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  هوايي ازبكستان و ظرفيت صنعت حمل و نقلبررسي وضعيت 

  و ازبكستان و فرصت هاي همكاري دو جانبه بين جمهوري اسالمي ايران

ميليون جمعيت از  33كيلومتر مربع مساحت و بيش از  700هزار  447جمهوري ازبكستان با داشتن 
جمله كشورهاي مهم آسياي مركز مي باشد كه به دليل قرار گرفتن در خشكي و عدم دسترسي به درياي آزاد 

ك مي باشد كه در ، موضوع دسترسي به مسيرهاي ترانزيت بين المللي براي اين كشور حائز اهميت استراتژي
از عنوان مخرج و يكي ه ترانزيت هوايي بتوسعه و تقويت صنعت حمل و نقل هوايي و ظرفيت اين ارتباط 

به شمار مي رود. در اين مجال كوتاه در آسياي ميانه اين كشور از بن بست ترانزيتي  گذارراههاي اصلي و مهم 
ازبكستان پرداخته مي شود و سپس فرصت هاي هوايي صنعت حمل و نقل ابتدا به طور خالصه به ظرفيت 

  بين دو كشور مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.  اين حوزهدر همكاري 

  الف) بررسي وضعيت صنعت حمل و نقل هوايي ازبكستان  

را مي توان از دو منظر فني و ترابري مورد توجه قرار داد. صنعت حمل و نقل هوايي ازبكستان بررسي 
مي ) Mecanical Tashkent , TMZكارخانه هواپيماسازي تاشكند (به لحاظ فني ازبكستان ميراث دار 

تا اين كارخانه در نتيجه انتقال كارخانه از روسيه به ازبكستان  وارث آن شده است.  1941سال باشد كه در 
كه هواپيماباي  76بر اساس تقسيم كار صورت گرفته هواپيماي ايلوشين جدد آن به روسيه ، قبل از انتقال م

اگرچه در دوران بعد از استقالل نيزبعد از تعطيلي موقت براي  باربري نظامي محسوب ميشد توليد مي نمود
  ي نمود . توليد م 114، بر اساس سفارش و همكاري روسيه هواپيماي ايلوشين  2015چند سال تا سال  

حضور اين كارخانه در ازبكستان زمينه فني و مهندسي خوبي را براي صنعت هوانوردي اين كشور تازه 
به همراه آورد بطوريكه اين كشور به همين دليل در بين  1992استقالل يافته شوروي سابق بعد از سال 

دمت و سابقه و جايگاه بيشتري از ق ر زمينه تعمير و نگهداري هواپيماكشورهاي مستقل مشترك المنافع د
) و شركت نگهداري، تعمير و راه اندازي UAT. دو شركت تكنيك هواپيمايي ازبكستان ( شده استبرخوردار 

)MRO تعمير و خدمات ) دو بازوي اصلي شركت هواپيمايي ازبكستان به شمار مي روند كه در حال حاضر
را  830ير هواپيماهاي بوئينگ و همچنين ايرباس و سا )Classic&NG( 737نگهداري هواپيماهاي بوئينگ

ارائه مي دهند. كشورهاي منطقه از جمله تاجيكستان و شركت هواپيمايي اسكات قزاقستان از جمله مشتريان 
  ثابت بخش نگهداري و تعمير صنعت هواپيمايي ازبكستان مي باشند. 

هوايي ازبكستان به فعاليت  شركت  در زمينه ترابري و هواپيمايي مسافري ، سابقه صنعت حمل و نقل
با منفك شدن  1992هواپيمايي روسيه در دوران اتحاد جماهير شوروي  در اين كشور بر مي گردد كه در سال 

شركت هواپيمايي ازبكستان از شركت هواپيمايي روسيه، اين شركت به طور مستقل فعاليت خود را آغاز نمود. 
اس، و بوئينگ  757، بوئينگ 320فروند هواپيما (ايرباس  34حدود  ضرشركت هواپيمايي ازبكستان در حال حا

.  هزار نيرو دارد 15بيش از  ) وDreamlier( 787-800و هواپيماي بوئينگ جديد  787اس، بوئينگ  767



انجام مقصد داخلي پرواز  11كشور جهان و  60كشور دفتر دارد و به حدود  25اين شركت در حال حاضر در 
  .  مي دهد

ميليون  3پرواز داشته و بيش از  580هزار و  22بيش از  2018شركت هواپيمايي ازبكستان در سال 
شركت هواپيمايي خارجي ديگر كه به اين كشور پرواز دارند نيز  9و دويست هزار مسافر را جابجا كرده است و 

فرودگاه  12ين كشور داراي پرواز و حدود يك و نيم مليون مسافر را جابجا كرده اند. در حال حاضر ا 9657
ازبكستان قرارداد خدمات مشاوره اي با  2018فرودگاه آن بين المللي هستند. در سال  6مي باشد كه حدود 

اصالح ساختار گروه بانك جهاني براي مدرنيزه كردن شركت هواپيمايي ازبكستان امضاء نمود كه به موجب آن 
ضوعات ديگر چون جذب سرمايه گذار خارجي و توسعه سياست كت هواپيمايي ازبكستان انجام گرديد و مورش

  هاي تنظيمي از جمله اهداف ديگر اين همكاري بين المللي مي باشد. 

دستور تجديد سازمان شركت ملي  1397آذرماه  6رئيس جمهور ازبكستان در بر همين اساس بود كه 
واپيمايي ازبكستان ، شركت سهامي هواپيمايي ازبكستان را صادر نمود كه به موجب آن شركت سهامي ه

ترهاي ازبكستان و چند شركت مرتبط با اين بخش چون دو پفرودگاههاي ازبكستان، شركت سهامي هلي كو
از بدنه شركت  )MRO) و شركت نگهداري، تعمير و راه اندازي (UATشركت تكنيك هواپيمايي ازبكستان (
ن شركت هاي زيرمجموعه قبلي شركت هواپيمايي از بيايجاد شدند. هواپيمايي منفك و به طور مستقل

اين اقدامات رئيس شركت دولتي ناوبري هوايي تحت نظارت هيات وزيران ازبكستان قرار گرفت.  ازبكستان فقط
جمهور ازبكستان و مشوق هاي ارائه شده براي توسعه سرمايه گذاري در حوزه حمل و نقل هوايي، در طول دو 

سرمايه گذار خارجي چون شركت ييلدريم تركيه در ساخت يكي از سالن هاي سال گذشته حضور شركت هاي 
ميليون دالري صندوق توسعه اقتصادي كره در  250ترمينال فرودگاه تاشكند و همچنين سرمايه گذاري 

  ) فرودگاه بين المللي تاشكند را به همراه داشته است . T4ترمينال(

  و نقل هواييب) فرصت هاي همكاري دوجانبه در حوزه حمل 

 25بستر همكاري دو كشور در حوزه حمل و نقل هوايي موافقتنامه حمل و نقل هوايي امضاء شده در 
بين دو كشور مي باشد كه بعدها با تفاهمنامه همكاري بين ايران اير و شركت هواپيمايي ازبكستان  1992نوامبر 

پرواز  (متاسفانه.ادامه پيدا نمودر انجاميد به برقراري پرواز مستقيم بين دو كشو 2005و  2004در سالهاي 
  دي از سوي طرف ايراني متوقف گرديد.)عدم توجيه اقتصا بهانهبه  95مذكور در سال 

ازبكستان به دليل مشتركات فرهنگي و تاريخي ، از نظر فرهنگي پيوستگي نزديكي با جمهوري اسالمي 
اين اشتراكات فرهنگي توجهي مشهود مي باشد.  ايران دارد كه اين پيوستگي در سطح مردمي به طور قابل

را ايجاد نمايد كه هر دو عامل همكاري اقتصادي و صنعت گردشگري دوجانبه  بستر مطلوب توسعهمي تواند 
مهمترين فرصت هاي همكاري هاي  محركه همكاري حمل و نقل هوايي دو كشور مي باشد. در حال حاضر

  بتوان در موارد ذيل خالصه نمود؛ شايدحمل و نقل هوايي بين دو كشور را 



ـ وجود شهرهاي تاريخي سمرقند و بخارا كه جمعيت قابل توجهي از اتباع ازبك ايراني االصل در بين آنها 1
وجود دارد و در حقيقت دو مركز مهم گردشگري در منطقه آسياي ميانه و در مسير جاده ابريشم به شمار مي 

هوايي مستقيم رهنگي و گردشگري دو كشور از طريق ايجاد پروازهاي روند از جمله فرصت هاي مهم اتصال ف
بين سمرقند و يا بخارا با اصفهان مي باشد. نگارنده در گفت و گويي متعددي كه با گردشگران غربي حاضر 
درشهرهاي بخارا و سمرقند داشته، از تمايل مضاعف آنها براي تكميل مسير گردشگري خود به ايران صحبت 

نمي باشد. اما آنچه كه مهم به نظر مي رسد در شرايط كنوني عملي كه به دليل نبود پرواز مستقيم  مي كردند
پيوستگي سنتي گردشگري فرهنگي دو كشور در قالب جاده ابريشم است كه مي تواند يك توافق برد ـ برد 

  . فراهم نمايدبراي حوزه گردشگري دو كشور 

ـ در همين ارتباط عالقه وافر تجار خرد و متوسط ازبك براي خريد و تجارت با  ايران در قالب تجارت چمداني 2
از طرفداران خوبي برخوردار است و حتي در شرايط كنوني كه پرواز مستقيم بين دو كشور وجود ندارد اين 

ن حركت تجارت چمداني و زمينه ارتباطات چه زميني و چه مسير هوايي حفظ شده است. بديهي است كه اي
توسعه آن در قالب همكاري هاي تجاري بزرگتر از جمله ظرفيت هاي ديگر براي فعال كردن حوزه حمل و 

اخير براي مهاجرت  در دو سال(چند صدهزار نفري) نقل هوايي دوجانبه مي باشد. بويژه اينكه نيروي كار ازبك 
موقت كاري به تركيه بسيار مايل هستند از مسير ارزاني به اين كشور سفر كنند كه مسير ايران مي تواند ارزان 

  تر و مقرون به صرفه تر براي آنها باشد. 

  مالحظات:

 فرانسه، چين و آمريكا همكاري نزديكايي ازبكستان با كشورهاي روسيه ،كره جنوبي، شركت هواپيمـ 1
 آمريكا تحقيقاتي دارد. در اين ارتباط شركت خدمات رسان هواپيمايي ، آموزشي وفني ،هواپيمايي

)Honeywell( دارند كه به طور نمونه  ساله 20و ايرباس فرانسه در حوزه هاي مختلف سابقه همكاري بيش از
در آموزش و شبيه سازي مي توان به همكاري مركز آموزش هواپيمايي ازبكستان با كارشناسان ايرباس براي 

  اشاره كرد.تاشكند 

درصد  72شركت هواپيمايي ازبكستان به تعبيري فعاليت انحصاري در اين كشور دارد بطوري كه بيش از ـ 2
درصد جابجايي مسافري را خود انجام مي دهد.  89را به خود اختصاص داده است و  ي مسافريصندلي ها

همين موضوع به همراه گران بودن هزينه هاي خدمات فرودگاهي ، فعاليت هاي شركت هاي هواپيمايي خارجي 
  را در اين كشور محدود كرده است. 

يي خود در نظر دارد در منطقه آسياي ـ ازبكستان با توجه به برنامه هاي گسترش صنعت حمل و نقل هوا3
ميانه جايگاه خود را نسبت به رقيب منطقه اي خود قزاقستان ارتقاء بخشد و در اين رابطه عالوه بر توسعه و 

ايجاد نمود كه با  2008نوسازي ناوگان هوايي خود ، مركز بزرگ پشتيباني هوايي را در استان نوايي در سال 
كز ترابري هوايي منطقه در رقابت با آستانه (نورسلطان) و فرودگاه دبي بوده است هدف تبديل اين منطقه به مر

و مديريت آن به يك شركت كره ايي واگذار گرديد كه به دليل فني و اقتصادي ( مشكل تامين سوخت و گران 
ز ) هدف گذاري مذكور تاكنون موفق نبوده است و شركت كره اي ا و گمركي بودن هزينه هاي فرودگاهي



به طور هفته اي  2016. همين شركت در سال  ه استمنطقه نوايي خارج و در فرودگاه تاشكند مستقر گرديد
دو نوبت پرواز باري هوايي را با تهران برقرار نمود كه به دليل تحريم هاي آمريكا اين پرواز ها نيز بعد از مدتي 

  متوقف گرديد. 

سوخت هواپيما بوده است منظم وايي، عدم توانايي در تامين ـ گفته مي شود يكي از مشكالت ديگر منطقه ن4
هزار تن است ولي پااليشگاههاي اين كشور  950چرا كه مصرف سوخت هواپيما در اين كشور در هفته حدود 

  در هفته را دارند. سوخت هزار تن  600تنها توانايي توليد حدود 

) 1398اعالم نموده است كه از تابستان سالجاري ( و گردشگري خودـ ازبكستان به منظور رونق صنعت هوايي 4
عالوه بر اين اين كشور  رژيم آسمان باز در فرودگاههاي انديجان، نوكوس ، نوايي و كارشي برقرار خواهد نمود.

 70بمباردير و امبراير چون در راستاي توسعه گردشگري داخلي خود در نظر دارد از هواپيماهاي طراز كوچك 
  ه نمايد. ربراي پروازهاي داخلي خريد و يا اجا 90و  80، 

ـ دردوره جديد، به دليل توجه خاص رئيس جمهور ازبكستان به توسعه صنعت گردشگري، شركت هواپيمايي 5
ازبكستان به وسيله و ابزاري براي توسعه صنعت گردشگري اين كشور تبديل شده است به طوري كه در 

 منطق چندان اقتصادي براي آنها در كوتاه مدتدر برخي موارد ايد تجويز شده است كه شمسيرهايي پرواز 
  نباشد. حاكم

ـ ازبكستان تمايلي زيادي براي برقراري پرواز مستقيم بين دو كشور در راستاي توسعه گردشكري دارد ولي 5
ضوع ، به نظر مي رسد به داليل سياسي مو در سال گذشته بعد از وضع مجدد تحريم هاي يك جانبه آمريكا

  برقراري پرواز مستقيم از دستور كار اين كشور به طور موقت خارج گرديده است.  

  

   2/5/98تهيه كننده: غالمحسين ابراهيمي، تاشكند ، 
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