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 آینده سفرهای هوایی

 خدمات فرودگاهی ایجاد خواهد کرد؟بحران کرونا چه تغییراتی را در 

 

 
 

. تعداد مسافرین هوایی در پایین در پی شیوع بیماری کرونا مرزهای کشورها بسته شد و اکثر فرودگاه ها تعطیل شدند

صنعت فرودگاهی و هوایی در کل دنیا به اندازه ای است ترین سطح خود در یک قرن اخیر رسید. ضربه اقتصادی به 

یاتا دورنمای مثبتی را از بازگشاات به شاارایش پیش از   ACIکه پیش بینی سااازمانیای متو ی صاانعت مانند ای ا و   

 100حدود  2020در سال فرودگاهیای جیان یان پیش بینی شده ضرر و زبحران کرونا در کوتاه زمان نشان نمیدهد. 

 در بخش درآمدهای فرودگاهی را نشان میدهد. فقش میلیارد دالر 

اند. اما از ساارگرفته را اری از پروازها بساایرکتیای هواپیمایی شاابا مدیریت بحران کرونا و بازگشاات تدری ی مرد   

سفرهای هوایی در  ستقبال کم مرد  از  شاهد ا شیوع بیماری در فرودگاهیا و داخل پرواز  سافران از  بد یل نگرانی م

شت مرد  به حمل و نقل  شان میدهد که بازگ سازمانیا و نیادهای مرتبش ن ستیم. نتایج تحقیقات  مناطق مختلف دنیا ه

سافری و هوایی نیازمند  ستلز  اقدامات ویژه در کل فرایند خدمات م صنعت بوده و م بازآفرینی اعتماد عمومی به این 

در میان مدت بتواند با جلب اعتماد مسافران به بی خطر بودن   با ارا ه راه ارهای متنوعپروازی میباشد. موضوعی که 
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 ه روند افزایشاای فرایند پرواز کمک کرده و با ای اد یک ت ربه جدید در یک بازه تدری ی چند ماهه و یا چند سااا

 تعداد مسافران هوایی را رقم بزند. 

تجربه سفر  "  2020بر اساس استراتژی اتحادیه بین ا مللی فرودگاهیا در سال ی ی از اقدامات اساسی فرودگاهیا 

 ان هوایی از طریقمسااافرو ایمن سااتمت مسااافرت ت ربه  . این شااعار در واقت تحققاساات  "سالمت و بی خطر

 .می باشددر برابر ویروس پیشگیری از انتقال و محافظت مسافران 

 

 شرایط پسا کرونا درانتظارات جدید مسافران هوایی 

 و نیزبا سایر مسافران و کارکنان بدون تماس  فاصله فیزی ی  سفرهایاقدامات بیداشتی   مسافران اکنون انتظار دارند 

 ان ا  شود. در کل فرایند خدمات فرودگاهی و پرواز ی ایمنحفظ دستورا عمل های مطمئن در مورد چگونگی 

شعار  سیر و با هدف تحقق  سا یای آتی ACIدر همین م سال جاری و  فرودگاهیای بین ا مللی طراز اول جیان   در 

سه حوزه اقدا  به ارا ه راه ارهای عملی  در نمودند که  مسافرانغییر فرایند ها و تغییر رفتار سامانه های جدید، تدر 

چگونگی تغییر فرودگاه و  Covid-19بحران  ات در خدمات فرودگاهی درنگاهی دقیق تر به چگونگی تغییر ادامه

 خواهیم انداخت: های سراسر جیان
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پرداخت بدون  ام انکیوساااک های بدون تماس و  Air Asiaدر ماه مه  شااارکت هواپیمایی ارزان قیمت ما زی 

 را در فرودگاه های ما زی  تایلند  فیلیپین  اندونزی و ژاپن که در آن فعا یت می کند  معرفی کرد.تماس 

سافری طی بیانیه ای اعت  کردشرکت های  ستم های فرودگاهی ندهواپیمایی م سی ستفاده از  سافران می توانند با ا   م

 و پرداخت آنتین ان ا  دهند.نموده بدون تماس فیزی ی اقدا  به ورود به سیستم 

دن اساات که می تواند دمای بکیوساا یای بربا گری سااتمت بدون تماس شاارکت اتحاد ایرویز در حال آزمایش 

سافران ست عت م او یه را کنترل ضربان قلب و تعریق   م سایی مواردی که مم ن ا شنا شد  Covid-19کند تا به  با

 کمک نماید.

شاارکت هواپیمایی امارات متحده عربی اعت  کرد  اگر عت م حیاتی یک مسااافرعت م با قوه بیماری را نشااان دهد   

ستم به طور خودکار روند چک  سی شدار دهنده متوقف می ند  خودکار رااین  سپس به کارکنان ارتباط تلفنی یا ه و 

 نمایند.روش مناسب مدیریت را ان ا  دهند و مسافران را به  "ارزیابی های بعدی"در فرودگاه هدایت می شوند   که 

یا کمترین تماس در  ستما دونشیوع ویروس کرونا در دنیا تحوالت زیادی از جمله نیاز به ت نو وژی های پیشرفته ب

 فرودگاه ها را ای اد کرد.
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گاه بین ا مللی  له فرود ها از جم گاه  یاری از فرود گاه بین ا مللیپ ن  در بسااا گاه بین ا مللی حمد    فرود و فرود

سایی بیومتریک اقدا  به راه اندازی کواالالمپور  شنا ستم  سایی چیره سی شنا ستم برای  سی مرحله در کردند که از این 

 استفاده خواهند کرد.سوار شدن به هواپیما مراحل   مرحله تحویل چمدان و   چک امنیتی مسافر پذیرشاعزا  و 

 

 گوشی های موبایل، نقش پر رنگ تری ایفا خواهند کرد

شود   boardingمرحله تا سیستم دیگری که می تواند جایگزین روشیای معمول چک های امنیتی در فرودگاه ها 

استفاده از گوشی های موبایل است. گوشی های موبایل می توانند نقش کنترل کننده را برای برنامه ریزی سفرهای 

 هوایی شما بر عیده بگیرند.

 
 

سیا   سومش پاتل   سیه –رییس آ سیتا اقیانو شما می توانید از طریق گوشی های خود با »گفت:  SITA در موسسه 

و میزان تماس خود را با سااطوب به حداقل برسااانید. اما  برقرار کردهارتباط  بخش تحویل بارو   پذیرش مسااافربخش 

 ها گوشی در دی یتال هویت این و شوند می تبدیل افراد برای دی یتال هویت یک به ها گوشی ظرف چند ماه آینده

 «.شود استفاده فرودگاه در تواند می و شود می حفظ



 آینده سفرهای هوایی

  

 گروه همکاریهای بین المللی 5 

 

ت ربه » موساااساااه مطا عاتی سااایتا در گزارش خود در مورد تغییراتی که در فرودگاه ها ای اد خواهد شاااد نوشااات:

سافران بدون در آینده متفاوت خواهد بود. و در فرودگاه ها فرودگاه   شود و م هویت افراد ظرف چند ثانیه تایید می 

 رعت تمامی پروسه را طی کنند. نیاز به توقف یا صرف زمان طوالنی در فروگاه می توانند به س

شی های موبایل   این ت نو وژی سایی از طریق گو شمند )  شنا سیر هو نا  دارد که فرودگاه های ( smart pathم

طراحی کرده تونل هوشااامند هم یک  دوبیاز آن اساااتفاده می کنند. فرودگاه بین ا مللی پ ن  حمد  کوآالالمپور 

ثانیه  1۵اسااات که از اطتعات بیومتریک برای روند کنترل های امنیتی اساااتفاده می کند و هر فرد می تواند ظرف 

 هویتش تایید و ثبت شود. 

 
 

نظافتچی  کارخود یروبات هابرای جلوگیری از شااایوع ویروس کرونا از فناوری هنگ کنگ  یا ملل نیفرودگاه ب

ستفاده  روسیو کرونامحافظت در برابر گسترش  واز اقدامات خود  یبه عنوان بخش یکردن مناطق عموم زیتم یبرا ا

 می کند.

 360قابلیت چرخش این دسااتگاه یک ابزار ضاادعفونی کننده تما  بدن اساات که با   ( ISRهوشاامند ) یروبات ها

 .ببردویروس ها   باکتری ها و هم چنین عوامل بیماری زا را از بین می تواند درجه ای با اسپری مواد ضدعفونی 
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ستفاده از آن دمای بدن اتاقک ویژه ای هنگ کنگ در فرودگاه بین ا مللی همچنین  ست که با ا شده ا به کار گرفته 

 می شود. ضد عفونی نیا با استفاده از مواد ضدعفونی که در دستگاه می باشد آ بدنمسافران کنترل شده و هم چنین 
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براسااااس  دارد. ازیندر همه فرودگاه ها  ای بدندم یبربا گرهفته گذشاااته کانادا اعت  کرد که در حال حاضااار به 

شرکت  سانه ای گزارش  سافرانCBCکانادا )ر سافرت مکانادا یا از کانادا به  مایکه با هواپ ی(   م قبل  دیکنند  با یم

 .رندیقرار بگ ی بدنتحت کنترل دما هیماه ژو  انیاز شروع سوار شدن از پا

 

 مللی ابینکارکنان فرودگاه مخصوصی به کته ایمنی منظور افزایش ایمنی مسافران به   دوحه یا ملل نیدر فرودگاه ب

  .حمد دوحه داده شده که قابلیت مشاهده دمای بدن را دارد

 
 نمادو تصااویربرداری حرارتیمخصااوآ آن و هوش مصاانوعی   کته ایمنی کارمندان فرودگاه با اسااتفاده از این

شخیص به قادر قرمز سافرین بدن حرارت میزان ت شندمی شیوع میزان کاهش و دور راه از م این فرودگاه همچنین  .با

 کند.را ضدعفونی می فرودگاه های مخصوصی سطوباستفاده از رباتکنگ با هنگ مانند فرودگاه

ساااش   دمای بدن تمامی مساااافران و پرسااانلی که وارد فرودگاه می شاااوند تودبی و ویتنا در فرودگاه بین ا مللی 

 به طور دا م بررسی می شود. یحرارت یاس نرها

https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-40
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-40
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-74
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-74
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-74
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نشانگرهای رعایت فاصله اجتماعی بر روی زمین و مناطقی که برای انتظار مسافران تعبیه شده   تا به مسافران در حفظ 

در  نیهمچنهواپیما کمک کنند. و ساااوار شااادن به ان ا  مراحل اعزا  و پذیرش مساااافر   فاصاااله با ی دیگر هنگا 

نصب شده است که با استفاده از این  افرادتعیین دمای بدن برای مداربسته  نیدورب یها ستمیدر  ندن س ترویفرودگاه ه

 دوربین های حرارتی افراد مش وک به کرونا شناسایی می شود.

توانند  یافراد م رایز ساااتیکار ن نیمؤثرتر ی(   بربا گرCDC) یایماریاز ب یریشاااگیطبق گزارش مرکز کنترل و پ

 اما بعنوان یک راه ار میتواند کمک کننده باشد.  از خود نشان ندهند یداشته و عت مکرونا  یماریب

باید ان ا  بین ا مللی طی بیانیه ای اعت  کرد با سااارگیری سااافرهای ( IATA) ییحمل و نقل هوا یا ملل نیان من ب

به رسمیت شناخته شود. یاتا گفت آزمایش ها باید مقرون به صرفه باشد و مانت اقتصادی  Covid-19آزمایش های 

   ستی ی برای سفر نداشته باشد.و 

را در محل ان ا   Covid-19 تیسر یها شیآزماشد که  لیتبد ییمایهواپشرکت  نیبه او  امارات   لیدر ماه آور

بل از عز داد. به تونس ق مه را برا یدب یا ملل نیفرودگاه ب نالیاز ترم متیمساااافران در پرواز   Covid-19 ی  ه

شت و درمان دب شیآزما کردند. شیآزما سازمان بیدا سش  شده و طبق گفته اDHA) یخون تو شرکت  نی( ان ا  

 میباشد. در دسترس  قهیده دقدر مدت  جینتا هواپیمایی
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کردن دفعات ضدعفونی و تمیزکردن توسش محلول های ضدعفونی  "حداقل دو برابر"از سنگاپور  یگانفرودگاه چ

 کننده در محل فرودگاه خبر داد.

 
سم شانگرها یموانت ج صله  یو ن سافران  یاجتماعفیزی ی برای رعایت فا ست م شتی ا نیز ی ی دیگر از اقدامات بیدا

 ب ار گرفته است. رکه فرودگاه چانگی سنگاپو
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 یمنیموانت ادر فرودگاه   مسافران و کارمندان  نیکاهش تماس ب یاعت  کرد که در تتش براد تا  ییمایشرکت هواپ

د تا نصااب  یخروج و در سااا ن ها یورود به فرودگاه  دروازه ها یها یالب یرا برا گتس یساااخته شااده از پل ساا

 خواهد کرد.

 
 

هنگا  ایسااتادن در صااف  فاصااله های اجتماعی را در فرودگاه ها رعایت  رود که در یاز مسااافران انتظار م نیهمچن

تا مسافران  رندیگ یو در مناطق انتظار در فرودگاه قرار م نیاست که در سطح زم ی یزیف یشامل نشانگرها نیاکنند. 

 مطمئن برخوردار باشند. یاز فاصله ا
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ست  ست که گفتنی ا صورت ا سر بگیرند و پروازها دوباره در واقت تنیا در این  فرودگاه ها می توانند کار خود را از 

در تشااخیص کرونا  و برای این ه ساافرهای هوایی ان ا  شااود و به قوت قبل باقی بماند باید آزمایش های آباز شااود

 بدهند.اجازه سوار شدن  مسافرانو در صورت منفی بودن نتی ه به فرودگاه ان ا  شود 

از تغییراتی اساات که فرودگاه های سااراساار جیان برای از ساارگیری پروازها و ان ا  ساافرهای  بخشاای اقدامات این 

اعمال شده در فرودگاه ها گامی موفق برای بازگرداندن هوایی ب ار گرفته اند و امید است که این اقدامات و تغییرات 

 زند.اعتماد عمومی به سفرهای هوایی بوده و آینده بیتر سفرهای هوایی را رقم ب

 

شتی برای مقابله  ضمن رعایت تمامی پروت لیای بیدا شرکت فرودگاهیا و ناوبری هوایی ایران نیز  در 

 و   با تصمیم هیات مدیره شرکتو ان ا  اقدامات پیشگیرانه با شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته

اقدامات جدیدی در راسااتای هوشاامند سااازی   با هدف بازگرداندن اعتماد عمومی به ساافرهای هوایی

 خدمات فرودگاهی در حال برنامه ریزی میباشد. 

در مدیریت با اقدامات جدید فرودگاهیای بین ا مللی  ی کشااوراین متن در جیت آشاانایی فرودگاهیا

 ی تییه  شده است. توسش گروه هم ارییای بین ا مللبحران کرونا  
 

***   ***   *** 

 

 

 

 تهیه، ترجمه و تدوین توسط:
 

 گروه همکاریهای بین المللی

 دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد
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