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روی ایران های پیشایده راه ابریشم هوایی و فرصت
 

 

 

 چكیده

عنوان يک شاهراه اصلي مطرح بوده است. طي اروپا و بالعكس از ديرباز به كريدور آسيای شرقي به

مهم تالش كرده تا با مطرح كردن ابتكار  گذرراهعنوان يكي از مقاصد اين های اخير كشور چين بهسال

گذاری در آن زمينه را برای تقويت اين شاهراه در سه بخش زميني، دريايي و و سرمايه «راهو كمربند »

های موقعيت جغرافيايي در ميانه اين شاهراه قرار گرفته و ويژگي لحاظبههوايي فراهم آورد. كشورمان 

گذاری سرمايه های انجام شدهممتازی جهت تبديل به يک قطب ترانزيت مسافر و بار دارد. براساس بررسي

المللي كشور های بينظرفيت و تبديل فرودگاه یهای فرودگاهي با هدف ارتقادر زمينه توسعه زيرساخت

های پنجم و به فرودگاه قطب، اعتمادسازی جهاني و افزايش امنيت فضای پروازی كشور و اعطای آزادی

 منظوربهيای شرقي و اروپايي ششم هوانوردی )سياست آسمان باز( به خطوط هوايي كشورهای آس

های اجرايي پيوستن به مسير جاده ترين گاممهم ازجملههای قطب كشور ترانزيت مسافر از فرودگاه

 ابريشم هوايي است. 

 

 مقدمه

ميان مسير آسيای  گذرراهاست كه از گذشته  ایگونهبهموقعيت جغرافيايي كشورمان در منطقه خاورميانه 

های اقتصادی زيادی برای كشورمان فرد موجب شده فرصتاين ويژگي منحصربه .بوده است شرقي و اروپا

های زميني مانند راه ابريشم ها در گذشته دورتر تنها از طريق راهوجود آيد؛ اين فرصتدر طول تاريخ به

جايي در كريدور جابه واسطه قرار گرفتن كشورمانونقل هوايي، بهكم با گسترش حمليافت و كمنمود مي

ونقل هوايي توسط هواپيما نيز به عرصه ظهور رسيد. اين مسافر و بار شرق به غرب و بالعكس، در حمل

سال قبل به تاسيس خط هوايي  50عنوان نخستين كشور منطقه بيش از موضوع سبب شد، ايران به

در شرايطي انجام شد كه تنها يک دهه  1340اندازی هواپيمايي ملي ايران )هما( در سال . راهكنداقدام 

پس از آن، با تجهيز ناوگان، شركت هما به يكي از قدرتمندترين خطوط هوايي در جهان بدل شده بود. 

ترين سبب شد در دهه هفتاد ميالدی كشورمان طوالني 747بهره بردن از هواپيماهای دوربرد بوئينگ 

اندازی كند. در اين زمان پروازهای روزانه بدون توقف ورک راهنيوي ـ مسير هوايي جهان را با پرواز تهران

و فرودگاه مهرآباد با فاصله زياد نسبت به  گرفتميزيادی از كشورمان به شهرهای مختلف اروپا انجام 

 شد. مسافر محسوب مي جاييجابهساير كشورهای منطقه، تنها قطب 
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واسط دهه اونقل هوايي منطقه، در تسخير بازار حمل بيشتر از يک دهه پس از عصر طاليي ايران در

ديد. سيس گرأ( نخستين خط هوايي حامل پرچم كشور امارات متحده عربي ت1985ميالدی )در سال  80

اين زمان  ميالدی جايگاه مستحكمي در بازار  منطقه نداشت، اما از 2000اين خط هوايي تاحدود سال 

وسعه تيند اونقل هوايي با خريد چندين فروند هواپيما و فرلبه ناگاه جهش اين كشور در حوزه حم

وانوردی گذاری در صنعت هفرودگاه دوبي آغاز شد. هشت سال پس از امارات كشور قطر نيز با سرمايه

ونقل هوايي، بيش از كار خود را در اين حوزه آغاز كرد. در حالي كه سابقه فعاليت امارات و قطر در حمل

چشمگير  ناگاه با رشدیويكم بهاما اين كشورها از اوايل قرن بيست ،كشورمان استسال كمتر از  30

دند ونقل هوايي تبديل شضمن پشت سرگذاشتن كشورمان به دو قطب نخست منطقه خاورميانه در حمل

 راني نيز برایاكنون فاصله زيادی با كشورمان دارند. جالب اينجاست كه حجم بااليي از مسافران ايو هم

صد خود سفر به آسيای شرقي، اروپا و آمريكا از طريق خطوط هوايي كشورهای امارات و قطر به مقا

ز با روند كه سبب سود دوچندان خطوط هوايي كشورهای همسايه شده است. ازسوی ديگر تركيه نيمي

ازم اروپا ني عای از مسافران ايرابرقراری پروازهای منظم هفتگي به شهرهای مختلف ايران، بخش عمده

 جايي مسافر تبديل شده است. و آمريكا را جذب كرده و به يک قطب جابه

دگاه كمبود و سالخورده شدن ناوگان هوايي در كنار مشكالت زيرساختي ازجمله فقدان يک فرو

افزاری در قطب با شرايط استاندارد و عدم سياستگذاری راهبردی سبب شده كشورمان از نظر سخت

ر و تركيه، در بر امارات، قطامارات، قطر و تركيه عقب بماند. عالوه ازجملهكشورهای همسايه  رقابت با

توسعه صنعت  هايي را برایريزیساليان اخير كشورهای ديگر مانند كويت، بحرين و حتي عمان نيز برنامه

ونقل هوايي داشته رسود حملپُ اند و اميدوارند بتوانند آنها هم سهمي از بازارهوانوردی خود انجام داده

 زمينه در فارس و كشورهای شمال دريای خزر خليج منطقه كشورهای وسيع گذاریباشند. سرمايه

 اكهچر ،راهبردی است و اقتصادی منظر از موضوع اين اهميت دهندهنشان ی قطب،هافرودگاه توسعه

( عكسبال و غرب به شرق از) ترانزيت صورتبهخاورميانه  منطقه در الملليبين مسافران عمده بخش

 نيست قادر وكيفيكمي لحاظبه اكنونهم ايران هوايي ناوگان ازآنجاكه شرايط اين در گيرد.مي صورت

 با ابترق در برآورده كند و مختلف پروازی مقاصد به سفر برای را داخلي مسافران نيازهای تمامي

 فرودگاه ترسريع هرچه توسعه است، مواجه هاييچالش با افزاریسخت نظر از همسايه نيز، كشورهای

فرد حصربهمن موقعيت ازجمله ايران رقابتي مزايای از برداریبهره در مسير راه ابريشم هوايي و قطب

  .باشد اشتهد هوايي ناوگان نوسازی با قياس در كشور برای بيشتری مراتببه اهميت تواندمي فيايي،اجغر

دهنده شرق و غرب بود كه در آن، افزون بر مبادالت بازرگاني، تبادل جاده ابريشم باستاني پيوند

عنوان دومين شد. امروزه چين بهها انجام ميافكار و انديشه، اديان و مذاهب، هنر و صنعت بين ملت

الها و خدمات اقتصاد بزرگ جهان، برای دسترسي به مواد خام و انرژی جهت توليد و نيز صادرات كا

های دريايي و برآمده است. راه «ابتكار كمربند، راه»توليدی خود، درصدد احيای اين راه در چارچوب 



 

 

سبب زميني با شعبات مختلف در مسيرهايي معين، برای اين اتصاالت در نظر گرفته شده است. ايران به

ند نقش بارزی در اين ابتكار ايفا كند. تواواقع شدن در ميانه جاده ابريشم كهن در پيوند شرق و غرب، مي

راه ابريشم »تواند با فضای اقتصادی و سياسي ايران تطبيق داشته باشد، يكي از مسيرهای مهمي كه مي

توسط آقای شي  2013)اكنون كمربند، راه( در سال « ابتكار يک كمربند، يک راه»است. معرفي « هوايي

های ويژه در اوراسيا و در همكاریالملل بهدر محيط بينجين پينگ مطرح شد و موجب بروز تحوالتي 

  [1].اجتماعي شده است ـ اقتصادی

نگری و آينده در شرايط كنوني مشاركت ايران در ابتكار كمربند و راه بايستي با درايت، دورانديشي

اين ابتكار بدون  تواند ايران را درمورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا آنچه بيش از هر مورد ديگری مي

مندی ه با بهرهكاست. اين ابتكار بر آن است « راه ابريشم هوايي»بديل مطرح سازد، ابتكار جايگزين و بي

اروپا )مركز  واز فضای كشور كه در ارتباط بين شرق آسيا )مركز توليد كاال و خدمات صادراتي به غرب( 

راهم آورد. رد، تسهيالت لجستيكي و ترانزيتي فواردات و مصرف كاالها و خدمات توليدی شرق( قرار دا

تواند در صورت معرفي است كه ميپتانسيلي فضای ايران برای معرفي كريدور هوايي راه ابريشم هوايي 

های هوايي، مندان از آن، شامل شركتای، موجب نزديكي بهرهدر سطحي گسترده در فضای رسانه

ا برای جويي در مصرف سوخت و افزايش درآمدهآلودگي، صرفهمندان مستقيم و غيرمستقيم، كاهش بهره

  [1].وری اقتصادی باشدگذاری و بيشترين بهرهنفعان ازجمله ايران با كمترين سرمايهذی

 

 كشور در حوزه هوایی روی پیش یهافرصت و كمربند و راه ابتكار . اهمیت۱

ها و ثيرات متقابل تمدنأهای كهن كه در تتاريخي ميان تمدن ـ های ارتباطيترين شاهراهيكي از مهم

های گوناگون در طول تاريخ نقش بسزايي داشته است، جاده ابريشم بوده است. جاده ابريشم يا فرهنگ

يكديگر ای با هدف بازرگاني در آسيا بود كه خاور و باختر آسيا را به پيوستههمههای براه ابريشم شبكه راه

 (1)شكل  .دادو به شمال آفريقا و اروپا پيوند مي

مجازی روزگار ما،  های امن و آسان هوايي، دريايي وارتباط ميان شرق و غرب در دنيای كهن در نبود راه

گرفت هايي صورت ميدود راهعم كنند، تنها ازجا ميآساني هزاران محموله مادی و معنوی را جابهكه روزانه و به

های كاال در آن، آنها را به راه ها در بالد مختلف و كثرت تردد و وفوركه به نسبت حمايت و همراهي حكومت

های اقليمي، اقتصادی و ها و ويژگيقابليت جاده ابريشم با همه مقبول تبديل كرده بود. رسمي و شناخته شده و

 .شد و در ميان ملل شهرت جهاني پيدا كرد اجتماعي كه داشت، در گذر زمان به يک شاهراه بازرگاني تبديل

راهميت در ميانه راه و در يک نقطه كليدی و ژئواستراتژيک قرار دارد. پُ گذرراهكشورمان ايران در اين 

عنوان يک نقطه مهم در ترانزيت كاال در راه ابريشم موقعيت ممتاز ايران سبب شده كشورمان از ديرباز به

تبادالت فرهنگي بوده  برای كشورمان در بازرگاني كاال، تبادل سرمايه، ورود ارز و شناخته شود. اهميت اين راه
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عنوان يک ابرقدرت اقتصادی در يک سوی راه ابريشم و كشورهای است. در عصر حاضر وجود كشور چين به

باستاني  عنوان يک قطب صنعتي و اقتصادی در سوی ديگر اين راه سبب شده اين شاهراهحوزه اتحاديه اروپا به

ونقل دريايي و عنوان يک معبر مهم و حياتي شناخته شود؛ معبری كه با اضافه شدن شبكه حملهمچنان به

 های تجاری جهان را تشكيل دهد.تواند يكي از قدرتمندترين كانالهوايي مي

 

 . راه ابریشم كهن۱شكل 

 
 [2مأخذ: ]        

 

 های اخیر. مفهوم راه ابریشم در سال۱-۱

يک  ـ يک كمربند»های اقتصادی جهان ايده عنوان يكي از قدرتميالدی كشور چين به 2013در سال 

ونقل كاال، ملزميني در ح گذرراهعنوان مكمل را مطرح كرد. برمبنای اين ايده يک كانال دريايي به« راه

رزمين برخي نواحي سصرفنظر از جاده ابريشم زميني كه از  مواد خام و محصوالت صنعتي ايجاد شد.

ه اروپا و آسيا، دنبال تغيير ساختار سياسي و اقتصادی قارگذشت، جاده ابريشم دريايي نيز كه بهايران مي

های تونقل دريايي در تجارت و نيز خطر قدرويژه پيشرفت فنون دريانوردی، نقش روزافزون حملبه

فردی داشته است. ان شرق، نقش منحصربهنوظهور منطقه مورد توجه قرار گرفت، در حيات اقتصادی جه

سير مالت سياسي، اقتصادی و فرهنگي كشورهای واقع در د، مباگذشتميكه از خليج فارس  راهاين 

همراه ای بهناختهتر بود و خطرات ناشداد. اين مسير با آن كه طوالنيثير قرار ميأبه ايران تحت ترا چين 

ت ابريشم و سهم بسياری در تجار نيز يرانيانا .اما در برخي موارد بر مسير خشكي برتری داشت ،داشت

 .كردندوآمد ميبنادر ايران و چين رفتن كاالهای ديگر در اين مسير داشتند و ناوگان ايرانيان بي

ابتكار راه مركز ثقل اقتصاد جهان در حال انتقال از جهان غرب به قاره آسيا با محوريت چين است. 

پيوند چين با  .دانست فوق مركزيت جاييجابه در مهم هایشاخص از يكي توانمي  ابريشم جديد چين را



 

 

كمربند، » تسخير جهان نام گرفته است؛ زيرا، ابتكار چيني درستي پروژهآسيای مركزی و سپس با اروپا، به

اقتصادی خاور دور با حلقه  دربرگرفته است. پيوند حلقهكشور جهان را  60ای عظيم است كه ، پروژه«راه

 ترين جاده استراتژيک جهان را بسازد.تواند طوالنياقتصادی اروپای پيشرفته، مي

در  هايي رارحطرو است و بازيگران مختلفي عنوان يک قاره پهناور با تحوالت جديدی روبهوز آسيا بهامر

 برای كه است رنوظهو بازيگران اين از يكي چين. اندداده ارائه آن مختلف مناطق در خود اهداف تأمين راستای

كارهای اساسي ت. اين جاده يكي از ابتكرده اس مطرح را ابريشم جاده احيای طرح جهاني قدرت تثبيت خود بين

 باًقريكه ت. اين طرح است سياست خارجي چين برای گسترش حوزه نفوذ و تأثيرگذاری خود به ديگر مناطق

از  ،گيردر بر مياز توليد ناخالص جهاني را ددالر تريليون  21از جمعيت جهان و ( درصد 65) ميليارد نفر 4/4

. تالش (2)شكل  تشكيل شده است« جاده ابريشم دريايي»و « جاده ابريشم زميني»دو بخش كمربند اقتصادی 

ادی و سياسي تواند آثار و پيامدهای اقتصاز آنكه ميهای عظيمي جدای و اهتمام چين برای پيشبرد چنين طرح

ش گرايي بيشتر و نقتواند در سياست خارجي چين گسترشجدی برای اين كشور در پي داشته باشد، مي

ذ چين در اقتصاد الملل، افزايش نفوای داشته باشد. عرصۀ رقابت چين و آمريكا در اقتصاد بينتر منطقهفعاالنه

 خصوص اياالتها بههای اقتصادی و تجاری چين در آفريقا در مقايسه با ساير قدرترشد چشمگير فعاليت آسيا و

های جهاني دهد كه چين با احيای جاده ابريشم و ترسيم يک كمربند اقتصادی، دسترسي بازارمتحده نشان مي

را در راستای منافع  صرفهبهينه مقرونالمللي و قابل اتكا با هزونقل بينرا تسهيل و گسترش يک كريدور حمل

گ از وزير لوكزامبوردر ديدار با نخست 2017جمهور چين در سال حتي رئيس .ملي خود تدوين كرده است

 [3].مايت كردحبين لوكزامبورگ و شهر ژنگژو مركز استان هنان در چين مركزی « راه ابريشم هوايي»ايجاد يک 

 

 ابریشم زمینی و دریاییمسیر عبور راه . 2شكل 
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 . راه ابریشم هوایی2-۱

گذاری اين كشور و سرمايه 2013توسط چين در سال « يک راه ـ يک كمربند»دنبال مطرح شدن ايده به

 شورها، دركبرای ايجاد يک كريدور ارتباطي با هدف توسعه تبادالت تجاری و صنعتي اين كشور با ساير 

الب طرح جامع صورت تلويحي ايده ايجاد راه ابريشم هوايي را در قها بهبرای نخستين بار چيني 2015سال 

ريع و سعنوان يک تسهيل ونقل هوايي بهمطرح كردند. برمبنای اين ايده حمل« يک راهـ  يک كمربند»

 2014های جام شده بين سالهای انحياتي، مكمل ايجاد كريدور مدنظر چين خواهد بود. براساس بررسي

تريليون  3حجم تبادالت اقتصادی كشور چين با كشورهای حاضر در ابتكار كمربند، راه، حدود  2016تا 

يون دالر بيل 50گذاری چين در اين كشورها حدود است كه سرمايه دالر برآورد شده است. اين در حالي

شور چين مقامات كدر نظر گرفتن اهميت ابتكار كمربند راه برای شود. با توجه به اين نكته و با برآورد مي

 گذرراهين های خود به ااين كشور از كشورهای حاضر در اين راه درخواست كردند تا با تكميل زيرساخت

زم را با آنها ها برای تحقق اين هدف از ايكائو درخواست كرد تا همكاری المهم و حياتي ملحق شوند. چيني

شود كشور چين قرار است هوايي ايمن و كارآمد انجام دهد. در اين راستا گفته مي گذرراهايجاد يک  برای

ل دانشجويان نفر پرسنل را با هدف آموزش كشورهای حاضر در اين راه تربيت كند كه اين نيروها شام 500

گذاری بر روی ده سرمايهد بود. همچنين مقامات چين اعالم كردند آمانالمللي خواهچيني و حتي بين

شورهای فرودگاه و سيستم كنترل ترافيک هوايي در ك ازجملههای هوانوردی های توسعه زيرساختپروژه

هلدينگ  40شود در اين راستا حاضر در راه ابريشم هوايي تحت پرچم كشور چين خواهند بود. گفته مي

 اند. گذاری چيني اعالم آمادگي كردهسرمايه

 ضرورت الحاق به راه ابریشم هوایی برای ایرانـ 

يي در قالب ونقل زميني، دريايي و هواگيری شبكه حملبرپايه مطالب گفته شده در رابطه با اهميت شكل

 گذرراهاين  پيوستن به ،جاده ابريشم برای كشور چين و نگاهي به تبادالت تجاری و بازرگاني اين مسير

قوقي، بسيار بااليي برخوردار است. از منظر اجرايي اقدامات سياسي، حبرای كشورمان از اهميت 

وايي انجام سازی كشور جهت الحاق به راه ابريشم هگذاری زيادی بايد برای آمادهديپلماتيک و سرمايه

های ودگاهزيرساخت كشورمان بايد توسعه فر لحاظبهشود كه در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد. 

ين برای چالمللي خود را برای الحاق به اين راه در دستور كار قرار دهد. با توجه به آمادگي بين

اسي های اقتصادی، صنعتي، فرهنگي و سيها، همچنين فرصتگذاری در زمينه توسعه زيرساختسرمايه

رای كشور فرصت طاليي ببرداری از اين وجود آمده در صورت الحاق كشور به اين مسير، ضرورت بهرهبه

سند  ازجمله [5و  4]شود. گفتني است اين مورد در اسناد باالدستيبيش از هر زمان ديگری احساس مي

 جامع توسعه هوافضای كشور ذكر شده است.

 منطقه هوانوردی دوم قطب به بايد خميني امام فرودگاه كشور، هوافضای توسعه جامع سند براساس

دهد اين فرودگاه المللي امام خميني نشان ميهای درآمدزايي فرودگاه بيننسيلبررسي پتا .شود تبديل



 

 

های كلي پايان برای كشور باشد كه در چارچوب چندين بند از سياستتواند يک منبع درآمد بيمي

 گيرد. قرار مي [6]،اقتصاد مقاومتي كه توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است

شور، ك اقتصادی ويژه و آزاد مناطق عمل حوزه های كلي اقتصاد مقاومتي، توسعهسياستبرپايه 

فروش،  هایروش در تنوع طريق ايجاد از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذيریضربه با مقابله

 هایپيوند بخشيتنوع جديد، بازارهای دهيشكل صادراتي، با نيازهای متناسب ملي توليد ريزیبرنامه

 ارگيریك ترانزيت، به و خارجي تجارت خدمات منطقه، گسترش كشورهای با ويژهكشورها به با اقتصادی

رودگاه های بالقوه فكشور ازجمله قابليت مناطق هایمزيت جغرافيای در متنوع هایقابليت و ظرفيت

مدار اجرای اين فرودگاه را به پرچ تواندالمللي امام خميني است كه در صورت به فعليت رسيدن ميبين

 های اقتصاد مقاومتي در صنعت هوانوردی كشور تبديل كند.سياست

و گاز  گذاری كشور در ميادين مشترک نفتتوان با لزوم سرمايهنوعي مياهميت اين موضوع را به

تواند برخالف نفت و گذاری و گرفتن حق كشور در اين زمينه ميبا اين تفاوت كه سرمايه .مقايسه كرد

ل ئاايدعيت پايان را برای كشورمان ايجاد كند؛ درواقع استفاده از مزيت موقگاز، يک منبع درآمد بي

داقل يک فرودگاه حالمللي با استانداردهای باال و ايجاد های بينجغرافيايي و تقويت آن با احداث فرودگاه

تواند ايده افزاری موجود مانند فرودگاه امام خميني ميسختافزاری و های نرمزيرساخت یقطب با ارتقا

ور را به واقعيت قرارگيری ايران در مسير راه ابريشم هوايي و تبديل ايران به يک نقطه مهم در اين كريد

 .كندتبديل 

 

 رو در الحاق كشور به راه ابریشم هوایی های پیش. فرصت3-۱

يكي از  جغرافيايي موجب شده كشورمان در ميانه راه ابريشم بهوضعيت  لحاظبهموقعيت ممتاز كشور 

 را پيش های اقتصادی و سياسي بسيار مناسبينقاط استراتژيک و پراهميت تبديل شود. اين مهم فرصت

ورهای آسيای روی كشور قرار داده است. جريان مالي ايجاد شده در مسير راه ابريشم هوايي كه ميان كش

شود، لزوم ايجاد زيرساخت پن، كره جنوبي، مالزی و...( و كشورهای اتحاديه اروپا ايجاد ميشرقي )چين، ژا

تواند از دو يموجود آورده است. در اين راه كشورمان بار و مسافر را به جاييجابهونقل هوايي برای حمل

 منظر اقتصادی و امنيتي منتفع شود.

كرده خطوط هوايي خارجي در كشورمان كه از آسيای  افزايش پروازهای ترانزيت نشست و برخاست

شود در ميانه راه خود از فراز كشورهای شرقي به مقصد كشورهای اتحاديه اروپا و بالعكس انجام مي

است كه  ایگونهبهموقعيت جغرافيايي  لحاظبهايران  ،كند. در بين كشورهای منطقهخاورميانه عبور مي

ترين مسير از نظر مصرف سوخت و كوتاهي مسير پروازی محسوب المللي، مناسببرای خطوط هوايي بين

بر درآمدهای تواند عالوههای كشورمان ميشود. نشست و برخاست هواپيماهای خارجي در فرودگاهمي
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فرودگاه سبب  فروشيخُردههزينه نشست و برخاست، فروش سوخت و رونق بازار  ازجملهفرودگاهي 

اروپايي و آسيای شرقي با خطوط هوايي كشورهای  ش تمايل مسافران داخلي برای پرواز به كشورهایكاه

جويي ارزی قابل توجهي صورت خواهد پذيرفت. ازسوی ديگر افزايش همسايه شود. بدين ترتيب صرفه

های صورت ررسيتواند سبب كسب درآمد شود. براساس بتعداد پروازهای عبوری از فراز آسمان كشور مي

شود. اين ميليون دالر تخمين زده مي 350انه حدود يل پروازهای عبوری سالبَگرفته درآمد كشور از قِ

شود. ازسوی ديگر ازای هر كيلومتر( از خطوط هوايي خارجي اخذ ميكربن )به هزينه در قبال ماليات بر

يت فضای پروازی كشور است كه اين مورد افزايش پروازهای عبوری از آسمان ايران نشانگر ميزان امن

 شود.المللي محسوب ميهای مهم امنيتي در مناسبات بينيكي از شاخص

 روی كشور های اقتصادی پیشفرودگاهی و فرصت فروشیخُردهبازار ـ 

سابقه ه ركورد بياين فرودگاه ب فروشيخُردهميالدی اعالم كرده بازار  2020بي در ابتدای سال وفرودگاه د

فرودگاه  درصدی فروش 11ميليارد دالر( رسيده است. اين رقم افزايش  2ميليون دالر )بيش از  2029

بي وفرودگاه د فروشيخُردهفروش بازار  عمدهدهد. ميالدی را نشان مي 2018بي نسبت به سال ود

انند كيف مها، دخانيات و محصوالت چرمي نوشيدني كاالهای لوكس مانند انواع ادكلن، طال، جواهرات،

احت، يكي از هزار متر مربع مس 34بي در حال حاضر با وفرودگاه د فروشيخُردهو كفش بوده است. بازار 

بيني يشكه در نقشه راه توسعه فرودگاه پ استفرودگاهي در جهان  فروشيخُردهترين بازارهای بزرگ

فرودگاه  فروشيخُردهميليون مسافر در سال، مساحت بازار  160رودگاه به شده با افزايش ظرفيت مسافر ف

 هزار متر مربع افزايش خواهد يافت. 64نيز به 

رواز از آن پها يكي از مراكزی است كه مسافران به هنگام انتظار برای فرودگاه فروشيخُردهبازار 

رخي اجناس رسد، كاالهای لوكس و البته بكنند. عمده محصوالتي هم كه در آنجا به فروش ميبازديد مي

الخصوص مسافران . افزايش مسافران، علياستو محصوالت خاص آن شهر و كشور مانند صنايع دستي 

رو يكي . ازاينشودميها فرودگاه فروشيخُردهالمللي، باعث رونق و افزايش فروش بازارهای يتي بينترانز

كه  استفرودگاه  فروشيخُردهاز مزايای ايجاد قطب فرودگاهي، درآمد حاصل از فروش اجناس در بازار 

 شود.باعث ورود ارز به كشور مي

المللي، ظرفيت شدن به قطب ترانزيت مسافران بين المللي ايران در صورت تبديلهای بينفرودگاه

بازارهای  خود خواهند داشت. ازسوی ديگر در فروشيخُردهو توان بالقوه بااليي در تجارت بازارهای 

را عرضه  توان محصوالت و كاالهای ايراني مانند صنايع دستي كشورهای كشور ميفرودگاه فروشيخُرده

دنبال آن ورود كه به شودميبيشتر مسافران با فرهنگ و جامعه ايران كرد كه اين امر باعث آشنايي 

 گردشگر خارجي به كشور نيز افزايش خواهد يافت.

 

 



 

 

 ای . نگاهی به وضعیت بازیگران منطقه2

دنبال ايجاد يک كريدور كشور چين كه در سه بخش زميني، دريايي و هوايي به« راهو  كمربند ابتكار»

و بار ميان كشورهای خاور دور و اتحاديه اروپاست بيانگر اهميت الحاق به اين مسير  جايي مسافرجابه

كشورمان رقبای بسيار قدرتمندی ازجمله  ،راهميت در بخش هوايياست. در راه پيوستن به اين كمربند پُ

عمان، كويت،  ازجملهاكنون كشورهای ديگر هم .بيندروی خود مي امارات، قطر و تركيه را پيش

دنبال توسعه فرودگاه قطب و الحاق آذربايجان، ارمنستان و حتي گرجستان نيز به جمع كشورهايي كه به

 اند.به كانال مالي ايجاد شده ميان اروپا و آسيای شرقي هستند، پيوسته

 

 ترین فرودگاه جهان. اقدامات تركیه در راستای ایجاد بزرگ۱-2

ترين فرودگاه جهان المللي استانبول كه قرار است به بزرگفرودگاه بينتازگي فاز نخست كشور تركيه به

المللي آتاتورک شده است. فرآيند ساخت تبديل شود را افتتاح كرد. اين فرودگاه جانشين فرودگاه بين

ريزی انجام شده، فرودگاه آغاز شد. براساس برنامه 2013اين فرودگاه با تصميم دولت تركيه در سال 

 200 ميليون نفر مسافر )با قابليت ارتقا تا 150باند فرود و ظرفيت  6ديد استانبول، دارای بيش از ج

ترين ميليارد يورو به بزرگ 2/10ميليون نفر( خواهد بود. اين فرودگاه كه قرار است با هزينه توسعه 

موقعيت  3اشته باشد. شكل المللي پرواز دمسير بين 350فرودگاه جهان تبديل شود، قادر خواهد بود به 

 دهد.فرودگاه جديد شهر استانبول نسبت به فرودگاه آتاتورک را نشان مي

 

 موقعیت جدید فرودگاه جدید شهر استانبول نسبت به فرودگاه آتاتورک .3شكل 
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مسافران  وهدف اصلي از ساخت اين فرودگاه، افزايش ظرفيت تعداد پروازها، تعداد مقاصد پروازی 

 ازجملهكس همچنين تبديل شهر استانبول به كريدور اصلي ترانزيت مسافر از غرب به شرق و بالع .است

دگاه در سال سيس اين فرودگاه است. براساس تصميم دولت تركيه امتياز اين فروأاهداف مهم تركيه در ت

زرگ بكل از سه شركت ميليارد دالر به يک كنسرسيوم متش 152/22سال با رقم  25برای مدت  2013

سال،  25مدت  ای اجاره داده شد. با اين قرارداد، تمامي درآمدهای فرودگاه جديد استانبول برایتركيه

 2/10نه كننده فرودگاه خواهد بود. همچنين اين كنسرسيوم قرار است هزيمتعلق به كنسرسيوم اجاره

ترين د بزرگ. اين قرارداكندور كامل پرداخت طميليارد دالری ساخت فرودگاه جديد استانبول را نيز به

 حق امتياز واگذار شده در تاريخ كشور تركيه است.

 

 گذاری سایر كشورهای منطقه برای توسعه فرودگاه قطب. سرمایه2-2

نجمن ( اعالم كرد تا ماه فوريه سند توافقي را با اAZALخط هوايي دولتي جمهوری آذربايجان )

 جاييجابهب ف باكو به قطاالمللي حيدرعليالمللي )ياتا( برای تبديل فرودگاه بينونقل هوايي بينحمل

المللي ينترين كاربر فرودگاه بكه اصلي AZALمسافر در منطقه، امضا خواهد كرد. مديران خط هوايي 

تبديل شدن  پتانسيلاست كه  ایگونهبهاف است بر اين باورند، موقعيت جغرافيايي اين فرودگاه حيدرعلي

ه زمينه را سال10لذا قصد دارند با اجرای يک برنامه  ،در منطقه داردرا مسافر  جاييجابهبه يک قطب 

اهم افزايش مقاصد پروازی و پذيرش خطوط هوايي ساير كشورها فر منظوربهبرای گسترش فرودگاه 

روپا برای امضای ذاكراتي را با اتحاديه اها، مقامات جمهوری آذربايجان مكنند. همگام با توسعه زيرساخت

شود مراحل اوليه كنند كه گفته ميتوافقنامه آسمان باز ميان اين كشور و كشورهای اروپايي دنبال مي

ياست سبر اين باورند، اجرای  AZALن خط هوايي برای اجرای اين توافقنامه طي شده است. مسئوال

اف خواهد شد المللي حيدرعليآسمان باز موجب افزايش حضور خطوط هوايي اروپايي در فرودگاه بين

 قه فراهم كند.مسافر در منط جاييجابهتواند زمينه را برای تبديل اين فرودگاه به قطب كه اين مورد مي

ه است و روپا به آسيای شرقي و بالعكس قرار گرفتجمهوری آذربايجان در مسير كريدور پروازی ا

رودگاه فدنبال اجرای سياست آسمان باز و تبديل مقامات اين كشور با آگاهي از نقطه قوت خود، به

 (4)شكل  .مسافر در منطقه شمال دريای خزر هستند جاييجابهف به يک قطب االمللي حيدرعليبين

 

  



 

 

  به اروپا درگذر از ارمنستان و جمهوری آذربایجان. كریدور پروازی شرق آسیا 4شكل 

 
 [9مأخذ: ]     

 

المللي اكنون فرودگاه بينرقيب جمهوری آذربايجان در اين منطقه، كشور ارمنستان است؛ هم

شود تا سال يمزوارتناتس در ايروان، ظرفيت پذيرش حدود دو ميليون نفر مسافر را در سال دارد و گفته 

گاه ميليون نفر در سال خواهد رسيد. هرچند ظرفيت پذيرش مسافر فرود 5/3ظرفيت به  اين 2020

 2013جان، در سال تر از فرودگاه باكو است، اما ارمنستان، دو سال زودتر از آذربايمراتب پايينايروان به

منستان، اردر نخستين سال اجرای سياست آسمان باز در  ،اجرای سياست آسمان باز را آغاز كرده است

ه بيش از دو بالمللي ايروان برای اولين بار با جهشي قابل توجه جا شده در فرودگاه بينهمسافران جاب

ناتس به يک رسيد؛ اين جهش اميدواری فراواني را برای تبديل فرودگاه وارت 2014ميليون نفر در سال 

ز خط هوايي ا 50تا  40شد، حدود بيني ميوجود آورد و پيشجايي مسافر در منطقه بهقطب جابه

ت دو سال اما پس از گذش ،المللي حمل مسافران كشور ارمنستان شوندكشورهای مختلف وارد بازار بين

پروازی،  دليل نفوذ زياد خطوط هوايي روسي در بازار اين كشور از طريق افزايش فركانس و مقاصدبه

رمنستان اامارات و برخي كشورهای اروپايي،  ازجملهيگر اكنون بسياری از خطوط هوايي كشورهای دهم

تواند منجر به موفقيت اند؛ كارشناسان هوانوردی معتقدند، سياست آسمان باز در صورتي ميرا ترک كرده

ويژه ايروفلوت( تعادل كه خطوط هوايي روسي )به، درحاليشودشود كه تعادل در مسيرهای پروازی ايجاد 

ب خود و دعوت منستان بر هم زده است. حال ارمنستان اميدوار است با گسترش فرودگاه قطرا در بازار ار

 مجدد از خطوط هوايي خارجي، مجدداً روند رو به رشد اين فرودگاه را ادامه دهد.

منطقه شمال دريای خزر، با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسب، در كريدور پروازی آسيای شرقي 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

واقع شده و دو كشور آذربايجان و ارمنستان با آگاهي از اين پتانسيل، قصد دارند به اروپا و بالعكس 

بيشترين استفاده را از اين موقعيت جغرافيايي بكنند. در همين راستا، اين دو كشور با اجرای سياست 

دنبال افزايش پرواز خطوط هوايي خارجي به فرودگاه قطب خود هستند. ساير كشورهای آسمان باز به

 گذرراههای اخير تمايل زيادی را برای توسعه فرودگاه قطب و تبديل شدن به مسايه ايران نيز، در ساله

بر سه كشور امارات، اكنون عالوهاند؛ همپروازهای عبوری از شرق به غرب )و بالعكس( از خود نشان داده

عمان، كويت و بحرين نيز با آگاهي از تركيه و قطر كه بازار قابل توجهي را در اختيار دارند، كشورهای 

 اند.ريزی مدوني را برای توسعه فرودگاه قطب انجام دادهظرفيت اين بازار، برنامه

های اخير خليج فارس، كشور عمان يكي  از كشورهايي است كه در سال در ميان كشورهای حوزه

س از طي پم داده است؛ اين كشور قصد دارد گذاری وسيعي را بر روی توسعه فرودگاه قطب انجاسرمايه

ال ارتقا دهد؛ ميليون نفر مسافر در س 48و درنهايت  36، 24ترتيب به سه فاز ظرفيت اين فرودگاه را به

قطب خود  را در حاشيه فرودگاه فروشيخُردهزمان با توسعه فرودگاه، ساخت يک بازارچه اين كشور هم

فت و گاز نكند. عمان هدف خود را از اين برنامه، درآمدزايي و كاهش وابستگي اقتصادی به دنبال مي

سازی ناوگان گذاری در بخش فرودگاهي، نوبر افزايش سرمايهلذا در همين راستا عالوه ،است كردهعنوان 

 فروند هواپيمای نو را در دستور كار خود قرار داده است. 70و افزودن 

ای را برای توسعه ريزی گستردهديگر از كشورهای منطقه خاورميانه است كه برنامهكويت نيز يكي 

ي فوستر يک فرودگاه قطب در دستور كار خود قرار داده است. اين كشور با مشاركت شركت بريتانياي

ا آغاز المللي مجلل رساخت يک فرودگاه بين 2012المللي پكن در چين(، از سال )سازنده فرودگاه بين

ل مورد ميليون مسافر در سا 13فاز نخست اين فرودگاه با ظرفيت  2018تا سال  بودهو قرار  كرده

رودگاه دوبي و فها، اين فرودگاه كه در رقابت با دو بر ادعای كويتي؛ همچنين بناگيردبرداری قرار بهره

 ه باشد.در سال داشترا نفر مسافر ميليون  25شود قرار است در نهايت ظرفيت حمل ابوظبي ساخته مي

ش گرفته در ميان كشورهای عربي، كشور بحرين رويكرد متفاوتي را در توسعه فرودگاه قطب در پي

فيت ميليون دالری، قصد دارد ظر 980گذاری اعالم كرد با سرمايه 2014است؛ اين كشور در سال 

حريني با اعالم بميليون نفر برساند؛ مقامات  5/13ميليون نفر به  7المللي خود را از حدود فرودگاه بين

نزی و فيليپين هند، چين، مالزی، اندو ازجملهاين خبر، مذاكراتي را با خطوط هوايي كشورهای شرق آسيا 

اند؛ ظاهراً اين هالمللي اين كشور انجام دادبرای برقراری پروازهای خود به اروپا از طريق  فرودگاه بين

سمان آد با اعطای مجوز حمل مسافران خود به خطوط هوايي شرق آسيا )اجرای سياست كشور قصد دار

ند در صورت ها، در نظر دارالمللي خود شود؛ در كنار اين موضوع بحرينيباز(، سبب رونق فرودگاه بين

با  را جديدالمللي المللي خود، ساخت يک فرودگاه بينافزايش تعداد مسافران ورودی به فرودگاه بين

 .      كنندظرفيت باالتر آغاز 

اين منطقه ل ئاايددهنده موقعيت توجه ويژه همسايگان كشورمان به توسعه فرودگاه قطب، نشان



 

 

جايي مسافران جهان است؛ حال آنكه بهرترددترين كريدور جاالمللي در پُبرای ترانزيت مسافران بين

 گذرراهكشورمان در ميان كشورهای اين منطقه، بهترين موقعيت جغرافيايي را برای تبديل شدن به 

تر و با سرعت بيشتر، بايست در رقابت با اين كشورها به شكلي جدیاصلي مسافران عبوری دارد و مي

 .كندتوسعه فرودگاه قطب را دنبال 

 

 راهابتكار  به ایران رو درخصوص الحاق های پیشات سیاستگذاری و چالش. الزام3

 ییهوا شمیابر

های مسير راه ای را برای تجهيز فرودگاهكشور چين تسهيالت ويژه ،گونه كه در فصل قبل ذكر شدهمان

 كردنراه كشور چين مستلزم طي  و كمربند ابتكارابريشم هوايي در نظر گرفته است. الحاق كشور به 

گذاری خارجي است. در ادامه گزارش حاضر اقدامات اقدامات اجرايي، حقوقي، سياسي و همچنين سرمايه

 مورد نياز جهت پيوستن ايران به راه ابريشم هوايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 

 های فرودگاهی و ایجاد فرودگاه قطب. توسعه زیرساخت۱-3

ترين نيازهای كشور در پيوستن به يک كريدور پروازی شرق به غرب و بالعكس تجهيز از اصلييكي 

المللي های كشور و افزايش ظرفيت آنها برای ترانزيت مسافر و بار است. در اين راستا فرودگاه بينفرودگاه

توسعه فرودگاهي در ايران  المللي كشور سردمدارترين فرودگاه بينعنوان اصليامام خميني)ره( به

های المللي امام خميني يكي از كليدواژهشود. طي ساليان اخير افزايش ظرفيت فرودگاه بينمحسوب مي

 شهرسازی و سابق راه، مسكن وزير مثالعنوان ونقل هوايي بوده است. بهن كشور در حوزه حملمسئوال

لذا در  ،هوايي منطقه تبديل شود گذرراههاب و  يني بايد بهالمللي امام خماعالم كرده بود فرودگاه بين

توسعه فرودگاه  منظوربهراستای تحقق اين موضوع، كشورمان يادداشت تفاهمي را با يک شركت فرانسوی 

اين قرارداد  یدنبال امضااعالم كرده بود به 1395اين مقام مسئول در سال  .امام خميني به امضا رساند

 45ماه به  40المللي امام خميني طي سه فاز ظرف مدت ت حمل مسافر فرودگاه بينقرار است ظرفي

است كه سه سال پس از اين مصاحبه ظرفيت حمل مسافر  ميليون نفر در سال افزايش يابد. اين در حالي

بوده است كه اين رقم فاصله  1397هزار نفر در سال  200ميليون و  7المللي امام خميني فرودگاه بين

 قابل توجهي با راهبرد تعيين شده دارد.

المللي امام خميني در شرايطي در دستور كار قرار گرفته است كه ساير رقبای توسعه فرودگاه بين

گذاری بيشتر كشورمان در بازار اين منطقه ازجمله امارات و قطر، با مزايای رقابتي كمتر و به لطف سرمايه

، از 2019های قطب خود هستند؛ براساس آخرين آمارهای منتشر شده در سال حال توسعه فرودگاه در

ميليون نفر مسافر به  8/38و  6/21، 1/43ترتيب حدود المللي دوبي، ابوظبي و دوحه بهسه فرودگاه بين
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است ظرفيت اين سه فرودگاه  های انجام شده قرارريزیاند و برپايه برنامهجا شدههمقاصد مختلف جاب

جايي مسافر در منطقه خاورميانه برای كشورهای امارات های آتي افزايش يابد. حجم باالی جابهطي سال

دهد، بيشتر ظرفيت بازار اين منطقه متعلق ميليون نفر دارند، نشان مي 10و قطر كه جمعيتي كمتر از 

های و بالعكس است كه اين مورد پتانسيل باالی فرودگاه به ترانزيت مسافران از اروپا به آسيای شرقي

 دهد. پروازهای ترانزيت نشان مي گذرراهاين منطقه را برای تبديل شدن به 

اصلي در منطقه  گذرراهدهد سه بررسي كريدورهای پروازی مسير آسيای شرقي به اروپا و بالعكس نشان مي

وم از ميانه ال اين منطقه، يک مسير از جنوب اين منطقه و مسير سخاورميانه وجود دارد كه يک مسير از شم

دهد مسير های اخير نشان ميو بررسي آمارهای موجود طي سال گذرراهكند. مقايسه اين سه منطقه عبور مي

های رودگاهفكند، به لطف موقعيت جغرافيايي مناسب، تعدد مياني كه بخشي از آن از فراز كشورمان عبور مي

به دو كريدور  گذاری كشورهای منطقه ازجمله امارات و قطر پتانسيل باالتری نسبتترانزيت قدرتمند و سرمايه

ي مسير عبوری دهد. سناريوی نارنجسناريوهای موجود برای اين كريدورها را نشان مي 5ديگر داشته است. شكل 

شورهای محدودی ولي ك ،ترين مسير باشدكوتاه دهد كه شايداز چين، مغولستان، روسيه و شمال اروپا را نشان مي

شورهای آسيای گيرد. سناريوی زرد رنگ كه رقيب اصلي سناريوی قرمز رنگ است بر عبور مسير از كرا در بر مي

 ،جه قرار گيردكه ممكن است با توجه به معضالت امنيتي فعلي در غرب آسيا بيشتر مورد توداللت دارد مركزی 

ر از كشورهای شورهای محدودی را در بر خواهد گرفت. سناريوی قرمز رنگ با توجه به عبواما همچنان تعداد ك

دم ايفای عتر باشد هرچند در صورت تواند يک گزينه محتملثروتمند جنوب و غرب آسيا مي پرجمعيت و بعضاً

ليج فارس خنوبي جای ايران از كشورهای حاشيه جهنقش فعال ايران در اين زمينه ممكن است اين مسير نيز ب

 د.ونقل دريايي و راه ابريشم دريايي تأكيد داربر حمل عبور كند. سناريوی آبي رنگ نيز عمدتاً

 

 «راه، كمربند» ابتكار. سناریوهای مختلف تحقق 5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2مأخذ: ]        



 

 

 منطقهجایی مسافر در ههای مهم فرودگاه امام برای تبدیل شدن به قطب جابچالشـ 

تركيه و  ميالدی، اعالم كرد دو خط هوايي تركيش ايرالين 2015مؤسسه كاپا طي گزارشي در اواخر سال 

اد باالی پروازهای مقصد پروازی در كشورمان پرواز منظم دارند؛ تعد 9و  7فالی دوبي امارات به ترتيب به/از 

و كشور های قطب اين دزی فرودگاهخطوط هوايي تركيه و امارات در كشورمان موجب افزايش مقاصد پروا

جايي مسافر در المللي امام خميني به قطب جابهشود كه اين مورد تهديدی برای تبديل فرودگاه بينمي

ان، شهر تهر هشتاكنون خطوط هوايي كشور تركيه مسافران كشورمان را در هم آيد.حساب ميمنطقه به

كنند. المللي استانبول، حمل ميرشت و كرمانشاه از/به مقصد فرودگاه بين تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز،

اكنون خط مهها را برای تسخير بازار كشورمان در پيش گرفته است؛ كشور امارات نيز، سياستي مشابه ترک

يراز الر، مشهد، ش شهر تهران، اهواز، بندرعباس، اصفهان، همدان، 9دوبي مسافران كشورمان را از  هوايي فالی

شهر تهران،  6و خط هوايي ايرعربيا نيز به مقصد  كندالمللي دوبي حمل ميو تبريز به مقصد فرودگاه بين

المللي امام خميني نسبت به موقعيت فرودگاه بين 6كند. شكل شيراز، مشهد، الر، اصفهان و آبادان پرواز مي

 دهد.بي و استانبول را نشان ميودو فرودگاه د

 

 المللی ایران. فرودگاه دوبی و استانبول، مقصد اصلی پروازهای بین6شكل 

 

 

 ست؛ا پروازی مقاصد تعداد بودن باال قطب، فرودگاه برای اصلي هایشاخص از يكي كلي حالت در

 ان،كشورم شهرهای در خود پروازی مقاصد تعداد افزايش با تركيه و امارات هوايي كشورهای خطوط

 دگاهفرو طريق از جاييجابهكشورمان برای  كه موجب عدم تمايل مسافران كنندشرايطي را فراهم مي

 شهر الملليبين فرودگاه دو از يكي به ظرفيت اين حمل با عوض، در شوند؛خميني مي امام الملليبين

 . كنندفراهم مي هافرودگاه اين رشد برای را زمينه المللي دوبي،استانبول و يا فرودگاه بين

پذيرد كه برخي نفوذ خطوط هوايي دو كشور تركيه و امارات در كشورمان در شرايطي صورت مي

در منطقه با را مسافر  جاييجابهمشكالت موجود نيز روند تبديل شدن فرودگاه امام خميني به قطب 
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كند. يكي از كشورهای منطقه كمک ميهای قطب ساير مشكل مواجه كرده و بيشتر به رشد فرودگاه

بارزترين اين مشكالت، فاصله مكاني دو فرودگاه مهرآباد و امام خميني است. مسافران كشورمان در 

بايست ابتدا به فرودگاه مهرآباد عزيمت ها برای سفرهای خارجي )به اروپا و آسيای شرقي(، ميشهرستان

فرودگاه مهرآباد تا امام خميني را طي كنند تا از طريق اين كيلومتری  30كنند و سپس فاصله حدود 

تركيه،  ازجملهفرودگاه، به سمت مسير خود حركت كنند. در اين شرايط خطوط هوايي كشورهای منطقه 

المللي كشور را اند و بخشي از بازار مسافران بينقطر و امارات از اين نقطه ضعف كشورمان استفاده كرده

جای طي دهند بهاند؛ ازسوی ديگر مسافران كشورمان نيز در شهرهای مختلف ترجيح ميهاز آن خود كرد

نمودن فاصله زميني فرودگاه مهرآباد تا امام خميني، سفر خود را با اين خطوط خارجي انجام دهند؛ اين 

در منطقه، جايي مسافر جای تقويت فرودگاه امام خميني در جهت تبديل شدن به يک قطب جابهروند به

شناسي دو كشور امارات و تركيه و شود. موقعيتهای قطب در منطقه ميموجب تقويت ساير فرودگاه

وجود برخي مشكالت موجود، فرصت مناسبي را برای تقويت تجارت هوانوردی در كشورهای همسايه به

اين كشورها در تقابل با  های برخي ازهای اخير سياستاين در شرايطي است كه طي ماه .آورده است

 منافع ملي ايران بوده است.

 

 . سیاست آسمان باز، فرصتی برای الحاق كشور به جاده ابریشم هوایی2-3

ا در منطقه های گسترده رقبگذاریهای ناوگان هوايي كشور، سرمايهدر شرايط فعلي با توجه به محدوديت

های كشور برای برای ايجاد يک كريدور پروازی، يكي از راه های ايجاد شده در پروژه كشور چينو فرصت

حوزه هوانوردی  ديپلماسي كشور در یهای جغرافيايي در كنار ارتقابردن از مزيت الحاق به اين مسير بهره

لي مسافران تواند با استفاده از خطوط هوايي داخكشورمان نمي ،است. درواقع اكنون كه در مقطع فعلي

دن بايست با سياستگذاری صحيح و برجسته كرجا كند، مسئوالن ميرا به مقاصد مختلف جابه خود

يي كشورهای مزايای رقابتي كشورمان در قياس با رقبای خود در منطقه، زمينه را برای تردد خطوط هوا

روی كشور  های پيشاروپايي و آسيای شرقي از طريق فرودگاه قطب كشورمان فراهم كنند. يكي از راه

آسيای  )سياست آسمان باز( هوانوردی به كشورهای اروپايي و« آزادی پنجم»در اين وضعيت، اعطای 

ود از حمل مسافران كشورمان به مقاصد خ منظوربهشرقي و دادن مجوز به خطوط هوايي اين كشورها 

بر پس گرفتن اين واند عالوهت. اعطای اين امتياز به كشورهای اروپايي مياستطريق فرودگاه قطب كشور 

های هوانوردی ادیها شود. در ادامه آزبازار از كشورهای همسايه، موجب دريافت برخي امتيازات از اروپايي

  [8].استدر قالب جدول صفحه بعد آورده شده 

معنای دادن مجوز به خطوط هواپيمايي خارجي برای حمل مسافران به مقاصد سياست آسمان باز به

بايست های هواپيمـايي در مسـير پـروازی خـود ميالمللي، شركـتمختلف است. درواقع طبق عرف بين

های جايي مسـافران داخـلي خود را به شركتمتعلق به مبدأ و يا مقصد باشند. البته كشورها اجـازه جابه



 

 

های امنيت ملي در هر كشوری است؛ اما ايـجاد آسمان باز در دهند، چراكه مغاير با سياستخارجي نمي

المللي امری متداول است كه در جهت گسترش و جايي مسافران بينبهجا منظوربهها برخـي فرودگـاه

قيم از اين راه در كشورهای مختلفي تسهيل عبور و مرور و همچنين كسب درآمدهای مستقيم و غيرمست

 شود.به اجرا گذاشته مي

ين و مقررات يكي از اهداف دولت در ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، تسهيل و تعديل برخي قوان

ايجاد بازار  كه آسمان باز با هدفمنظور توسعه تجارت و گردشگری بوده است. ازآنجاييدر اين مناطق به

 ياستگذاریبا اهداف و س شود، كامالًرک در حوزه هوانوردی تجاری به اجرا گذاشته ميالمللي مشتبين

 مناطق آزاد همخواني دارد. 

المللي كشور، بسياری دليل كمبود ناوگان هوايي و تعداد اندک مقاصد پروازی بيندر حال حاضر به

عازم مقصد  های همسايه رفته و سپسمنظور سفر به نقاط مختلف، ابتدا به يكي از كشوراز مسافران، به

 و مقصد مورد نظر أشود؛ كه مبدشوند. اين موضوع باعث كسب درآمد كشورهای ثالث ميخود مي

 شود. های آنها استفاده ميمسافران نيستند و تنها جهت ترانزيت به مقاصد خود، از فرودگاه

 

 [۸]های هوانوردیجدول قوانین و آزادی

 تعریف نوع آزادی

 ردر خاک آن كشو آزادی پرواز بر فراز يک كشور بيگانه بدون حق فرود يكم

 دوم
 ،تگيری مجدد يا تعميراآزادی فرود در خاک يک كشور بيگانه برای سوخت

 مسافر بدون سوار يا پياده كردن

 سوم
 كشوری بيگانه جهت حمل زادی پرواز از كشور يک شركت هواپيمايي بهآ

 آن كشوربه  مسافر، بار و پست

 چهارم
ل شركت هواپيمايي جهت حم آزادی پرواز از كشوری بيگانه به كشور خود

 پست مسافر، بار و

 پنجم
شور كمبدأ يا مقصد آن  آزادی پرواز ميان دو كشور بيگانه در پروازی كه

 باشد خود شركت هواپيمايي

 ششم
قف به تودر پروازی كه يک  آزادی پرواز از يک كشور بيگانه به كشوری ديگر

 كشور خود شركت هواپيمايي دارد داليل غيرفني در

 ششم تغييريافته
قف به پروازی كه يک تو آزادی پرواز ميان دو مكان در يک كشور بيگانه در

 دخود شركت هواپيمايي دار داليل غيرفني در كشور

 هفتم
خود شركت  كشور كه در یدر پرواز گانهيدو كشور ب انيپرواز م یآزاد

 توقف ندارد ييمايهواپ

 هشتم
 به كشور خود شركت آزادی پرواز درون يک كشور بيگانه در پروازی كه

 ديابهواپيمايي ادامه مي

 نهم
 به كشور خود شركت آزادی پرواز درون يک كشور بيگانه در پروازی كه

 يابدهواپيمايي ادامه نمي
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جای ترانزيت در المللي كشور بهبينشود  مسافران ايجاد آسمان باز در مناطق آزاد كشور باعث مي

اعزام شوند.  های مناطق آزاد كشور به مقاصد مورد نظر خودهای ساير كشورها، از طريق فرودگاهفرودگاه

پروازها و  همچنين اجرای سياست آسمان باز در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور باعث افزايش تعداد

تقيم و شود كه باعث افزايش چشمگير درآمدهای مساين مناطق ميمسافران از نقاط مختلف جهان به 

 شود.غيرمستقيم فرودگاهي در اين مناطق مي

ترانزيت  ساله در حوزه هوانوردی، توسعه ظرفيتانداز بيستيكي از اهداف ترسيم شده در سند چشم

رايط فعلي ست آسمان باز در شهای قطب در كشور است. اجرای سياالمللي و ايجاد فرودگاهمسافران بين

ود بتوان با شالمللي ندارد، باعث ميجايي مسافران بينبهكه ناوگان هواپيمايي كشور توان كافي در جا

زها و شود تعداد پرواارائه خدمات فرودگاهي، درآمدهای خوبي عايد كشور كرد. اين امر موجب مي

ايي كشور نيز ر آينده با توسعه ناوگان هواپيمايي، خطوط هومسافران ورودی به كشور افزايش يافته و د

 جايي مسافران بهره ببرند.بهتوانند از ظرفيت ايجاد شده در جامي

عنوان ابزاری برای رقابت با ساير كشورها در حوزه تواند بهگفتني است اجرای سياست آسمان باز مي

گيرد تا از اين طريق بتوانند مانع كاهش سهم خود از مسافران هوانوردی تجاری نيز مورد استفاده قرار 

همراه كشورهای اتحاديه ( در جنوب شرق آسيا بهAseanآن )كشورهای عضو آسه المللي شوند. اخيراًبين

هستند تا شايد بتوانند از اين طريق كاهش سهم خدمات هوايي  «آسمان باز»دنبال ايجاد يک محدوده اروپا به

را در برابر سه شركت هوايي بزرگ حوزه خليج فارس يعني امارات، قطر و اتحاد متوقف كنند. اين تصميم  خود

های هواپيمايي كشورهای امارات و قطر، ترانزيت مسافران آسيا و اقيانوسيه در پي آن اتخاذ شده كه شركت

های دهند كه باعث شده سهم ديگر شركتهای خود انجام ميبه اروپا از طريق ترانزيت آنها در فرودگاهرا 

المللي، كاهش يابد. بنابر اعالم منابع اروپايي، در حال جايي مسافران بينهواپيمايي اروپايي و آسيايي از جابه

های هواپيمايي خليج فارس، در جذب مسافران های هواپيمايي اروپايي در رقابت با شركتحاضر شركت

های زيرا مسافران اروپايي از شركت ،وسيه، از وضعيت مناسبي برخوردار نيستنداقيان ـ مسيرهای آسيا

های ها و شركتدليل ارائه خدمات مطلوب رضايت بيشتری دارند؛ فرودگاهههواپيمايي حاشيه خليج فارس ب

ی نصيب آنها دليل اينكه با افزايش تعداد پروازها، درآمد بيشتردهنده خدمات ناوبری در اروپا نيز بهارائه

بي(، اتحاد )متعلق وها رضايت بااليي دارند. سه ايرالين امارات )متعلق به اميرنشين دشود، از اين شركتمي

اكنون در هم ،اندتأسيس شده 1994و  2003، 1985های ترتيب در سالبه اميرنشين ابوظبي( و قطر كه به

شود. نكته رقابت بين آنها با عنوان جنگ هوايي ياد مي رقابت شديد برای جذب مسافر قرار دارند و بعضاً

های فرودگاهي عظيم در شهرهای كليدی در رقابت اين سه غول نوظهور هوايي در اختيار داشتن زيرساخت

های قطب در آن واحد نقش مركز ترانزيت مسافر و كاال، مركز بي، ابوظبي و دوحه است كه هم اين فرودگاهود

عمير و نگهداری سنگين هواپيماهای مسافربری و مركز ارائه انواع خدمات به خطوط هوايي پشتيباني فني و ت

آمار ناوگان و  7كنند. در شكل های هوايي و فرودگاهي ايفا ميو مسافران آنها را با استفاده از آخرين فناوری



 

 

شده است كه  جا شده توسط سه خط هوايي مطرح حاشيه خليج فارس نشان دادهوضعيت مسافران جابه

 دهد.حجم باالی ناوگان و گردش مالي اين سه ايرالين بزرگ را نشان مي

 

 . آمار ناوگان و تعداد مسافران سه خط هوایی مطرح حاشیه خلیج فارس7شكل 
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 المللیبین. امنیت فضای پروازی و نقش آن در ارتقای جایگاه كشور در پروازهای 3-3

دم عهای مهم يک كشور، امنيت فضای پروازی آن كشور است. منظور از امنيت هوايي يكي از شاخص

 هواپيمای دفرون يک پس از حادثه اخير كهوجود تهديد نظامي در فضای پروازی هواپيماهای تجاری است. 

 پروازی دمهخ و مسافر نفر 617 با تهران حوالي در اوكرايني ايرالين به متعلق 737 بوئينگ مسافربری

 زمينه در هك اروپا اتحاديه نظر تحت تخصصي نهاد يک عنوانبه اروپا هوانوردی امنيت كرد، آژانس سقوط

 ایبيانيه در تازگيبه پردازد،مي مقررات و قوانين اعمال و وضع به مسافربری و غيرنظامي هوانوردی ايمني

 پرواز ايران آسمان فراز بر ثانوی اطالع تا كهبود  داده هشدار اروپايي هواپيمايي هایشركت تمامي به

 زير ارتفاع در هك بود كرده اعالم هاايرالين اين به ایاطالعيه در نيز ترپيش آژانس (. اين8نكنند )شكل 

های سياسي و البته مدتي بعد و پس از فروكش كردن تنش .نكنند پرواز ايران آسمان در پايي هزار 25

ه حالت بالمللي از فراز كشورمان ميان كشورمان و آمريكا، پروازهای برخي خطوط هوايي بيننظامي 

كشور را  عادی بازگشته كه اين امر اهميت امنيت فضای پروازی بر تعداد پروازهای عبوری از آسمان

 دهد.نشان مي

 

 از آسمان ایران پس از سانحه سقوط هواپیمای اوكراینی شده.تصویر منتشر۸شكل 

 [7مأخذ: ]

 

 ثیر آن بر پروازهای عبوری از فراز آسمان ایران أ. مناطق پرواز ممنوع و ت4-3

پرواز انواع هواگردهای  ،شود كه با نظر حاكميت يک سرزمينمناطق پرواز ممنوع به نقاطي اطالق مي

المللي و حتي داخلي در آن ممنوع است. اين نواحي به داليل مختلفي ازجمله امنيتي يا نظامي بين



 

 

شود. كشورمان با توجه به موقعيت جغرافيايي توسط حاكميت كشورها، منطقه پرواز ممنوع اعالم مي

المللي برای تردد بين كشورهای آسيای بين های پروازی خطوطخود در منطقه خاورميانه، يكي از راه

كوتاهي مسير، عدم وجود مناطق پرواز ممنوع، امنيت  ازجملههای متعددی شرقي و اروپاست. شاخص

مسير پرواز، توپولوژی ارتفاعات، وجود باد موافق و شرايط آب و هوايي در انتخاب مسير خطوط هوايي 

م داشتن موقعيت جغرافيايي مناسب، دارای مناطق پرواز ممنوع غربه ثيرگذار است. كشورمانأالمللي تبين

المللي برای پرواز تواند موجب عدم تمايل خطوط هوايي بينمي نسبتا زيادی است كه اين مناطق بعضاً

از فراز آسمان كشور شود. يكي از اقداماتي كه برای جذب و افزايش پروازهای عبوری از فراز آسمان 

توان انجام داد، بازنگری در مسيرهای پروازی و بهينه كردن آنها در راستای ترغيب خطوط كشور مي

امنيتي و  صرفاًنگاه المللي برای پرواز از فراز آسمان ايران است. برای اين منظور پرهيز از هوايي بين

شدن كشور در  تواند سبب منتفعنظامي و برخورد با اين مسئله از منظر يک فرصت اقتصادی، مي

های هوانوردی با استفاده از چارت 9المللي شود. در شكل ديپلماسي هوانوردی و جذب خطوط هوايي بين

ای از نقشه مناطق پرواز ممنوع در محدوده استان تهران، ها قرار دارد نمونهكه در دسترس عموم خلبان

است وسعت و تعداد اين مناطق كه در شكل مشخص  طورقم و اصفهان نشان داده شده است. همان

و عد ايجاد زيرساخت برای راه ابريشم هوايي مشكل ايجاد كند. توسعه حوزه هوانوردی چه از بُ اندتومي

سازی و تسهيل اين موارد در عد توسعه گردشگری هوايي و هوانوردی عمومي در گرو حداقلچه از بُ

 ر كشور است.سراس
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 گیریبندی و نتیجهجمع

دهد قرار گرفتن در مسير كريدور هايي است كه نشان ميای از طرحكشور چين نمونه «راهـ  كمربند ابتكار»

های عنوان يک ابرقدرت اقتصادی طي سالچه ميزان اهميت است. چين به آسيای شرقي به اروپا دارای

عنوان يک بازيگر اصلي در اين كريدور مطرح كند. كريدوری كه يک سوی آن اخير تالش كرده خود را به

كشورهای آسيای شرقي با اقتصادهای نوظهور و قدرتمند و سوی ديگر آن كشورهای اتحاديه اروپا با سطح 



 

 

و توان صنعتي باالست. قرار گرفتن كشورمان در ميانه اين جريان مالي، فناوری و صنعتي يک فناوری 

 نحو احسن از آن استفاده كرد. بايست بهموهبت خدادادی است كه مي

شود پروازهای از منظر هوانوردی فاصله طوالني ميان اروپای غربي و كشورهای خاور دور سبب مي

روازها يا با پاز فراز منطقه خاورميانه عبور كنند. اين بدين معناست كه اين  خطوط هوايي اين كشورها

برد اپيماهای ميانكنند و يا با استفاده از هواستفاده از هواپيماهای دوربرد از فراز اين منطقه عبور مي

قصد مسير گيری و ادامه حركت خود به سمت ممجبور به توقف در يكي از كشورهای خاورميانه، سوخت

شود كه بتوانند خواهند بود. در هريک از اين دو حالت مزايای اقتصادی قابل توجهي نصيب كشورهايي مي

های های اقتصادی اين موضوع شامل درآمدبرداری كنند. فرصتاز اين موقعيت ژئواستراتژيک بهره

فروش  ازهای ترانزيت شامل(، پروكشور هوانوردی )كسب درآمد از پروازهای عبوری از فراز آسمان

موضوع  است. برای تحقق اين فروشيخُردهالزحمه خدمات فرودگاهي و توسعه بازار سوخت، دريافت حق

ني و المللي كشور )ازجمله فرودگاه امام خميهای بيناز منظر زيرساختي افزايش ظرفيت فرودگاه

دگاه قطب با فرودگاه كيش و چابهار( و تبديل آنها به فرو ازجملهالمللي مناطق آزاد های بينفرودگاه

 ترين مسئله موجود است. هدف توسعه پروازهای ترانزيت مهم

يي و آسيای از منظر حقوقي و فني كشورمان بايد تفاهمنامه سياست آسمان باز را با كشورهای اروپا

. طبق اين مللي و ترانزيت كشور اجرايي كندالهای بينشرقي امضا كرده و اين سياست را برای فرودگاه

روپايي اهای پنجم و ششم هوانوردی، خطوط هوايي كشورهای آسيای شرقي و تفاهمنامه و براساس آزادی

اشت. اين روند دمسافران ايراني را خواهند  كردنهای كشور، بارگيری مجدد و سوار اجازه توقف در فرودگاه

مسايه را اوگان هواپيماهای كشورمان كيفيت الزم برای رقابت با كشورهای هتواند در شرايطي كه نمي

گذاری يههای اقتصادی سرماندارند، راهگشای شكوفايي اقتصادی كشور در حوزه هوانوردی باشد و فرصت

منطقه المللي زيادی در . در راه دستيابي به اين هدف راهبردی رقبای بينكندمناسبي را برای كشور ايجاد 

يط سياسي گذاری مناسب و بهره بردن از شرااند كه با مزايای رقابتي كمتر به لطف سرمايهشكل گرفته

ربي، قطر و تركيه عاكنون كشورهای امارات متحده اند بازار منطقه را در اختيار بگيرند. همكشورمان توانسته

ربايجان، بر اين كشورها عمان، بحرين، جمهوری آذترين رقبای كشور در اين بازار هستند. عالوهاصلي

ه فرودگاه گذاری برای توسعارمنستان و حتي گرجستان با آگاهي از فرصت ايجاد شده، اقدام به سرمايه

 اند. قطب و بهره بردن از بازار منطقه كرده

های اخير يک نزاع جدی ميان كشورهای اروپايي و خطوط هوايي كشورهای حاشيه خليج طي سال

 ازجملهفارس شكل گرفته است. كشورهای اروپايي معتقدند خطوط هوايي كشورهای حاشيه خليج فارس 

ت در های دولتي سنگين ناوگان خود را تجهيز كرده و قواعد رقابامارات، قطر و اتحاد با استفاده از يارانه

اند. تقويت اين خطوط هوايي سبب تضعيف بازار خطوط هوايي اروپايي شده حوزه هوانوردی را برهم زده
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وجود آورده است تا بتوانند است. نزاع شكل گرفته فرصتي را برای ساير كشورهای منطقه ازجمله ايران به

ا از آن خود كنند. اعطای آزادی با همكاری كشورهای اروپايي  بخشي از بازار كشورهای قطر و امارات ر

برد برای ايران و  ـ تواند يک بازی بردپنجم و ششم هوانوردی به كشورهای اروپايي در اين شرايط مي

 اروپا باشد.

 هارسالهچ یبرنامه راهبرد کي يياجرا یهاتحت عنوان گام توانيرا م ليرد ذامو یبندعنوان جمعبه

 طرح برشمرد:

با  يبا حضور متخصصان و صاحبنظران داخل يشياندپنل هم کي یبرگزار ،يكار مطالعات ليتكم .1

 نهير زمدبرنامه كشورمان  يبا هدف معرف يالمللنيب شيهما یبرگزار تينظرات و درنها یبندهدف جمع

 .كسو بالع يشرق یاياروپا به آس یپرواز دوريبه كر وستنيتوسعه فرودگاه قطب و پ

 ليبا هدف تبد کيو مراكز كنترل تراف يالمللنيب یهافرودگاه ازجمله هارساختيتوسعه ز .2

 .يو خارج يداخل گذارانهيكشور به فرودگاه قطب و جذب سرما يالمللنيب یهافرودگاه

ح كشور ازجمله اصال یپرواز یفضا تيامن یارتقا نهيدر زم ياقدامات اصالح يانجام برخ .3

به پرواز  آنها بغيو تر يخارج ييپرواز خطوط هوا یعبور ريبا هدف كوتاه كردن مس یپرواز یدورهايكر

 .رانياز فراز آسمان ا

نجم و پ یآزاد یو اروپا و اعطا يشرق یايآس یآسمان باز با كشورها استيتفاهمنامه س یامضا .4

ر و مساف شيكشورها در جهت توسعه فرودگاه قطب كشور و افزا نيا ييبه خطوط هوا یششم هوانورد

 شده از فرودگاه قطب كشور. تيبار ترانز

فتن بازار گر اريدر اخت كردينو با رو یماهايهواپ ديكشور با خر ييناوگان هوا یو نوساز تيتقو .5

 از خروج ارز از كشور. یريمسافر و بار در منطقه و جلوگ ييونقل هواحمل
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