ﭘﺮوازی ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪ ،ﻓﺮودی ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ؛ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ
 ۷۴۷ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  747ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﻫﻨﯽ در آﯾﻨﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎرﺑﺮی از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ
دو ﺳﻔﺎرش ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺻﻼ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ

آﯾﻨﺪ.

در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎ دم ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد
)ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز آرم ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻢ روی ﺑﺪﻧﻪ آن
ﺣﮏ ﻧﺸﺪه(.
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ روﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  AirBridge Cargoاﺟﺎره داده ﺷﺪﻧﺪ
]اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭘﺎﻦ[ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی دارد و ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺎزار ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺣﺎﻻ ﺷﺶ اﻟﯽ  8ﻓﺮوﻧﺪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی دم ﺳﻔﯿﺪ  8F-747دارد ﮐﻪ در آﺷﯿﺎﻧﻪ آن ﺧﺎک ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﺪ
ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ .747
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ  777 ،737و
 787ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﺮﯾﺪاران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اش را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از  16ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻪ  12ﻓﺮوﻧﺪ در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻔﺎرﺷﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﻧﻘﺪری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪه اش راﺿﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺣﺪود  22ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ،
از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی دارﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی
ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮورﻧﺪ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  747را ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺷﺎن )ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل  747ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  357ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب  4ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺗﻌﻦ
ﺷﺪه(.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  1970ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  1500ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی 747

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  500ﻓﺮوﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ  30ﻓﺮوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮواز
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ دﻟﺘﺎ و ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
اﻧﺪک ﻃﻮﻻﻧﯽ ت vاز زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﮑﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،ﭘﺎﯾﺎن  747ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد )اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ،(2017ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻬﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﺼﺮی ﻃﻼﯾﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ رﻗﻢ زد.
ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان

ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آن ﮔﺬر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎﺟﺮان و اﺷﺨﺎص ﺳﺮﺷﻨﺎس را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت 45
ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده.
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ  16ﻣﺎه در اواﺳﻂ دﻫﻪ  1960ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﯿﻢ ب ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﻢ درآﻣﺪ و اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻦ اﻣﺮﯾﮑﻦ ،ﻟﻮﻓﺘﺎﻧﺰا و ﺧﻄﻮط
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻤﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺎخ  3ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﻮﺗﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﻟﻒ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺪل ﻣﺎخ  2ﮐﻨﮑﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
در آﻏﺎز دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی ،ﺗﻨﻬﺎ آدم ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ،ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﻂ
ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﭙﻞ و ﮐﻨﺪرو را داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،1971ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ورود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  747ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺎری ،ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارش را از دﺳﺖ داد.
رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﻮن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺪارد.

ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوازﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻓﺮاﺻﻮﺗﺶ آﻧﻘﺪر ﭘﺎﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و

ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی دورﺑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪل  747اﻧﺘﻘﺎل داد ﮐﻪ ﻓﺮوش آراﻣﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ
دو ﮐﺸﻮر ﻋﺮب ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آن ،زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  400ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﺮاﮐﻪ در آن دوران ،ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻠﯿﻂ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ) 747اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﺑﺘﺪا ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از

اﻧﺪازه ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ در ﻗﺴﻤﺖ دﻣﺎﻏﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ( در اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮواز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺎﻧﻮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﻮل ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺮوازﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ آواز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺪل  747ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮواز را از ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﮔﺮوه ﺑﯿﺰﻧﺲ
ﮐﻼس ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺖ ﮐﻼس ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪل  747ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺳﺎل
ﻫﺎ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و اﯾﺮﺑﺎس را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪک ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و از ﻧﻮع دو ﻣﻮﺗﻮره
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮره 747

را ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  767و و ﻣﺪل  A300ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪل ﺟﺖ ﻫﺎی دو ﻣﻮﺗﻮره ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد از آﻧﻬﺎ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺪل  747ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮره  A340و ﻣﺪل دو ﻣﻮﺗﻮره A330
اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  777ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪودا  20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  747ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ 1980
ﻣﯿﻼدی ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.
اﺧﯿﺮا ﻫﻢ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  787و اﯾﺮﺑﺎس  A350آﻧﻘﺪر از ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  747ﮐﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻋﺮض اﻧﺪام آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواز اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ  400ﻧﻔﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺪل  A380ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  550ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﮔﺮدد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ »ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ اﺳﺖ« و از ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ

رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﺪل  747ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮوش اﻧﺪک  A380را ﻫﻢ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﻧﻮع  747ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر آﻧﻘﺪر دوام ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﺮاردادی را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  8-747ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی

ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺮ ﻓﻮرس وان از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻋﻠﺖ ﻫﻢ
روﺷﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮای ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دو

ﻓﺮوﻧﺪ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه آﻣﺎده ﭘﺮواز ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﯽ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﺪل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص از اﯾﻦ دو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ده ﻫﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻓﻮق ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﺑﺎ ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮﻧﯿﮏ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری در

ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮ ﻓﻮرس وان ﻧﯿﺰ

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ را ﻣﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﮐﻨﮕﺮه ،واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 747را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر آﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎن از ﻫﻤﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ  747اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
 777ﯾﺎ  787ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  747ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

