ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در دو ﺣﻮزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﻧﻮردی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ( و دﯾﮕﺮی آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ.
اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﻧﻮردی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﻋﻤﺮ ﻧﺎوﮔﺎن و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤّﯽ و ﺗﻌﺪاد ،ﻧﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوازﻫﺎﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ روزﻣﺮه و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺎوﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی اﯾﺮان اﻋﻢ از اﻣﺪادی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎری ،ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮان وزارت راه و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره روش
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤّﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻧﻮﺳﺎز از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی دﻧﯿﺎ اداﻣﻪ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری در دوره ای ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎرت اداری و ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوازی و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﻫﻮاﻧﻮردی
اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤّﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  ۲ﻓﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﭘﺮوازی ﺑﺎ  ۵ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع  ۶۱ﺷﺮﮐﺖ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﻧﻮردی )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی دارای ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺻﻮﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده اﻧﺪ(  ۰۱ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
 ۰۱ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره از ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ )ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ( ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮواز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺤﺪود ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮدده
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻣﻮاردی ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن روش ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦ
ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﺮواز ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘُﺮﺗﻘﺎﺿﺎﺗﺮ و ﺑﺎﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﯾﺎم

ﭘﯿﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ -اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ -وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ .ﭼﻮن در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن )ﻣﺴﺎﻓﺮان( ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﺧُﺮده اﯾﺮﻻﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺤﺪود در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوازی ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ؟
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوازی
ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻢ ﺳﻮدده ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺮﻣﻦ وﯾﻨﮕﺰ در آﻟﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻮﻓﺖ ﻫﺎﻧﺰا اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎﻧﺶ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۰۵ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﺳﻌﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﺮﻻﯾﻦ در اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ
ﻣﻘﺼﻮد اﺳﻌﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻌﺪد اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮏ روش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن اﯾﺮﻻن ﻫﺎ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﻤﺎم ﺑﻪ روز ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻧﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪی ﺧﻮد را ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻮدده ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ اداری اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ﻧﺪارد ﭼﻮن در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ادﻏﺎم ﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دارﻧﺪه ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺟﺎره ای ﻫﻢ ﻣﺠﻮز اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ
وی در ﺧﺼﻮص ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻧﺎوﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﺟﺰء ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
اﺟﺎره ای ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ اﯾﺮﻻﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮاﻧﻮردی :ﻫﯿﭻ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
داوود رﺑﯿﻌﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮاﻧﻮردی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺪد اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ در اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻌﺪد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزار ﻫﻮاﻧﻮردی وارد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزار را از اﻧﺤﺼﺎر دور ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺎزار ﻫﻮاﻧﻮردی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۴۱ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﯾﺮﻻﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪد اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﺸﻮر رخ داده و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﻤّﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪد
اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺻﻄﮑﺎک ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺑﯿﻌﯽ ،ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺤﺪودی دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش

ﮐﻤّﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ و ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزار ﻣﺤﺪود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﭘﺮوازی ،ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،زﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺮواز و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪد اﯾﺮﻻﯾﻦ
ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ
رﺑﯿﻌﯽ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن در اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺎوﮔﺎن ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوازی و
… ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮاﻧﻮردی ،داﺷﺘﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺤﺪود اﺛﺮﮔﺬاری ﭼﻨﺪاﻧﯽ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤّﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درازﻣﺪت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﻫﻮاﻧﻮردی ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎوﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی در ﺧﺼﻮص ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوازی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی
آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺻﻼح ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

