ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز؛ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﺮﺑﺎس ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
ﭘﻬﻦ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ  28ﻓﺮوﻧﺪ از  100ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﯾﺮان از ﻧﻮع  A330ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻟﺰ رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻼشﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﻬﻦﭘﯿﮑﺮ  A330ﺟﺰو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آن در ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻔﺎرش  28ﻓﺮوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺳﻮی اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮﺑﺎس ﺑﺪﻣﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﺮﺑﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  A330ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد را رد ﮐﺮد.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را در ﻏﺮب از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﺧﻮدم درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  A330اﯾﺮﺑﺎس ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ.
وی ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ در ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،درﺑﺎره اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ  A330ﺑﺮای ﺳﺎل  2018ﻫﯿﭻ
اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺪد  200ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻓﺮوﻧﺪ آن ﺑﺎ اﯾﺮﺑﺎس ﺑﻮد 28 .ﻓﺮوﻧﺪ از اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ از ﻧﻮع ﭘﻬﻦ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ در داﺧﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺪارد و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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