیت ساازمان یاک نهااد فنای و تخصصای مایباشاد ،اماا رئایس آن اغلاب سالیقهای و
مالحظات سیاسی اندخاب مای شاودی وضاعیت روساای پیشاین و حاضار گویاای ایان مطلاب باوده،
بطوریکه سازمان از نظر مدیریدی ،معموب با چالشهای عدی مواعه بوده استی در حالیکه براسا

قانون مدیریت خدمات کشوری 2و مصوبه شاورای عاالی اداری ،3بایاد ریاسات ساازمان یاک فارد
مدخصا و آگاه به امور هوانوردی و حائز شرایط پیشبینی شده در مقررات موصوف و باه دور از
هرگونه گرایشات سیاسی و عناحی باشدی
عدم استقالل سازمان
عالوه بر اینکه رئیس سازمان براسا

یکیری مالحظات سیاسی و عناحی منصوب میگاردد ،ایان

سازمان از نظر مالی و اسدخدامی نیز وابیده به دولت است ،بطوری که هزینههای سااازمان در قالاب
بودعه مصوب تامین می گرددی همچنین از نظر اسدخداد ،پرسنل سازمان نیز در سلیله مراتاب اداری
دولت قرار دارندی 4بنابراین ،با این وصف سازمان نمیتواند حدی اسدقالل نیبی داشده باشدی

فقدان اساسنامه و آییننامههای مربوطه
در زمان تاسایس ساازمان ،مقارر گردیاده باود کاه مقاررات اداری ،اسادخدامی ،ماالی و معاامالتی
سازمان در چارچوب اساسنامه هایی که باه پیشانهاد وزارت راه و شهرساازی و ساازمان مادیریت و
برنامهریزی حداک ر ظرف مدت سه ماه تهیه و باه تصاویب هیاأت وزیاران برسادی در حاالی کاه باا
گذشت بیش از  30سال از زمان تاسیس ،این سازمان هنوز فاقد اساسنامه و آیاین ناماههاای مربوطاه
بوده استی اما اخیرا بنابه اعاالد پایدااه اطاالع رساانی دولات در تااریخ  1398/05/30اساسانامه باه

تصویب هیات وزیران رسیده و عهت عری تشریفات قاانونی در مرحلاه اباالغ قارار دارد5ی باا ایان
حال ،ضعفهای اشاره شده برطرف نشده و به قوت خود باقییتی

1ی ماده  5اصالحی قانون هواپیمایی کشوری مصوب  ،1367روزنامه رسمی1367/03/25 :ی
2ی قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب  ،1386روزنامه رسمی1386/08/29 :ی
3ی مصوبه شماره  ،579095مصوب  1395شورای عالی اداری ،روزنامه رسمی1395/04/01 :ی
4ی ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب  ،1386روزنامه رسمی1386/08/29 :ی
5ی وب سایت رسمی دولت ،اخبارhttps://www.dolat.ir ،
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عدم اقتدار سازمان در تصمیمگیری و انجام امور مربوطه
سازمان بعنوان مدولی اصلی صنعت هوانوردی باید از اسدقالل و اقددار بزد و کافی برخوردار باشدی
اما وابیددی این سازمان از نظر سلیله مراتاب مادیریدی ،ماالی و اسادخدامی و نیاز فقادان مقاررات
بزد ،موعب شده است که سازمان ندواند وظایف خویش را به نحو مطلوب انااد دهدی نموناه باارز
این ضاعف سااقط شادن هواپیماای اکراینای ،بادلیل شارایط اضاطراری آسامان کشاور در ماور
 1398/10/18میباشد ،در حالیکه بمنظور اتخاک تصامیمات مقدًای در پیشادیری از وقاوع ساانحه

هوایی ،سازمان بموعب قانون 1موظف بود مراتب را به هیاات وزیاران گازار داده و باا تصاویب
هیات ،موقدا مانع پروازها گرددی اما ساازمان از ایان امار نااتوان باوده و باعاث گردیاد یاک فروناد
هواپیمای میافربری مدعلق به خطو هوایی کشور اوکراین ،به اشدباه مورد اصابت موشاک پدافناد
هوایی نیروهای میلح قرار گیرد و سقو نمایدی
از سوی دیدر ،علیرغم اینکه مطابق قانون ،2ایمنی فرودگاهها به عهاده ساازمان باوده و ساازمان
باید در مقابل ایکائو و مراعع داخلی پاسخدو باشدی با این حال ،بخشی از وظایف در ایان زمیناه ،از
عمله امور فرودگاهی و کندرل ترافیک هاوایی ،بااای ساازمان در شارکت فرودگااههاا و نااوبری
هوایی ایران صورت میپذیردی
نتیجهگیری
امور هوانوردی یکی از میائل مهم کشاور اساتی دولات میائول اصالی ایان اماور ،بعناوان اعماال
حاکمیدی و اعرای صحیح آنها را از طریق سازمان هواپیمایی کشوری بر عهده داردی
با توضیحات ارائه شده در این پژوهش می توان گفات اعماال دولات بایاد منطباق باا معیارهاا و
اسدانداردهای اشاره شده باشادی اماا ضاعف مقاررات داخلای ،تعادد و تک ار نهادهاای تاثیرگاذار و
تعارض منافع دولت مشکالتی را در این زمینه ایااد نموده استی
سازمان هواپیمایی کشوری به م ابه نماینده دولت ،در اعمال حااکمیدی بایاد نقاش اساسای ایفاا
نمایدی در این راسدا ،هر چند قانون هواپیمایی کشاوری در مااده  5وظاایف عماده ساازمان را تبیاین
نموده است ،اما به هر حال ،قانون هواپیمایی کشوری که به عنوان قانون ماادر در اماور هواناوردی،
دارای ضعفها ی اساسی بوده و تاکنون تادیادنظر قابال تاوعهی نیابت باه آن صاورت نپذیرفداه
استی در حالیکه با پیشرفت سریع و روزافزون صنعت هواناوردی ،از عملاه شایوع بهارهبارداری از
فًای هوایی با گذشده قابل مقاییه نبوده و چه بیا امروزه ایان بهارهبارداری توساط پرنادههاایی از
عمله پهبادهای تااری صورت میگیرد و بی شک ممکن است ایان پرنادههاا اماور هواناوردی را
1ی ماده  10قانون هواپیمایی کشوری ،مصوب  ،1328روزنامه رسمی1328/05/29 :ی
2ی ماده  5اصالحی قانون هواپیمایی کشوری مصوب  ،1367روزنامه رسمی1367/03/25 :ی
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تحت تاثیر قرار دهدی بنابراین ،امروزه این قانون عوابدوی صنعت هوانوردی نبوده و حدای علیارغم
تصویب برخی آییننامهها در این زمینه ،به نظر میرسد که نقا قانون عبران نشده اساتی از ساوی
دیدر ،سازمان باید براسا

مقررات ،اسدانداردها و توصیه هاایی ایکاائو اقاداد نمایاد ،اماا تًاعیف

عایداه این سازمان ،آن را با چالش عدی مواعه نموده و این ضعف بیشادر در آماار باابی ساوانح
هوایی خود را پدیدار ساخده و نهایدا در عرصه بینالمللی موعب گردیده پرواز هواپیماهاای ایرانای
با محدودیت یا تحریم از سوی برخی کشورها مواعه گرددی
پیشنهادها
الف :در وهله اول ،با توعه به قوانین و مقررات موعود ،از عمله ابالغ سیاستهاای کلای اصال
 44قانون اساسی ،اقدًااء دارد دولات اماور تصادیگاری در زمیناه هواناوردی خاود را باه بخاش
خصوصی واگذار ،تاا باا تمرکاز بار اعماال حااکمیدی ،زمیناه تقویات و اقدادار ساازمان هواپیماایی
کشوری را فراهم نمایدی
ب :ضرورت تصویب قانون عامع در رابطه با شورای عالی هواپیمایی کشوری ،مبنی بر اصاالح
ساخدار ،ترکیب اعًاء و تفویف اخدیارات وسیع ،بطوریکه شورا بعد از مالس ،دومین مرعع اعام
از سیاستگذاری و تدوین مقررات در زمینه هوانوردی تلقی شودی دیدر اینکه ترکیاب شاورا بایاد
تمامی کینفعان و آحاد عامعه هوانوردی را در بر گیرد و عالوه بر نمایندگان دولت ،نماینادگانی از
عمله خلبانان ،شرکتهاای هواپیماایی ،آژاناسهاای هواپیماایی ،موسیاات آموزشای هواناوردی،
فرودگاهها ،صنایع ساخت و تعمیر و ندهداری هواپیما ،اساتید دانشداه در ایان حاوزه و حقوقادانان
وسایر نمایندگان مربوطه دیدر در آن عًویت داشده باشند و از همه مهمدر اینکه رئیس سازمان که
باید فردی مدخصا در امور هوانوردی باشد و نه سیاسی ،توسط این شورا اندخاب گرددی همچناین
زمینه بروز رسانی مقررات بموازات الزامات بینالمللی باید از طریق این شورا صورت پذیردی
ج :تادیدنظر ،بازندری و نیز به روزرسانی قانون هواپیمایی کشوری براسا توسعه و پیشارفت
صنعت هوانوردی دنیا ،همداد با مقررات باینالمللای ،اسادانداردها و توصایههاای ایکاائو ضاروری
میباشدی
د :سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان مدولی اعمال حاکمیدی دولت در امور هواناوردی ،بایاد از
اقددار و اخدیارات کافی برخوردار باشد ،بطوری که هر زمان امنیت و ایمنی هوانوردی مورد تهدید
واقع شود ،راسا تصمیمگیری و اعرا نماید و ضمن همکاری باا عامعاه باینالمللای و نیاز همااهندی
تنداتنگ با اسدانداردها و توصیههای ایکائو ،نهایدا نظارت دقیق بر حین اعرای امور داشده باشدی
ه :تصویب قانونی ،مبنی بر حًاور نمایناده ساازمان هواپیماایی کشاوری در علیاات نهادهاای
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تاثیرگذار ،بویژه شورای عالی امنیت ملی ،در راسادای ایاااد همااهندی و تنظایم اعماال حااکمیدی
دولت در امور هوانوردی ،مطابق با اسدانداردهای بینالمللی ،ضروری به نظر میرسدی
و :با توعه به بهرهبرداری مشدرک و توامان از تاسییاات و تاهیازات در بعًای از فرودگااههاا
توسط هواپیماهای کشوری و نظامی که منار به تهدید ایمنی هواناوردی شاده اسات ،لاذا تفکیاک
امکانات و تاهیزات فرودگاهی ،بویژه باند پروازی ضروری میباشدی
در پایان این پژوهش میتوان گفت ،نه تنها رعایت دقیق مقاررات اعام از باینالمللای و داخلای
که شرح آنها گذشت ،بیش از پیش الزامی می باشاد ،بلکاه باه منظاور بارون رفات از چاالشهاای
موعود ،ضرورت دارد دولت با بکار بیدن پیشنهادات و راهکارهای ارائه شاده ،اماور هواناوردی را
تقویت نماید تا پرواز هواپیماهای ایرانی با محدودیت و مشکالت عادی از ساوی کشاورها مواعاه
ندرددی
تشکر و قدردانی
پژوهشدران ،از عزیزانای کاه در فرآیناد ویراساداری ادبای و صافحهآرایای ایان مقالاه همکااری و
راهنمایی داشدند ،کمال تشکر و امدنان را دارندی
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 آییننامه ثبت و تابعیت هواپیمایی کشوری ،مصوب  1343و اصالحیه بعدی آن ،مصوب ( ،1373روزنامهرسمی)1373/11/15 :ی
 آییننامه اعرایی گواهینامه هاای مدخصصاان فنای هواپیماایی و موسیاه هاای مرباو باه تعلایم و تربیاتمدخصصان هواپیمایی (غیرنظامی) ،مصوب ( ،1392روزنامه رسمی)1392/12/11 :ی
 آییننامه احداو ،توسعه ،بهاره بارداری و مادیریت فرودگااههاای غیرنظاامی ،مصاوب ( ،1392روزناماهرسمی)1392/02/03 :ی
 آییننامه بررسی سوانح و حوادو هوایی (غیرنظامی) ،مصوب ( ،1390روزنامه رسمی)1391/01/22 :ی آییننامه مدیریت و ساماندهی وساایل پرناده فاوق سابک غیرنظاامی ،مصاوب ( ،1386روزناماه رسامی:)1386/05/31ی
 آییننامه پرواز هواپیماهای کشوری خارعی در ایران ،مصوب ( ،1341روزنامه رسمی)1341/10/12 :ی آیین نامه الزامات تایید قابلیت پروازی محصاوبت ،قطعاات ،تاهیازات و الزاماات تشاکیالت طراحای وتولید مصوب ( ،1389،روزنامه رسمی)1389/06/28 :ی
 آییننامه نظارت بر میافرتهای خارعی دسدداههای اعرایی( ،روزنامه رسمی)1383/05/18 :ی مصوبه شماره  /6075د ،مصوب  1373شورای عالی اداری( ،روزنامه رسمی)1373/10/20 :ی مصوبه شماره  ،579095مصوب  1395شورای عالی اداری( ،روزنامه رسمی)1395/04/01 :ی -شیوه نامه شماره  ،9002مور  1397/07/01سازمان هواپیمایی کشوریی
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