
54

شماره 81
شنبه 23 فروردین 1393

لغو تحریم هواپیمایی
اقتصاد ایران

که قبل از انقالب خریداری کرده ایم یا هواپیماهایی که فرسوده اند و پنج تا شش سال دیگر 
مستهلک خواهند شد. شاید عده ای بخواهند این خبر کم اهمیت جلوه داده شود اما نباید 
اجازه بدهیم سرمایه کشور حتی در هواپیماهای فرسوده به سادگی به علت نبود قطعه از 

میان برود.
Á    با این اوصاف نباید بگذاریم این فرصت از دست برود. از طرف دیگر آیا می توان از این 

مساله برای خرید هواپیما با تکیه بر توان صنعت هوایی استفاده کرد؟
معتقدم اگر تحریم ها مرحله به مرحله به سمت تعدیل حرکت کند حتی اگر حرکت 
آرامی نیز داشته باشد در یک افق سه تا پنج ساله با تامین قطعات ناوگان هوایی می تواند 
به درآمدزایی مناسبی برسد و حتی در گام بعدی با اتکا به توان خود صنعت بدون حمایت 
دولت شرکت های فعال می توانند هواپیماهای مناسبی را با تضمین خدمات فنی و نگهداری 
کارآمد کنند. باید توجه کنیم ناوگان بدون داشتن قطعات زیرساخت مناسبی برای ادامه 
فعالیت ندارد بنابراین ابتدا باید ادامه خدمات فنی و پشتیبانی را تضمین کرد بعد به فکر 
خری��د هواپیما ب��ود. این گونه مجوزها را باید مثبت دید. البته ع��ده ای در این مواقع وارد 
بازی انتظارات می شوند و توقعات را افزایش می دهند. اعتقاد دارند با این گونه گشایش های 
محدود نمی توان کاری از پیش برد در حالی که باید توجه کنیم از این فرصت می توانیم 
استفاده کنیم تا زمینه افزایش بهره وری ناوگان فراهم شود. در دهه گذشته پرسنل فنی 
ناوگان هوایی ایران در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماهای قدیمی متمرکز بوده و دانش 
فنی خوبی در این زمینه کسب کرده اند. حداقل با رفع محدودیت در تامین قطعه ناوگان 
می تواند خود را سرپا نگه دارد و به نیازها پاسخ دهد. فایده ای ندارد هواپیماهای مدرن وارد 
کشور کنیم اما زیرساخت فرودگاهی و فنی نداشته باشیم. چرا که این هواپیماها هر چقدر 
هم مدرن و به روز باش��ند راه حل طالیی معضالت صنعت هواپیمایی و بهره وری در این 

صنعت نیستند.
Á    اگر این روند ادامه یابد و به جایی برسیم که بدون هیچ گونه چالشی به طور مستقیم 

از شرکت های بزرگی چون بوئینگ قطعه خریداری کنیم آیا می توان به آسانی  شرکت های 
واسطه ای را که سالیان گذشته شکل گرفته اند و منافع قابل توجهی نیز دارند حذف کرد تا 

شاهد کاهش هزینه های ایرالین ها در خرید قطعات باشیم؟
به هر شکل در چهار دهه گذشته به علت تحریم ها و عدم ارتباط مستقیم با شرکت های 
بزرگی چون بوئینگ در این بین شرکت های واسطه ای بسیاری شکل گرفته اند و با توجه 
به منافعی که دارند به سادگی کنار نمی روند. در مقابل نیز ایران باید تمام تالش خود را 
به کار گیرد تا از این فرصت در جهت از س��رگیری ارتباط مس��تقیم با این شرکت بزرگ 
هواپیما سازی جهان بهترین بهره را ببرد چرا که اگر از  این فرصت به خوبی استفاده کند در 
گام های بعدی نیز شاید موفق شود دامنه این ارتباطات را افزایش دهد اما اگر این مساله 
را دس��ت کم بگیرد و کم اهمیت جلوه دهد طبیعی اس��ت که فرصت سوزی کرده است. 
حتی می توانیم از این فرصت نیز در جهت اش��تغال زایی در داخل کشور استفاده کنیم و 
سیستم تعمیر و نگهداری در ناوگان کشور را توسعه دهیم. شرکت های واسطه می توانند به 

Á    در هفته گذشته بوئینگ و جنرال الکتریک اعام کردند از وزارت خزانه داری آمریکا 
برای صادرات برخی قطعات هواپیماهای تجاری ب�ه ایران مجوز دریافت کرده اند. این در 
حالی است که قبل از این تاش های شرکت های هواپیمایی ایرانی به گفته مسووالن دولتی 
کشور پس از توافق ژنو و لغو تحریم فروش قطعات هواپیما به نتیجه نرسیده بود و هنوز 
آنها موفق نش�ده اند قطعه ای وارد کش�ور کنند. ظاهراً ورود این قطعات منوط به دریافت 
مجوز شرکت های سازنده هواپیما و قطعه بزرگ جهان از دولت آمریکا شده است. به نظر 
شما با اعام این خبر که این دو شرکت موفق به دریافت مجوز برای فروش قطعه به ایران 
شده اند تا چه میزان می توان امیدوار بود که زمینه مساعد فراهم شود و پس از سال ها قطع 
رابطه شرکتی چون بوئینگ با شرکت های ایرانی شاهد ورود قطعه به طور مستقیم باشیم؟ 
مهم ترین مساله در ناوگان هوایی این نیست که سن هواپیماها کم یا زیاد است. بلکه مهم 
این است که چگونه هواپیماها تعمیر و نگهداری می شوند تا بتوانند با حفظ ایمنی خدمات 
متناسبی را ارائه دهند. متاسفانه در ایران همگان تصور می کنند مشکل ناوگان هوایی به 
نبود هواپیماهای مدرن برمی گردد. فکر می کنیم اگر هواپیماهای نو و مدرن وارد ناوگان 
کشور شوند دیگر تمام مشکالت و چالش های ناوگان هوایی رفع خواهد شد. در حالی که 
این گونه نیست. اگر هواپیماهای مدرن در اختیار داشته باشید اما سیستم تعمیر و نگهداری 
مناس��بی نداشته باشید و در تامین قطعات چالش و محدودیت داشته باشید آن هواپیما 
پس از انجام 300 ساعت پرواز زمینگیر خواهد شد. بنابراین الزم است ابتدا در زمینه تامین 
قطعات و خرید آنها با محدودیت مواجه نباشیم و پس از آن به دنبال ورود هواپیماهای نو و 
مدرن باشیم. وقتی بالغ بر 70 درصد ناوگان هوایی ایران به علت نبود قطعه زمینگیر است 
و بخش قابل توجهی از هواپیماها به ویژه در سال های اخیر به علت نبود قطعه غیرفعال 
شده اند نشان دهنده این مساله است که بهره وری ناوگان بسیار پایین است و از نظر فنی 
در ش��رایط مناسبی قرار ندارد. بنابراین مساله اصلی این است که در گام اول مشکالت و 
چالش های فروش قطعه رفع ش��ود؛ لذا باید اعالم خبر ص��دور مجوز آمریکا برای فروش 
قطعات هواپیما به ایران برای بوئینگ و جنرال الکتریک را بسیار مثبت بدانیم که می تواند در 

صورت عملیاتی  شدن بخشی از مشکالت ناوگان را خودبه خود حل کند.
Á    یعنی می توان امیدوار بود با این گونه مجوزها که گستره محدودی دارند با ورود قطعات 

جدید و اورهال هواپیماهای غیرفعال و بازگشت آنها به مدار عملیاتی ناوگان حداقل زمینه 
برای توسعه ناوگان فراهم شود؟

 تاکید کردم خبر اعالم شده از سوی مقامات بوئینگ و جنرال الکتریک بسیار مثبت و 
سازنده است. نباید اهمیت صدور چنین مجوزی را در این شرایط برای صنعت هوایی ایران 
دس��ت کم گرفت. در حال حاضر ورود قطعات جدی��د و احیای بالغ بر 70 درصد ناوگان 
می تواند برای بخش هوایی کشور راهگشا باشد تا در مراحل بعدی گام های جدی در جهت 
توسعه ناوگان بردارد. از طرف دیگر نقش واسطه ها و دالالن کمتر می شود. این امر باعث 
خواهد شد تا هزینه های تامین قطعه برای شرکت های هواپیمایی بسیار کمتر از گذشته 
باشد. مساله مهم فعلی ناوگان رفع مشکل تامین قطعات مورد نیاز است؛ چه هواپیماهایی 

آغاز گام های مثبت 
امیدبهتوسعهناوگانهواییدرگفتوگوبااستاددانشگاهکالیتونآمریکا

ناوگان کهنه هوایی کشور اگرچه سال ها با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند و با این وجود توانسته سرپا بایستد اما در سال های اخیر به علت تشدید 
تحریم ها در ممنوعیت فروش قطعات هواپیما به تدریج روزنه های تنفسی آن با چالش مواجه شده است. بالغ بر 250 فروند هواپیما در ناوگان وجود دارد 
که بیش از نیمی به علت نبود قطعه زمینگیر شده اند و تنها راه چاره در ورود قطعات جدید است. با این اوصاف در ماه های پایانی سال گذشته گشایش در 
سیاست خارجی و توافق ژنو که در نهایت منجر به لغو تحریم در فروش قطعات هواپیما به ایران شد در این بین خوش بینی ها را به توسعه صنعت هوایی 
کشور بازگرداند تا با تامین قطعات و احیای نیمی از ناوگان دوباره این صنعت جان بگیرد اما وجود برخی از مسائل باعث شده تا پروسه عملیاتی  شدن فروش 
قطعه به ایران کمی طوالنی شود. اعام خبر صدور مجوز آمریکا برای فروش قطعه به ایران به شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک ظاهراً امیدواری هایی 
را دامن  زده است که اگر به مرحله عملیاتی برسد حداقل وضعیت صنعت  هوایی به تدریج به سمت بهبود گام برمی دارد. به این بهانه با دکتر علی دادپی 

اقتصاددان و استاد دانشگاه کایتون آمریکا پیرامون این موضوع به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.
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بنگاه های ارائه خدمات فنی تبدیل شوند و دانشی را که کسب کرده اند در اختیار صنعت 
قرار بدهند و در سطح منطقه فعال شوند.

Á    به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی، ناوگان ما به کلکسیون دار 
هوایی کهنه تبدیل ش�ده و از طرفی میزان س�وانح نیز افزایش یافته است آیا می توان با 
ورود قطعات جدید زمینه بهره گیری بیش�تر از این ناوگان را فراهم کرد تا شاهد کاهش 

سوانح باشیم؟
من با این جمله مخالفم. ما کلکسیون هواپیماهای کهنه نداریم، یک شکاف در ارتباط 
ما با صنایع تولید کننده هواپیما پیش آمده است و خب مانند هر رویداد دیگری هزینه هایی 
داشته است. این پیش فرض هم درست نیست که کهنگی ناوگان دلیل عقب ماندگی است. 
در تمام سال های گذشته صنعت هواپیمایی در کشور گسترش کیفی داشته است و شبکه 
فرودگاهی ما در حال افزایش بوده اس��ت. درباره سوانح توجه کنید که کهنگی ناوگان به 
نظر بسیاری دلیل واضح این رویدادها و تنها دلیل سوانح است در حالی که این طور نیست. 
بروز سوانح هوایی تنها به یک عامل بستگی ندارد. در بروز سوانح عوامل مختلفی دست 
به دست هم می دهند تا آن اتفاق رخ می دهد. بنابراین نمی توان گفت چون هواپیماهای 
ما عمدتاً فرس��وده هستند و س��ن باال دارند نمی توان مانع بروز سوانح شد. از سوی دیگر 
به علت وجود تحریم ها در س��ال های گذش��ته هر اتفاق و سانحه ای در بخش هوایی رخ 
داد این انگیزه وجود داش��ت که رس��انه ها و برخی مدیران به سادگی تحریم ها را مسوول 
مش��کالت و کاس��تی ها بدانند. در حالی که بسیاری از مسائل از ناحیه تحریم ها به وجود 
نیامده بودند بلکه به ضعف در مدیریت و عدم توسعه زیرساخت ها بر می گشتند. بنابراین 
اگر ساختار فرودگاه ها مناسب نبوده، یا ابزارهای صحیح را به کار نگرفته ایم این به این معنا 
نیست که تحریم ها در این زمینه نقش داشته اند. تحریم ها مقصر هستند ولی توجیه کننده 
کم کاری ها و سیاست های غلط نیستند.  در حالی  که بخشی از مشکالت به مسائل ناشی 
از تحریم ها ربط دارد اما بخش قابل توجه مس��ائل به عواملی برمی گردد که به آنها کمتر 
اشاره می شود مسائلی مانند ارتقای مدیریت و بهره وری، تکیه بر استانداردهای کیفی نیروی 
انسانی، مدیریت صحیح فرودگاه ها، برخورداری از یک برنامه اقتصادی و ایمنی مطابق با 

استانداردهای مدیریت روز جهان. اگر این عوامل را به شکل یک بسته در نظر بگیریم و 
اصالح آنها را شروع کنیم به تدریج بسیاری از چالش های صنعت هوایی کشور حل 

خواهد شد. اما متاسفانه در صنعت هوایی کشورمان برخی از سنت های قدیمی در 
سیستم مدیریت ناوگان هوایی همچنان وجود دارند در حالی که سال هاست در 

خطوط هوایی جهان این سنت ها کنار گذاشته شده اند.
Á    ای�ن روزها بحث دیگری که در زمینه توس�عه ناوگان مطرح اس�ت 

موضوع آزادس�ازی قیمت بلیت هواپیماست. به رغم اینکه سال هاست 
مس�ووالن وعده آزادس�ازی قیمت ها در این بخش را می دهند اما در 
عمل اتفاقی رخ نداده اس�ت. به نظر شما آزادسازی قیمت در صنعت 

هوایی تا چه میزان می تواند در جهت توسعه ناوگان تاثیرگذار باشد؟
 توجه کنید آزادس��ازی باید در تمام ارکان صنعت هواپیمایی رخ 

دهد. تنها مساله قیمت بلیت هواپیما نیست بلکه باید زمینه هایی چون 
سرمایه گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد، قوانین به شکلی تدوین شود که 
دست و پاگیر نباشد و بخش خصوصی را در جهت توسعه سرمایه گذاری 
در این بخش جذب کند. متاس��فانه زمینه های سرمایه گذاری در بخش 
هوایی ایران مخدوش ش��ده و دس��ت و پای س��رمایه گذار بسته است. 
درحالی که آزادس��ازی در صنعت هوایی یکی از شروط توسعه این بخش 

است. یا در بخش فرودگاه ها در زمینه سرمایه گذاری قوانین به شکلی است 
که به جای جذب بیشتر س��رمایه گذار آنها را فراری می دهد؛ لذا الزم است 

عالوه بر آزادسازی قیمت ها و ارائه خدمات متناسب با قیمت بلیت به مسافران 
بخش هوایی در زمینه توسعه فرودگاه ها نیز ساختار سرمایه گذاری تغییر کند و 

سرمایه در بخش هوایی به سمت زیرساخت سازی حرکت کند. 
Á   در این زمینه چه باید کرد؟ 

 توجه کنید وظیفه شرکت های هواپیمایی ارائه ارزان خدمات پروازی نیست، 
بلکه ارائه خدمات پروازی ایمن و قابل اعتماد اس��ت. ایرالین ها بر مبنای سوددهی 

ش��کل گرفته اند، باید با توجه به خدماتی که ارائه می دهند س��وددهی الزم را داش��ته 
باشند. ایرالین داری با زیاندهی همخوانی ندارد. متاسفانه ساختار شرکت های هواپیمایی 

در کش��ور به شکلی بنا نهاده ش��ده که اگر حمایت ها و سوبسیدهای دولتی نباشد زیان 
هنگفت می دهند. از طرفی مسافر بخش هوایی حقوق متناسبی دارد که باید رعایت شود. 
وقتی شهروندی بلیت هواپیما تهیه می کند نباید مبنا ارائه بلیت ارزان آن باشد بلکه باید 
به ازای هزینه ای که پرداخت می کند خدمات کیفی مناسب و تضمین سالمت و ایمنی 
در طی آن سفر را دریافت کند. اما متاسفانه در ایران با ساختار دولتی تنها به پایین بودن 
قیمت ها می اندیش��ند درحالی که اگر آزادسازی انجام شود شهروندان نیز خدمات کیفی 
مناسب دریافت می کنند. مسافری که می داند ایمنی پرواز شرط است برای پروازی ایمن و 
بدون سانحه قیمت بیشتری هم می پردازد. در توسعه ناوگان هوایی تمام راه ها به آزادسازی 

در تمام زمینه های این صنعت، اعم از ناوگان و فرودگاه ختم می شود.  

خبر اعام شده از سوی مقامات بوئینگ و جنرال الکتریک بسیار مثبت و سازنده است. نباید اهمیت صدور چنین مجوزی را در این شرایط برای صنعت 
هوایی ایران دست کم گرفت.


