صنعتهواییازفرسودگی
تا تالش برای نوسازی

سهیال یادگاری

تراژدی
سقوط

اما این میانگین در جهان 11ســال اســت .عــاوه بر میانگین
ســن باال ،ناوگان هوایی از نظر کمی نیز پاســخگوی نیازهای
کشــورنیست.بر اســاسبرآوردها ایرانبیش از 400هواپیما
برای نوســازی ناوگان خود نیــاز دارد .از اینرو دولت یازدهم
یکی از بندهای مهم در برجام را به لغو تحریمهای صنعت
هوایــی و خریــد هواپیماهــای نــو و دســتیابی به بــازار خرید
قطعــات هواپیما قــرار داد و قــرارداد خریــد  200هواپیمای
ایربــاس ،بوئینگ و ای تــی آر از ســوی هواپیمایی جمهوری
اســامی ایران همــا نخســتین گام در این راه بــود .اما دولت
عالوه بر خرید هواپیما تجهیز و نوسازی فرودگاهها را نادیده
نگرفــت و آن را نیــز در دســتور کار برای جذب ســرمایههای
داخلــی و خارجی قــرار داد .با این اقــدام دولت و بخصوص

روزنامهنگار

زمانزیادینیســتکهسازمان«شــبکهامنیتهواییو
شرکتمشاوره»کاهشاســتثناییتعدادسوانحهوایی
درجهانرانشــانه«خوشاقبالی»دانستودرگزارشی
تأییدکردکهدرسالگذشــتهمیالدیهیچسانحهایبرای
جتهایمســافربریدرجهــانرخندادهاســت.ماهم
دلخوشبهاینگزارشکهبعدازآخرینسقوطهواپیمای
مسافریســال 93ســومینســالیرابهپایانمیبریمکه
مسافرانهواییازســوانحدرامانبودهاندواین«خوش
اقبالــی»شــاملحــالماهــممیشــودامادرنخســتین
ســاعاتصبح 29بهمناعــامناپدیدشــدنهواپیمای
ATRشرکتآسمانازصفحهرادارکهازتهرانبهیاسوج
میرفتخبربــدیبرایایرانیــانکههنــوزرختعزای
دریانوردانســانچیرابهتنداشتندبههمراهداشتوباز
همسقوطهواپیماجانتعدادیازهموطنانمانراگرفته
بودتاســال 96نیزدرتاریــخصنعتهواییکشــورمانند
بســیاریســالهایقبلبهعنوانســالیکهدرآنسانحه
برایهواپیمایمسافریرخدادهثبتشود.

سالنامه 96

اقتصادی

78

نگاهی بهفعالیت صنعت هوایی کشــور نشان میدهد
تاکنونیکهزارو694نفردراثرسوانحهواپیمایی(مسافری
و نظامــی) در ایــران جــان باختهانــد کــه حمله موشــکی به
هواپیمای ایرباس ایرانایر توســط نیــروی دریایی امریکا با
 290شهید بیشترین تعداد کشتههای حوادث هوایی را رقم
زده اســت و بعــد از آن ســقوط هواپیمای ایلیوشــین با۲۷۵
کشــته ،در نزدیکی کرمان در ســال ۱۳۸۱و سقوط هواپیمای
توپولوف کاســپین در نزدیکی قزوین با  168کشــته در ســال
 ۱۳۸۸بیشــترین تعــداد کشــتهها را دارند .آخرین ســانحه
ســقوط هواپیمــا هــم یک مــاه مانــده به پایــان امســال و در
 29بهمــن ماه ثبت شــد .هواپیمای ایتــیآر  ۷۲متعلق به
شــرکت هواپیمایی آســمان پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد
به ســمت یاســوج ،از صفحه رادار ناپدید شد .این هواپیما با
برخورد به کوه در منطقه کوهســتانی دنا در نزدیکی سمیرم
متالشــی شد .تمامی ۶۶سرنشــین این هواپیما جان خود را
از دست دادند.
توپولوفهایمقصر
نام توپولوفهای روســی در سوانح هوایی در ایران بیشتر
از هواپیماهای دیگر با ســقوط عجین شــده است و بیشترین
تعــداد حادثــه هم مربــوط بــه ایــن نــوع هواپیما(توپولوف
 )154با 4ســقوط و 449کشته اســت .پس از حادثه سال 88و
سقوط توپولوف در حوالی قزوین سال  ۱۳۸۹با حکم رسمی
هیأت دولت پرواز هواپیماهای روســی توپولوف در آســمان
ایران متوقف شــد امید مردم برای رهایی از ســقوط هواپیما
بــا توقــف پــرواز توپولوف بیشــتر شــد امــا ســقوط هواپیمای
بوئینــگ ایرانایــر در ســال  89در ارومیه و بعد از آن ســقوط
آنتونوف  140هســا در فرودگاه مهرآباد و ســقوط اخی ر ای تی
آر شرکت آسمان نشان داد که مشکل ناوگان فرسوده هوایی
ایران بیشــتر از آن اســت که با توقــف پرواز یک نــوع هواپیما
خاتمه یابد .از  292هواپیمای موجود شــرکتهای هوایی در
کشــور 120فروند آن زمینگیر هســتند ،توقف و زمینگیرشدن
ایــن هواپیماهــا مشــکالت زیــادی را در صنعــت هوانوردی
به وجود آورده اســت .توســعه صنعت هوایی از نظر امنیتی
و اقتصــادی و گردشــگری یکــی از نمادهــای اصلی توســعه
هر کشــور اســت .تحمیل بیــش از 37ســال تحریم صنعت
هواییموجبفرسودگیناوگانهواییشدطوریکهدرحال
حاضرمتوسطسن هواپیماهای فعال بیش از 24سال است

در حال حاضر متوسط سن هواپیماهای فعال بیش
از  24سال است اما این میانگین در جهان  11سال
است .عالوه بر میانگین سن باال ،ناوگان هوایی از نظر
کمی نیز پاسخگوی نیازهای کشور نیست .بر اساس
برآوردها ایران بیش از  400هواپیما برای نوسازی
ناوگان خود نیاز دارد
خریــد هواپیماهــای کوچــک و کوتــاه بــر د ای تــی آر چندین
فرودگاه کوچک که ســالها بهخاطر نبود هواپیمای مناسب
وامکاناتفرودگاهیفعالیتینداشتنددوبارهفعالیتشان
را از ســر گرفتنــد .دلیــل دیگرســن بــاالی هواپیماهــای
شــرکتهای هوایــی این اســت کــه بهخاطر تحریمهــا آنها
نمیتوانســتند هواپیمــای نــو بخرنــد از طــرف دیگــر هــم
کشــورهای دیگر حاضــر نبــودن هواپیماهای جــوان خود را
بفروشــند بنابراین شــرکتها ناچار به خریــد هواپیماهایی
با ســن بیشــتر از 15تا 20ســال میشــدند .همچنین به گفته
کارشناســان صنعت هوایی مجوز تأســیس شرکت هوایی با
ســرمایه اندک دلیل دیگر افزایش ناوگان فرســوده در ایران
شــد .این شــرکتها توان مالی خرید هواپیما با ســن کمتر را
نداشــتند بنابراین به خرید هواپیماهایی مسن روی آوردند
و به این ترتیب جان مســافران ایــن هواپیما در هر پروازی در
معرضخطرسقوطقرارگرفت.
برآشفتهشدنمخالفانازنوسازیناوگان
اما قرارداد خرید هواپیما و تصمیم دولت برای نوسازی
ناوگانهواییبدونحاشیهنبود.بااینکههمگانبهفرسوده
بــودن هواپیماهــا و امکانات صنعت هوایی اذعــان دارند و
تعــداد حوادث هوایــی و مخاطرات آن بخوبی آن را نشــان
میدهد اما اقدام دولت برای نوسازی ناوگان بعد از برجام
باعــث شــده مخالفــان چشــم خــود را روی واقعیتهــای
صنعــت ببندنــد انتقادهــا از ایــن اقــدام را شــروع کردنــد.

مهمتریــن دلیــل آنهــا بــرای مخالفــت نیــز لوکــس بودن
حمل و نقل هوایی و اینکه مردم عادی از این بخش حمل و
نقل استفاده نمیکنند است .آنها میگویند حال که درصد
کمــی از مردم از هواپیما اســتفاده میکنند پــس چرا دولت
باید بودجه میلیاردی برای خریــد آن اختصاص دهد .این
ادعا البته ادعای درستی نیست .سقوط هواپیماها و نگاهی
به کشتهشدگان سوانح نشان میدهد که مسافران هواپیما
نیــز از مردم عادی هســتند .بررســی حــوادث هوایی طی۱۰
سال اخیر نشــان میدهد بیش از  ۵۰حادثه هوایی طی این
ســالها در ایران رخ داده کــه در مهمترین آنها صدها نفر از
ایرانیهــا جان خود را از دســت دادند .ادعای صرف بودجه
دولت بــرای خریــد هواپیما هم بــا توجه به نــوع قراردادها
ادعای درســتی نیســت .خرید هواپیما از طریــق فاینانس،
اجاره یا اجاره به شرط تملیک مد نظر بوده و تفاهمنامهها
همبرهمیناساسمنعقدشدهاست.وزیرراهوشهرسازی
دراینخصوصمیگویدکه«ازموضوعاتمهمدرنوسازی
ناوگان این اســت کــه هیچ تضمینی از ســوی دولت و بانک
مرکــزی ندادهایم ،ضمن اینکه منبع پرداخت اقســاط این
هواپیماهاازمحلعرضهبلیتوخدماتهمینهواپیماها
خواهد بود .منبع تأمین مالی اولیه این هواپیماها به میزان
 ۱۵درصــد توســط فروشــندگان و  ۸۵درصــد مابقــی را نیز
ی فاینانس
فروشندگان از محل تأمینکنندگان مالی اروپای 
میکننــد ».در واقــع دولــت خــود اقدام بــه خریــد هواپیما
نمیکنــد و ایرالینها و شــرکتهای هواپیمایی هســتند که
اقدامبهخریدهواپیماهایجدیدمیکنند.
ضمــن اینکــه هــزاران ایرانی هر ســال یک یا چند ســفر
خارجی دارند که بیشــتر این ســفرها بهخاطر نبود ناوگان با
ترجیح مســافران بــا شــرکتهای خارجی انجام میشــود
و بــه ایــن ترتیــب ســاالنه چندیــن میلیــارد دالر درآمــدی
که میتوانســت نصیب کشــور شــود به جیب شــرکتهای
خارجــی مــیرود .از طرفــی نوســازی نــاوگان و گســترش
فرودگاههــا میتواند ایران را بهجایــگاه قبلی خود بهعنوان
هاب پروازی منطقه بازگرداند و از این طریق میلیاردها دالر
درآمد به کشور وارد شود.
تنها در ســال حدود ۱۲هزار نفــر ایرانی به عراق میروند
این پول بهتر اســت به جــای اینکه به جیب ایرالین خارجی
بــرود به جیــب خودمان برود .ســفر ایرانیها به کشــورهای
حــوزه خلیج فارس درحال افزایش اســت اما نــه با ایرالین
ایرانی،بلکهباایرالینخارجیدرحالیکهاگرایرالینهایما
این توان را بهدست آورند که با خرید هواپیما ناوگان خود را
نوسازیکنندمسافراننیزمجبورنیستندهزینهچندبرابری
برایسفرهایخودبپردازند.بهگفتهکارشناسان اقتصادی
ایرانیها ســاالنه چیزی حدود  5الی  6میلیارد دالر بلیت از
شــرکتهای هواپیمایی خارجی خریداری میکنند ،در این
شرایط کسانی که مخالف خرید هواپیماهای جدید هستند
مدافعایرالینهایخارجیهستند.درواقعمخالفانخرید
هواپیماناخواستهبادولتامریکاکهبیشترینسنگاندازی
را در قراردادهای خرید هواپیما انجام داده همنوا شدهاند.
شروعنوسازی
اماباوجودتمامسنگاندازیهابرسرراهخریدهواپیما،
پــس از توافــق هســتهای ،شــرکت هواپیمایــی جمهــوری
اســامی ایران خرید بیش از ۲۰۰فروند هواپیمای مسافری
ایربــاس ،بوئینگ و ایتیآر را در دســتورکار خود قرار داد که
تاکنــون 11فروند ایرباس و ای تــی آر را به ناوگان خود اضافه
کــرده اســت .شــرکت هواپیماســازی ایرباس بــرای فروش
 ۷۳فرونــد هواپیمای مســافربری با شــرکت زاگــرس برای
س ای  ۳۲۰و هشــت فروند ایرباس
فــروش  ۲۰فروند ایربــا 
ای ۳۳۰تفاهمنامهای امضا کرده اســت .همچنین شرکت
س ای
ایران ایرتور تفاهمنامهای برای خرید  ۴۵فروند ایربا 
 ۳۲۰امضا کرده است.شــرکت آســمان نیز قراردادی برای
خرید ۶۰فروندهواپیمایبوئینگامضاکردهاست.شرکت
آســمان مطابق ایــن تفاهــم هواپیماهــای بوئینــگ ۷۳۷
مکس اس دریافت خواهد کــرد .زمان تحویل هواپیماها از
سال ۲۰۲۲میالدی (حدود ۵سال دیگر) خواهد بود.
بــه دلیــل تحریــم فــروش هواپیماهــای مســافربری و
همچنین محدودیت شــدید در تهیه لوازم و قطعات برای
آن ،ســوانح هوایی متعددی در ســالهای اخیر در کشــور ما
رخ داده و هموطنانمــان بهخاطــر آن جان خود را از دســت
دادهانــد امــا انتظــار مــیرود کــه وضعیــت نــاوگان هوایی
فرسودهباتوافقهستهایوتدبیردولتتغییرکندومردمبا
خیالیآسودهترسوارهواپیماشوند.

