
 باسمه تعالی

 پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 ابهام در خصوص قرارداد خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ 5

 ید هواپیما از ایرباس و بوئینگ مطرح می شود:ابهام در خصوص قرارداد خر 5در ادامه 

 . آیا خرید هواپیما اولویت حوزه حمل و نقل کشور است و از توجیه اقتصادی مشخص برخوردار است؟1

اولین سئوالی که درخصوص این خریدهای عمده مطرح است، ضرورت و اولویت آن است. هرچند در ضرورت نوسازی ناوگان 

ها در نظر گرفته شود. طبق گفته مقامات وزارت راه این خریدها در الزم است در این زمینه اولویتهوایی کشور شکی نیست، 

های ریلی و رونق بخش مسکن نیست. اما اوال تمرکز امکانات تقابل با اقدامات دیگر این وزارتخانه همچون توسعه زیرساخت

های ها را از رسیدگی به دیگر اقدامات اساسی که در سیاستباید آنو زمان مسئولین این وزارتخانه بر روی مسئله خرید هواپیما ن

کلی اقتصاد مقاومتی بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، باز دارد؛ دوما الزم است افکار عمومی به نحوی شایسته درخصوص 

 مسائل فنی، حقوقی و اقتصادی این قرارداد توجیه شوند.

حتی رئیس جمهور محترم، برای نشان دادن ضرورت خرید این هواپیماهای نو بر آمار  به عنوان مثال مسئولین وزارت راه و

سفرهای خارجی ایرانیان با هواپیماهای خارجی تأکید دارند. اما هنوز در این زمینه آمار متقن و قابل اعتنایی منتشر نشده است 

های خارجی پرداخت میشود. از طرف دیگر تاکنون ینو به طور دقیق معلوم نیست هرساله چه میزان ارز از این محل به ایرال

های این هواپیماها ارائه به طور رسمی یک توجیه فنی با جزئیات کافی و یا یک پیش بینی مستند از جریان درآمد و هزینه

 نشده که به طور مستدل بتوان اثبات کرد این قراردادها توجیه اقتصادی دارند.

گذاری، زمان بازده سرمایه ی دقیق سود و زیان، ارزش فعلی سرمایهاری اشراف دارند، محاسبهگذچنانچه فعالین عرصه سرمایه

گذاری آن هم در این مقیاس است. بنابراین اولین و مهمترین ابهامی و دیگر مسائلی از این دست پیش شرط هرگونه سرمایه



و بوئینگ برطرف گردد، اولویت این طرح و توجیه های ایرباس که الزم است درخصوص قراردادهای خرید هواپیما از شرکت

 فنی و اقتصادی آن است.

 . جزئیات تأمین مالی هواپیماهای خریداری شده چگونه است؟2

مسئله مهم بعدی شفاف سازی درخصوص جزئیات مالی قراردادهای خرید هواپیماست. گرچه طبق گفته رئیس جمهور، قرار 

منابع عمومی پرداخت شود و حتی منابع بلوکه شده ایران نیز در این قراردادها مورد استفاده نیست هزینه خرید این هواپیماها از 

 گیرند، اما با اینحال در مورد مسائل مالی این قراردادها آنطور که باید شفاف سازی نشده است.قرار نمی

هما در قرارداد  پرداختشیپ یدالر برا اردیلیم کیجمعاً گفته آقای فخریه کاشان، قائم مقام جنابعالی در امور بین الملل، طبق 

 یهابه شرکت یدالر ونیلیم ۲5۰رقم در چهار قسط حدودا  نیکه ا در نظر گرفته شده است هارباسیو ا هانگیپرداخت بوئ

 .شودیداده م لیتحو ماسازیهواپ

دالر از  ونیلیم 5۰۰اما نحوه تأمین پیش قسط اولیه و همچنین اقساط بعدی جای تأمل دارد. طبق گفته مسئولین وزارت راه 

به قرارداد  یخارج التیتسه افتیدر قیاز طر ریارانیپرداخت خواهد شد که ا یبا استفاده از منابع ییابتدا یهاپرداخت شیپ

دالر آن  ونیلیم ۳۳۰که حدود  شودیدولت اجرا م میرمستقیغ یهاکمک قیاز طر زین ماندهیدرصد باق 5۰وارد کرده است. 

 خواهد شد. نیانتشار اوراق صکوک تام قیاز طر زیدالر ن ونیلیم ۱۲۰است و حدود  یمل هآورده صندوق توسع

توسعه ملی و انتشار اوراق صکوک بنابراین روش تأمین یک میلیارد دالر اولیه عبارت خواهد بود از وام خارجی، منابع صندوق 

های این قراردادها با شود، تمامی هزینه)وام داخلی(. درنتیجه به استثناء بخشی از منابع که از صندوق توسعه ملی پرداخت می

 وام گرفتن تأمین می گردد.

 رایزا، ابهاماتی وجود دارد؛ در این خصوص ابتدا الزم است توجه شود که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای این قرارداده

 کیبه عنوان  زین ریارانیرا ندارند و ا یدولت یهاارائه شدن به شرکت یمجوز الزم برا آنصندوق، منابع  نیا طبق اساسنامه

همچنین برداشت از صندوق توسعه به منزله پرداخت  .ردیبهره بگ التیتسه نیاز ا میبه طور مستق تواندینم ینهاد دولت



خرید هواپیما از منابع عمومی است که با صحبت رئیس جمهور محترم و جنابعالی مبنی بر عدم استفاده از منابع  یهزینه

 عمومی، در تضاد است.

ای ندارد و تقریبا همچنین این سئوال نیز مطرح است که شرکتی که در تأمین پیش پرداخت اولیه خرید هواپیما هیچ آورده

ق کمک و وام داخلی )انتشار اوراق صکوک( و خارجی پرداخت مینماید، چطور در آینده خواهد تمامی پیش پرداخت را از طری

های گرفته شده برای پیش پرداخت را نیز بازپرداخت نماید؟ و چه توانست در کنار پرداخت اقساط آتی قراردادها، اقساط وام

توسعه ملی، دیگر منابع عمومی و یا منابع ارزی بلوکه ها دوباره از صندوق تضمینی وجود دارد که در زمان سررسید این وام

 شده ایران برای پرداخت دیون این شرکت دولتی استفاده نشود؟

های دولتی و صندوق به طور خالصه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، الزم است درخصوص کمک

ها و همچنین و شرایط بازپرداخت آن یخارج نانسیدالر فا ونیلیم 5۰۰ نیمأدالر صکوک و ت ونیلیم ۱۲۰عرضه توسعه، 

 های آتی موجود در قراردادها توضیحات بیشتری ارائه گردد.درخصوص شرایط تأمین مالی پرداخت

 های احتمالی ناشی از بازگشت تحریم ها اندیشیده شده است؟. چه تدابیری برای پوشش ریسک3

جام، ایران در نقل و انتقال پول با مشکالتی مواجه است که ممکن است در این قرارداد درحال حاضر با وجود اجرایی شدن بر

تا پرداخت  و این واقعیت که مبتنی بودن قرارداد بر اجاره به شرط تملیکنیز برای کشور مشکل ایجاد کند. بنابراین با توجه به 

 .احتمالی تدابیر مناسبی اندیشیده شود هاینیست، الزم است درخصوص ریسکهواپیما  ، ایران مالکآخرین قسط

از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی اجرای برجام به دلیل ادامه بدعهدی های طرف مقابل با مشکل مواجه 

های گردد و طرفها تحریم خرید هواپیما بوده است، باز میهای ایران، که یکی از آنشده و متوقف گردد. در این صورت تحریم

خارجی موظف خواهند بود به قراردادهای خود با ایران پایان دهند. در این شرایط با توجه به اجاره به شرط تملیک بودن 

 قراردادها، احتمال توقیف هواپیماها بسیار باالست.

ها منعقد شود میتحر یاحتمال از برجام تا برگشت بعد که یمال یقراردادها»گرچه مسئولین دولتی بر این عقیده هستند که 

؛ اما طبق آنچه در سایت وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ به سئواالت کاربران «شودیمعتبر است و عطف به ما سبق نم



 رانیقراردادش با اخاتمه دادن به  یروز برا ۱8۰ها، تنها میتحر یبعد از بازگشت احتمال ییکایآمر ریهرطرف قرارداد غ آمده،

ها کامال  میحربرگشت ت روزه، ۱8۰با یک بازه زمانی  امکان ادامه قرارداد وجود ندارد. در واقع گریآن د دارد و بعد از فرصت

حتی اگر ایران مبالغی بابت خرید هواپیماها پرداخت کرده باشد، تا زمانی که قسط هرکدام  بنابراینشود. یعطف به ماسبق م

 ق به ایران نیست و از ایران گرفته خواهد شد.از هواپیماها تمام نشده باشد، این هواپیماها متعل

های احتمالی و در بنابراین یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و اساسی در قراردادهای خرید هواپیما، ضرورت توجه به ریسک

اف نظر گرفتن بندهای حقوقی الزم در این قراردادهاست که الزم است به آن توجه شده و ابعاد آن برای افکار عمومی شف

 سازی شود.

 . آیا شرایط تمامی فروشندگان هواپیما مورد بررسی قرار گرفته است؟4

های اخیر های ایرباس و بوئینگ در بین تولیدکنندگان هواپیما از سابقه بیشتری برخوردار هستند، اما در سالگرچه شرکت

 یشیتسوبیم، هیشرکت سوخو روسها میتوان به تعداد زیادی شرکت هواپیماسازی در دنیا ایجاد شده است. از جمله این شرکت

 اشاره کرد. لیامپرائر برز و کانادا هیبمبارد ،نیچکومک  ،ایتالیا ART ،ژاپن

های تولیدی با رکود نسبی مواجه است. در حال حاضر شرایط تولیدکنندگان هواپیما در دنیا، همچون بسیاری دیگر از بخش

در چنین شرایطی تقاضا برای خرید هواپیما، آن هم در اندازه وسیع برای هریک از تولیدکنندگان هواپیما یک امتیاز بزرگ 

 شود.محسوب می

کند و ها مذاکره میاصوال هنگامی که تعداد فروشندگان یک محصول متعدد باشد، یک خریدار به طور منطقی با تمامی آن

تواند با بازارگرمی فروشندگان را به سمتی سوق دهد که در شرایط نماید. همچنین خریدار میشرایط هریک را پرس و جو می

ی خریدار قائل شوند. بنابراین انتظار می رود جمهوری اسالمی ایران نیز در مورد خرید هواپیماهای پیشنهادی خود تخفیفاتی برا

 نو، این قاعده بازاری را رعایت نماید.

های آمریکا ، الزم است از اتکا به یک یا دو هواپیما ساز بزرگ، که هردو به نوعی از سیاستمیپساتحر امیدر ااز طرف دیگر 

 دایپ شیرشد و توسعه افزا یکشور برا یهانهیو گز دهیبه حداقل رس رانیامکان فشار آوردن به ا پرهیز شود تاکنند، تبعیت می



های بنابراین در شرایط کنونی، بهترین اقدام تنوع بخشی به سبد خرید هواپیما و انعقاد قرارداد با تعداد زیادی از شرکت کند.

 ست.تولیدکننده هواپیما از نقاط مختلف جهان ا

ترین مواضع را علیه جمهوری ای، سختگیرانهعالوه بر این آمریکا و فرانسه کشورهایی هستند که در زمان مذاکرات هسته

کند در ای انجام دادند. این مسئله ایجاب میها را در دستیابی به توافق هستهاسالمی اتخاذ کردند و بیشترین کارشکنی

 قرارداد با دیگر کشورهای دنیا همچون چین، برزیل و روسیه را به این دو کشور ترجیح دهد.قراردادهای پسابرجام، ایران انعقاد 

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با این قواعد علمی و منطقی در تضاد است. در عمل ایران نه تنها به سبد خرید هواپیمای خود 

د را دقیقا در اختیار کشورهایی قرار داده که بدترین عملکرد تنوع چندانی نبخشیده، بلکه در این شرایط رکودی، بازار کشور خو

اند. از این رو الزم است برای از بین بردن امکان فشار بر ایران در آینده، دست را در رابطه با جمهوری اسالمی ایران داشته

تولیدکنندگان کشورهای کم بخشی از نوسازی ناوگان هوایی کشور از طریق همکاری با دیگر تولیدکنندگان دنیا همچون 

برزیل، چین و روسیه صورت بگیرد و در این خصوص توضیح داده شود که سازوکار انتخاب این دو شرکت از میان شرکت 

 های هواپیماساز چگونه و به چه دالیلی بوده است؟

 . میزان داخلی سازی دانش فنی و بهره گیری از نیروی کار ایرانی چقدر است؟5

رود ایران با کشورهای خارجی، قراردادی منعقد امله از یک قرارداد اقتصادی امری بدیهی است و انتظار نمیانتفاع دو طرف مع

های مقابل نرساند. اما مسئله مهمی که در مورد قراردادهای خرید هواپیما مورد دغدغه فعاالن صنعت نماید که سودی به طرف

 های مقابل دریافت نماید.در کنار انعقاد این قراردادها از طرف هوایی کشور است، امتیازاتی است که ایران میتواند

ترین این امتیازات سطح داخلی سازی تولید و تعمیر و نگهداری این هواپیماهای نو است. فعاالن صنعت هوایی یکی از مهم

 یم رانیا ییرا از صنعت هوا یبزرگ ازاتیقراردادها، امت نیدر ا رانیا یهاییو توانا هاتیبه ظرف یتوجهیمعتقدند ب کشور

گفتن دارد  یبرا یدر منطقه حرف رانیا یکشور، درحال حاضر صنعت هوا و فضا ییهوا صنعتاندرکاران به اعتقاد دست رد؛یگ

 شود. لیتبد نهیزم نیتواند به هاب منطقه در ایم ،قطعات ریساخت و تعم ازیامت افتیو با در



از  است. بالگرد یتجار دیبه دنبال تول ایران در تولید بالگرد دانش فنی مناسبی دارد وهمچنین طبق گفته وزیر دفاع کشور، 

آن در حال  مشکالت وشده  دیمدل آن تول کیکه  اقداماتی انجام شده نیز یمسافربر یماهایهواپ دیگر در زمینه تولید طرف

یما به ایران فراهم است و الزم است در این بنابراین درحال حاضر بستر انتقال دانش فنی تولید هواپ .برطرف شدن است

 قراردادها به این مسئله نیز توجه گردد. 

ساله  ۱۰زمان بلندمدت »، «دستگاه هواپیما به صورت یکجا از یک شرکت ۱۰۰تا  8۰خرید »در واقع وجود شرایطی همچون 

وجود »و « رکودی در بازار هواپیماحاکم بودن شرایط »، «وجود دانش فنی قابل قبول در ایران»، «تحویل هواپیماها

کند که ایران در این قراردادها قدرت چانه زنی باالیی در گرفتن امتیازاتی این امکان را فراهم می« تولیدکنندگان متعدد در بازار

یگر و د« تعمیر و نگهداری در داخل»، «انتقال بخشی از دانش فنی تولید»، «لزوم داخلی سازی بخشی از قطعات»از قبیل 

 شرایط مشابه از طرف مقابل داشته باشد.

 یاز سو رانیبه ا مایساخت قطعات هواپ ازیامت یاز واگذار یک بار درمیانه مذاکرات یراه و شهرساز گرچه مسئولین وزارت

سازی اند، اما پس از انعقاد قراردادهای نهایی در این خصوص شفاف هخبردادقراردادها  سینوشیدر متن پ رباسیو ا نگییبو

الزم صورت نگرفته و افکار عمومی به خصوص فعالین حوزه صنعت هوا و فضای کشور در این زمینه سواالتی دارند که الزم 

 است به آن پاسخ داده شود.

 


