ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﻨﭗ ﺑﻪ زودی راهاﻧﺪازی
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﻨﭗ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺣﺎﻻ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎزوﮐﺎر راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ.
اﺳﻨﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﻨﺎ دارد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻮاﯾﯽ راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻻزم اﺳﺖ در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ ،راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان را در ﺣﻮزه

ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﻪ ﺷﺪت ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار
اﺳﻨﭗ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻃﻮر ﮐﻪ »ﻣﯿﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪیاﻣﯿﻦ« ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺤﺚ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و
اﺟﺮاﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ اﯾﺮﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻮاﻧﻮردی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ۲ﺗﺎ ۹ﻧﻔﺮه در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ
زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮواز اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪونﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺣﻮزه
ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻧﺎوﺑﺮی ﻣﺎﻫﻮارهای ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺟﺖ
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﻢوزن در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.

ﻣﺤﻤﺪیاﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،درﺑﺎره اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻓﻮقﺳﺒﮏ و ﺧﻠﺒﺎن آﻣﻮزشدﯾﺪه،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎل دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺎده ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻢﺗﺮاﻓﯿﮏ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻮری و
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﺪف در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﮔﺮدﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ«.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﻨﭗ در ﻃﻮل ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺑﺮ
از ﺳﺮوﯾﺲ  Uber Copterﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮﺑﺎس ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺴﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ از ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد و ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ،
ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ورود وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و آﺳﻤﺎن اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎی اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻮع اﺻﻄﻼح ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻮاع
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی درﺑﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮواز ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺮوازی ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در

زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﻮق ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

