در ﭘﯽ اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎز ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و ای ﺗﯽ آر از واﮔﺬاری ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﯾﺮ و ﻧﯿﺰ آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺮارداد اﯾﺮﺑﺎس،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﻫﻤﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان روﺷﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی روﺑﻪ رو اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻫﻤﺎ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎزاد ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮﭼﻢ ) (Flag Careerرا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺪک
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺪارد.
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮان اﯾﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻞ  ۰۰۲ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﻮان اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﻪ ﺳﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮﺑﺎس ﺗﻨﻬﺎ  ۳ﻓﺮوﻧﺪ از  ۰۰۱ﻓﺮوﻧﺪ و ای ﺗﯽ آر  ۸ﻓﺮوﻧﺪ از  ۰۲ﻓﺮوﻧﺪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۰۰۲ﻓﺮوﻧﺪ اﯾﺮﺑﺎس،
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و ای ﺗﯽ آر ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۱ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻣﺤﻞ  ۰۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻤﻪ
 ۹۸۱ﻓﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻓﺮار ﻫﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن آن و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ اﯾﺮان اﯾﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی
اﯾﺮان ،روش ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻧﻮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی دﻧﯿﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ راه :ﺷﺎﯾﺪ ای ﺗﯽ آر  ۶ﻓﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﺪ
اﮔﺮﭼﻪ اﺻﻐﺮ ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از اﺑﻄﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﻮز ﻗﺒﻠﯽ اداره ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت
ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ )اوﻓﮏ( ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ای ﺗﯽ آر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺬ ﻣﺠﻮز
ﻣﻮردی ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۶ﻓﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ای ﺗﯽ آر  ۰۰۶-۲۷اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ :ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﻈﺮی ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ ﻫﻮاﻧﻮردی و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری درﺑﺎره اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت
از ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻓﻮرس ﻣﺎژور» در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز اﻋﻼم

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻗﺮارداد ﻫﻤﺎ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض درج اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺴﺦ ﺷﺪه و ﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت از ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ :ﻗﺮارداد ﻫﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﯾﺮاد دارد
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﯾﺮان اﯾﺮ از ﺳﻮی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﺮان اﯾﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از ﻏﻮل ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دارﯾﻢ ،دارد؛ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻗﺮارداد دارم ،ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻗﺮارداد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺟﻬﺮم در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﯾﺮان اﯾﺮ و ای ﺗﯽ آر اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺗﻮر
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز اوﻓﮏ دارﯾﻢ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ ،ﻗﺮارداد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و دﯾﮕﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزان اﯾﺮاد دارد و ﺗﻌﻬﺪات ﻻزم را از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ،
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

