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 -1كليات
در اجراي ماده  161قانون برنامه پنجم توسعه ،موضوع آزاد سازي نرخ بليت پروازهاي داخلي مفاد اين شيوهنامه بمنظور
ساماندهي و تعيين وضعيت ،شرايط و ضوابط اجرائي پروازهاي چارتر تدوين و ابالغ مي گردد.
 -1-1تعاريف
در اين شيوهنامه ،واژه هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:
سازمان :منظور سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد.
دفتر نظارت :منظور دفتر نظارت بر فرودگاه ها ،شركتها و مؤسسات هوانوردي مي باشد.
پرواز چارتر (دربستي) :پروازي است غيربرنامه اي كه تمام ظرفيت يک هواپيما به صورت دربستي در اختيار
چارتركنندگان قرارگيرد.
چارتردهنده :شركت هواپيمايي كه با برخورداري از هواپيما و اخذ مجوز از سازمان ،مجاز به فعاليت در حوزه حمل و
نقل هوائي مسافر است و ناوگان خود را به صورت چارتر (دربستي) در اختيار چارتر كننده قرار دهد.
چارتر كننده :هر شخص حقيقي و يا حقوقي داراي مجوزهاي بند الف ،ب و يا پ كه تمامي ظرفيت يک هواپيما را از
چارتردهنده اجاره نمايد.
قرارداد چارتر :قراردادي است بين چارتردهنده و چارتركنندگان كه درخصوص اجاره دربستي تمام ظرفيت يک
هواپيما در يک مسير پروازي منعقد گردد.
مجوز پرواز چارتر  :مجوز ناظر بر حق بهره برداري از مسير پرواز موضوع قرارداد چارتر است كه برابر مقررات،
توسط سازمان صادر گردد.
كنوانسيون ورشو :كنوانسيون تعيين حدود مسئوليت هاي شركتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل كشور كه در
سال  1364و اصالح بعدي آن در سال  1391توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب شده است.
فروش مازاد ( :)Over Bookingعبارتست از فروش بليت بيش از ظرفيت هواپيما.

ويرايش 01

3

ديماه 94

شيوه نامه  -2240شيوه نامه اجرايي پروازهاي چارتر
-2

پيوست 3

وظايف و مسئوليت ها

 -1-2وظايف و مسئوليت هاي چارتردهنده
چارتردهنده قبل از واگذاري پرواز به چارتركننده ،مكلف به اخذ مجوز پرواز چارتر درخواستي از سازمان مي
باشد.
مسئوليت رسيدگي ،تعيين تكليف و جبران خسارات مسافرين در پروازهاي تاخيري و ابطالي برعهده
چارتردهنده است و قابل انتقال به غير نمي باشد.
چارتر دهنده مسئول انجام پرواز مطابق زمان اعالم شده بوده و در صورت تأخير ،ابطال ويا اختالل در انجام
پرواز ،ميبايست براساس شيوهنامه حقوق مسافر در پروازهاي داخلي اقدام نمايد.
رعايت شرايط حمل مسافر و مسئوليت هاي مربوط به آن در چارچوب قانون تعيين حدود مسئوليت هاي
شركت هاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل كشور برعهده چارتر دهنده مي باشد.
مسئوليت چارتردهنده در قبال بار همراه مسافر ،برابر قوانين و مقررات حاكم و جاري كشور مي باشد.
مسئوليت رسيدگي و جبران خسارت فروش مازاد برظرفيت (صندلي) در صورت تغيير نوع هواپيما و يا
محدوديت هاي عملياتي منجر به كاهش تعداد صندلي نسبت به تعداد مندرج در قرارداد و كليه مسئوليت هاي
مندرج در كنوانسيون ورشو و قانون تعيين حدود مسئوليت هاي شركتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل
كشور برعهدة چارتردهنده مي باشد.
واگذاري مجدد ظرفيت پروازهاي چارتر توسط چارتر كننده ،به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر  ،رافع
مسئوليت چارتردهنده در برابر سازمان نمي باشد.
چارتردهنده موظف است ،آمار قراردادهاي چارتر خود را بصورت ادواري (برابر فرم ابالغي) به سازمان
گزارش نمايد.
چارتر دهنده مجاز به انتقال وظايف فوق الذكر به چارتر كننده نمي باشد.
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 -2-2وظايف و مسئوليت هاي چارتر كننده

چارتركننده ميبايست بليت چارتر دهنده ( الكترونيک ويا كاغذي) را در اختيار مسافرين قراردهد .لذا پذيرش
مسافر و صدور كارت سوارشدن بدون ارائه بليت معتبر چارتردهنده مجاز نمي باشد.
چارتر كننده موظف است شرايط قرارداد و مقررات مربوط به پروازهاي چارتر و حقوق مسافرين را رعايت
نمايد.
مسئوليت جبران خسارت فروش مازاد نسبت به تعداد مندرج در قرارداد برعهدة چارتركننده مي باشد؛ بديهي
است چارتر دهنده موظف است در صورت بروز فروش مازاد ،برابر مفاد شيوهنامه حقوق مسافر در راستاي جلب
رضايت مسافرين ذيربط اقدام و هزينه مربوطه را از چارتركننده اخذ نمايد.
چارتر كننده موظف است در جهت شفاف سازي نرخ و صدور بليت چارتر اقدامات ذيل را انجام دهد:
 -1-4-2-2بليت صادره توسط چارتر كننده مي بايست حاوي كليه مشخصات تعيين شده توسط چارتر دهنده
باشد.
 -2-4-2-2بهاي بليت مي بايست بصورت كامل و مشتمل بر نرخ پايه مسير ،عوارض متعلقه و بهاي كل مسير
در بليت درج گردد.
 -3-4-2-2شرايط استرداد بليت مي بايست بطور كامل و شفاف در بليت درج گردد.
 -4-4-2-2بليت مي بايست همزمان با دريافت وجه ،صادر گردد.
 -5-4-2-2در صورت عدم صدور بليت همزمان با دريافت وجه و انصراف مسافر از سفر ،وجه دريافتي مي
بايست به طور كامل و بدون كسر هرگونه هزينهاي عيناً توسط چارتر كننده به مسافر مسترد گردد.
 -3شرايط
 -1-3شرايط عمومي قرارداد
اختصاص ظرفيت پرواز هاي برنامه اي ،با عنوان چارتر يا هر نام ديگري مجاز نمي باشد.
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چارتردهنده ميبايست بليت خود را در اختيار چارتركننده اي قرار دهد كه داراي مجوز بند الف از سازمان باشد.

تبصره  :1در صورتي كه چارتركننده تنها داراي مجوز گردشگري باشد ،بليت مي بايست توسط چارتردهنده صادر
گردد.
تبصره :2در زمان انعقاد قرارداد ،رعايت مقررات نرخي مسير پروازي الزامي مي باشد.
درصورت ابطال پرواز رفت و يا برگشت ،چارتردهنده و چارتر كننده موظف به انجام تعهدات خود در قبال
مسافرين در چارچوب تمهيدات تعيين شده در قرارداد مي باشند.
چارتردهنده نميتواند بدون پيش بيني انجام تعهدات خود در قبال مسافرين ،نسبت به ابطال پروازهاي چارتر
اقدام نمايد.
 -4مقررات ابطال پروازهاي چارتر
ابطال پروازهاي چارتر منوط به رعايت رويه و مقررات سازمان ،شيوهنامه حقوق مسافر و مفاد قرارداد مي باشد.
 -5موارد تخلف
درصورت تخلف چارتر دهنده و يا چارتر كننده از مقررات اين شيوهنامه ،ساير مقررات و آئين نامه هاي ذيربط مراتب
به تشخيص سازمان بمنظور رسيدگي و اقدام بايسته به مراجع ذيربط ارجاع خواهد گرديد.
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