در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
ﻧﻤﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی دادﺳﺘﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :وﺿﻊ ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ از اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
واﻗﻌﺎً ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و دﻧﯿﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎﺑﻨﺎک اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﻣﻮرﺧﻪ  10ﺧﺮداد  1397ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﺪارد .ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﺮﻓﺒﺎﻓﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی دادﺳﺘﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر  24ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ “ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ داده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ” ﮔﻔﺖ :وﺿﻊ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ از اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و دﻧﯿﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی  2016-2017ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺟﻮع ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ،
زﯾﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی رﯾﻠﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺎدر و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻫﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻫﺎ  138ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه  7ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه و ﻧﻤﺮه
 1ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎل  2016-2017در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول و دوم
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﻤﺮه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺑﺮای دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ  6.7ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه در
ﻫﺮ دو ﺳﺎل در رﺗﺒﻪ دوم دﻧﯿﺎ و اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه  6.2در دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻔﺘﻢ دﻧﯿﺎ و دوم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ -
ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻣﺎرات را در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺎی
ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ،5.4اردن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  5.3و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  4.9ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 29م34 ،م و 45م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ،3.4ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﻤﺎن ،ﻟﺒﻨﺎن و ﮐﻮﯾﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ 111م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺰارش ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  3.2در ﺟﺎﯾﮕﺎه 118م دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه  6.9در دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه

اول دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻮاﯾﯽ از اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ در ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺗﺎﺑﻨﺎک

