سیمایمدرنحملونقلایران

نوسازی ناوگان هوایی،ریلی ،دریایی و زمینی چگونه شتاب گرفت؟

ریحانهیاســینی/در ســرمای روزهــای آخر دی مــاه ،ایرباسA321
در فــرودگاه مهرآباد نشســت و جمعی از مدیــران دولتی و خصوصی
به همراه خبرنگاران به اســتقبال آن رفتند .این اســتقبال ،نه به خاطر
پرنده غول پیکر آهنی ،که به خاطر اســتعاره آن از تمام گشــایشهای
پســابرجام بود .ایرباس  ،321بســرعت در ادبیات نویسندگان خوش
ذوق اقتصــادی بهعنــوان «پرنــده امیــد» مطــرح شــد و حاشــیههای
مخالفــان همیشــگی نیز ،نتوانســت مانع فــرود موفقیتآمیــز آن در
اقتصــاد ایــران شــود .بخشهــای حمــل و نقلی ایــران طی یک ســال
گذشته ،یکی از پرتحولترین و البته پربحثترین حوزههای اقتصادی
بــود؛ تحوالت و حاشــیههایی که قراردادهای نوســازی نــاوگان فرتوت
حمل و نقلی از مهمترین آنها بوده است.
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ایرانباایرباسچطورمعاملهکرد؟
فرهاد پــرورش مدیرعامــل هواپیمایی جمهوری اســامی ایران،
در زمانی که ایرباس در راه فرودگاه مهرآباد به ســر میبرد ،به «ایران»
گفته بود«:می خواهیم نوروز امســال مردم بــا هواپیماهای نو و جدید
مســافرت کنند .بر این اســاس اگر مســائل بینالمللی و پرداخت پول
مطلــوب پیش بــرود تعــداد بیشــتری هواپیمــای ایرباس وارد کشــور
خواهد شــد .هواپیمای جدید ایرباس که سند آن 18دیماه ثبت شده
اســت تا موقعی که کمبود ناوگان داخلی حل نشــود در آســمان ایران
پرواز میکند و پس از آن احتمال دارد که پروازهایش در آســمان ســایر
کشــورها باشــد ».رقم قرارداد ایران با ایرباس در رســانههای داخلی و
خارجی ،برای  118هواپیما بر اســاس دفترچه قیمت 18 ،میلیارد دالر
اعالم شــده بود .اما بر اســاس آنچــه اصغر فخریه کاشــان ،قائم مقام
وزیر راه و شهرســازی در امور بینالملل برای «ایران» روایت کرد ،رقم
این قرارداد کمتر شــده است« :این ارقام برای خرید  118هواپیما بوده
ولــی حاال که تعــداد آن بــه  100هواپیما رســیده ،قطعاًایــن رقم کمتر
شــده اســت .در کل به هیچ وجــه قیمتهایی که ما خرید کــرده ایم ،از
 50درصد کاتالوگ باالتر نیســت و تخفیفهای بســیار زیــادی از هر دو
طــرف گرفته شــده اســت ».حســن روحانــی ،رئیس جمهــوری نیز در
توگوی تلویزیونی با مردم گفته بود«:اینکه ما هواپیماها را
آخرین گف 
از راه اجاره به شــرط تملیــک خریدیم و پولی که بابــت این هواپیماها
قــرار اســت پرداخــت شــود در یــک مــدت  ۱۸ســاله داده خواهد شــد
به معنای آن است که دنیا به ایران برجام و ادام ه راهی که آغاز کردیم
اعتماد دارد ».بر اساس اظهارات رسمی ،تا انتهای سال  ،95دو فروند
هواپیمایایرباسدیگرنیزبهایرانمیرسند.
اظهارات دیگر نیــز از مذاکره با هواپیماســازی  ATRخبر میدهد.
هواپیماهای این شرکت معموالً برای مسیرهای کمتر از  700کیلومتر
مناسب است و مصرف سوخت کمتر ،هزینه تعمیر و نگهداری پایین
وقیمت ارزان ازجملهمزیتهایهواپیماهایATRاســت .بر اساس
صحبتهــای فخریه کاشــان قائــم مقام وزیــر راه در امــور بینالملل،
رقــم قــرارداد بــا 400،ATRمیلیــون دالر اســت .قــراردادی کــه البتــه
پیچوخمهای زیادی دارد و فخریه کاشان درباره آن میگوید« :یکی از
مســائل ما در رابطه بــا خرید هواپیماهای ATRمربــوط به موتورهای
این هواپیماســت که باید حل شــود .موتور هواپیماهای  ATRساخت
کانادااستومیخواهیمیکقراردادمطمئنیراباATRامضاکنیم».

ماجرایایرانوبوئینگبهکجامیرسد؟
بعــد از آنکــه ترامــپ از نخســتین روزهــای روی کار آمــدن ،ســر
ناســازگاری بــا ایــران گذاشــت ،رســانههای امریکایــی نگــران برهــم
خــوردن توافــق ایــران و بوئینگ شــدند .ســیانان مانــی در ایــن باره
نوشــت«:بوئینگ پیــش از روی کار آمــدن ترامــپ قــرارداد  8میلیارد
دالری بــا ایــران امضا کرده اما حــاال این قــرارداد ،در ابهام قــرار گرفته
اســت .ایــن مســأله ،بیــش از هــر چیــز ،بــرای کارگــران امریکایــی کــه
شغلهایشان به این قرارداد بستگی دارد ،دردسر میسازد».
بر اســاس اعــام بوئینگ ،توافــق ایران بــا این شــرکت میتواند از
100هزار شغل در شرکت بوئینگ و عرضهکنندگان آنها ،حمایت کند.
100هزار نفری که احتمــال دارد به خاطر بحرانهای بوئینگ ،تعدیل
شــوند .آدام پیالرســکی ،معــاون شــرکت مشــاوره صنعتــی اویتاس
بــه ســیانان مانــی میگوید«:اگر ترامــپ قــرارداد ایــران و بوئینگ را
با اخالل مواجه کند ،مشــکل جدی برای ســازندگان هواپیما در امریکا
ایجــاد خواهــد شــد .این بــرای اروپاییهــا نیــز آزاردهنده خواهــد بود.
همین مسأله باز هم ضرر بزرگی برای امریکاییهاست .چرا که باعث
میشــود اروپاییهــا دیگر روی این بخش از امریکا ،حســاب نکنند ».با
وجود نگرانی بوئینگیها ،عباس آخوندی اعالم کرده اســت مشکلی
در قرارداد ایران و بوئینگ پیش نخواهد آمد .او با قاطعیت درباره لغو
قــرارداد بوئینگ اعالم کرده اســت«:چنین اتفاقــی نمیافتد ،چرا که
این یک قرارداد تجاری است».
آبهاوریلهایایرانچطورمتحولشدهاند؟
اما بجز آســمان ایران ،آلمانیها نیز در صنعت حمل و نقل کشور
حضــور پیــدا کردهانــد .مقامــات زیمنــس اواخر مهرمــاه بود کــه وارد
کشــور شــدند و درباره معاملــهای که به نقــل از رویترز ارزشــی بیش از
توگو کردند .کمی بعد از آن خبر رسید
 2.25میلیارد دالر داشــت ،گف 
آلمان قطار مدرن قسطی به ایران میفروشد .محسن پورسیدآقایی،
مدیر عامل وقت شــرکت راهآهن ایران درباره توافق با آلمانیها گفته
بود«:در ســه حوزه حمل و نقل ریلــی تفاهمنامهای با آلمانیها امضا
کردیــم کــه افزایش ســرعت و برقی کــردن قطار تهــران ـ تبریــز ،قطار
حومــهای تهران و تبریز و همچنین خرید قطار سریعالســیر به صورت
لیزینــگ از شــرکت زیمنس ،مفــاد این قــرارداد را تشــکیل میدهد».
بانــک  kfwآلمــان نیــز اعالم کــرد کــه  1.2میلیارد یــورو برای توســعه
خطوط راهآهن به ایران وام میدهد.
در حــوزه قراردادهــای خارجــی ،آبهــای ایــران نیــز بینصیــب
نماندنــد و پــای یک غولجهانی به دریا باز شــد .گروه صنایع ســنگین
هیونــدای ،بزرگترین گروه کشتیســازی جهــان روز  19آذر اعالم کرد
قراردادساختکشتیهایکانتینریوتانکرهایحملمشتقاتنفتی
را با ایران در ســئول منعقد کرده اســت .بر اساس گزارش وال استریت
ژورنال ،اهداف این شرکت نوسازی ناوگان کشتیرانی نفتی ایران است

و اعتبــاری بالــغ بــر 2.5میلیــارد دالر هم بــدان اختصاص داده شــده
اســت .چینیها نیــز در این حوزه از شــراکت با ایران ســهم دارند و قرار
است برای فاینانس طرح قطار تهران-قم با ایران همکاری کنند .وزیر
راه و شهرســازی ،در آخریــن روزهای بهمن نیــز از ورود ریل باسهای
جدید به ایران خبر داد.
آخونــدی در ســفر به اســتان زنجــان از اتفاقهای تــازهای در حوزه
حمــل و نقلــی رونمایی کــرد .او از وعــده کارخانه ایریکو بــرای تحویل
۷۸ریلباس به شــبکه حملو نقل ریلی کشــور و نیز عقد قرارداد برای
تولیــد ۱۵۰ریــل باس دیگر خبــر داد و گفت«:باوجود تمــام تنگناهای
مالــی ،کارگاههــای راهســازی با طــراوت به کار خــود ادامــه میدهند.
همچنیــن قرارداد دیگــری برای تولیــد  ۱۵۰ریل باس دیگر در دســت
اقــدام قــرار دارد و امیدوارم هرچه ســریعتر تکلیف آن روشــن شــود تا
تحت لیسانس بهرهبرداری
کشورکرهجنوبیبهیکتولید
رئیسجمهوری:
داخلی خــوب دســتیابیم.
«اینکهما
همــه چیــز از اســتاندارد
خوبــی برخــوردار بــود تــا از
هواپیماها را از راه اجاره
جهــت ارزش فنــاوری و
بهشرطتملیک
ارائــه واگنهایــی در ســطح
خریدیم و پولی که بابت
اســتانداردهای بینالمللــی
اینهواپیماهاقرار
بــرای حمــل و نقــل ریلــی
در
شود
است پرداخت
بینشهری و حومهای و حتی
داده
ساله
یک مدت ۱۸
بــرای متــرو نیــز بتوانــد مؤثر
باشــد ».اگرچــه ایــن مــوارد
خواهدشدبهمعنای
پــر ســر و صداتریــن تحوالت
آن است که دنیا به ایران
حوزه حمــل و نقل بــوده ،اما
برجام و ادام ه راهی که
تحوالت یک ساله این حوزه،
آغازکردیماعتماد
بیــش از اینهاســت .بــه طــور
دارد».
متوسط پس از برجام تعداد
پروازهــای عبوری از آســمان
ایــران از 450پــرواز روزانــه
به بیــش از  900پرواز افزایش
یافته اســت تــا درآمدهای ارزی ایــران از این محل بــه دوبرابر افزایش
یابد و بیش از  40شرکت خارجی پروازهای خود را پس از دوران تحریم
بــه ایران آغاز کردهاند .همچنین موانع تردد کشــتیهای تجاری ایران
به بنادر کشورهای مختلف جهان ،مشکالت بیمه و پرچم کشتیهای
ایرانیبرایرفتوآمددربنادراروپاییبرطرفشدهومحدودیتهای
تردد کشــتیهای شــرکت ملی نفتکش ایران نیز برداشــته شده است.
تردد شــرکتهای بزرگ حملکننده کاال به بنادر ایران نیز از سر گرفته
شدهوبیشازهفتالینربزرگازکشورهایتایوان،چین،کرهجنوبیو
کشورهای اروپایی به بنادر ایران تردد خود را آغاز کردهاند.

