ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻫﺎ دردﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع آﻣﺎر ﭘﺮواز اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوازﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ » «Beech 100 King Airدر ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺴﺎراﺗﯽ را
ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  250ﻣﻮرد
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﮔﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻬﭙﺎد ﮐﻮﭼﮏ  DJIﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻠﮏ ﻫﺎک در ارﺗﻔﺎع
 150ﻣﺘﺮی )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز  120ﻣﺘﺮ( ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.

ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺮوازی ﺑﺮای ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﻌﺎع  8ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﺮودﮔﺎه
ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﭘﻬﭙﺎد در ﺷﻌﺎع  8ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز دارﻧﺪ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر
ﮐﺎری ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ

اﻧﺒﺎﺷﺖ  6ﻫﺰار درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواز ﭘﻬﭙﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ  25ﻫﺰار
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن  FAAﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر  2ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﭘﺮواز ﭘﻬﭙﺎد ﺷﺪه ،ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر و در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪک ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری
ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،از ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺠﻮز ﭘﺮواز ﭘﻬﭙﺎد در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺮواز ﭘﻬﭙﺎد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻨﻬﺪم ﮐﺮدن
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮادﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺳﺮدار ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺑﯿﻌﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﺗﻬﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﭘﺮواز ﮐﻮادﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

