ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ؛ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮن ۲۱

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻔ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻧﺰدﯾ دو دﻫﻪ وﻗﻔﻪ و اﻟﺒﺘﻪ دو ﺑﺎر
ﮐﻠﻨزﻧ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ،در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل ۹۷ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻨ و اداری ،در
ﺗﯿﺮﻣﺎه ۹۹وارد ﻓﺎز اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ .آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ در
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻔ در ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،در روﻧﺪ اﺟﺮا ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر
ﻣﺳﺎزد ﮐﻪ از اﺳﺎس ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺧﻮد
را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ﮐﺪام ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧ ،اﻟﻮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ؟ و ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب  global airport citiesاﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از آراء و ﻧﻈﺮات ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﻘﺶ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻬﺮ
ﻓﺮودﮔﺎﻫ در ﺟﻬﺎن را ﻣﻮردﮐﺎوی ﻣﮐﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ در ﻣﻮرد اراﺿ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨ ،ﻇﻬﻮر و ﺗﺎﻣﻞ
ﺗﺪرﯾﺠ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟ ﻋﻤﻼ در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
‐ ﻧﯿﺎز ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑ درآﻣﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮﭘﺮوازی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺘﺪاول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻫﻮاﻧﻮردی
‐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اراﺿ اداری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ
‐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻠ و ﮐﺎﻧﻮﻧ
‐ ﻋﻤﻠﺮد ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ و ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﺮای روﻧﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮون ﻓﺮودﮔﺎﻫ.
‐ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺳﻤﺖ ﭘﺮوازی و ﺳﻤﺖ ﻏﯿﺮﭘﺮوازی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺎی ﻣﮔﯿﺮد:
‐ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا و دﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾ

‐ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷ ﻣﺎرکﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص
‐ ﺑﺎﻧﻫﺎ و ﺻﺮاﻓﻫﺎ
‐ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎف از ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐ
‐ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ
‐ اﺗﺎقﻫﺎی ﺟﻠﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻ
‐ ﻫﺘﻞﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘ
‐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری و دﻓﺘﺮی
‐ ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺸ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﻫ
‐ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ
‐ اﻣﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﻠﻒ ،ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺑﺎزیﻫﺎ
‐ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫ ﺷﺨﺼ و ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ورزش ،ﻣﺎﺳﺎژ و ﻣﻬﺪﮐﻮدک روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮودﮔﺎه و ﻣﺴﺎﻓﺮان
‐ اﻣﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷ و ﺳﻼﻣﺘ
‐ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺤﻠ
‐ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاجﻫﺎ و ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ
‐ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺪاری ،رﻓ ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻨ و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
‐ ﺗﺪارﮐﺎت و ﺗﻮزﯾ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧ و ﻣﻨﺠﻤﺪ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ،ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺪاری ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ.

ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻣﮔﺬرد
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻣﺷﻮد ﻣﺰاﯾﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺷﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ،ﺟﻠﺐ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﺠﺎد
ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺘﺨﺼﺼ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی دور ﺑﺮوﻧﺪ،
ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﯾﮋهای اﺳﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﻨﺪ از ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎﯾ رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﮔﺬارد.
ﻣﺰاﯾﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوازﻫﺎ و ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﺳﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ در ﺟﻠﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺠﺎری دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺂوری ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺂوریﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻮاﯾ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶﻣﺤﻮر و ﻣﺘ ﺑﻪ ﻓﻨﺂوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﺮ،
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و روز ﺑﻪ روز ﻫﻢ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻧﻈﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﻣﺮوزه ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ و ﺑﻪﻧﺎم دﻧﯿﺎ از ﻓﻨﺂوری
اﻃﻼﻋﺎﺗ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺳﺮﯾاﻟﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﯾﻌ را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه را در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ارﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮآوردن درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ،وﺟﻮد ﯾ ﺷﺒﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ارﺳﺎل ﻫﻮاﯾ ﺑﺴﺘ
دارد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻮاﯾ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﯿﺎز و اﻟﺰام ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﮐﻪ زﻣﺎن در آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾ ،اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ
ارﺳﺎل زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻫﻮاﯾ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺰدﯾ ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ،ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳ ﺳﺮﯾﻌ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻔﺎرﺷ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ
ﭘﻨ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠ درآﻣﺪی ﻏﯿﺮﭘﺮوازی ﯾﻌﻨ» ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت«» ،ﺟﺬب و اﯾﺠﺎد ارزش«» ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر«،
»ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺗﺎﻣﻞ اﻓﻘ و ﻋﻤﻮدی« و »ﺗﻨﻮع ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎ« ،در ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﺮودﮔﺎهداری و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ،ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺟﺎﻣﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ ﻫﻮاﯾ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﺷﺪه و اﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺤﺮﮐﻪ ﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﻣﻼﻗﺎت رودررو ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪاش اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه و ﯾﺎ
در ﻧﺰدﯾ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻧﻔ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺮواز ﺑﻪ
آن ﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﻣﺷﻮد.

ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ در آﺳﯿﺎ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ،ﺑﺗﺮدﯾﺪ در آﺳﯿﺎ دﯾﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺎﭘﻮر ،ﻫﻨﮐﻨ و اﯾﻨﭽﺌﻮن،
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﻮاﻧﻮردی ،ﺑﻠﻪ ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﺮای »ﺳﻮﭘﺮ

ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺠﺎری« اﺳﺖ .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،دﺑ ﭘﯿﺸﺮو آﺷﺎر در اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺑ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ
ﺧﻮد ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،ﯾ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

 ‐۱ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ آﺗﻦ
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ آﺗﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﻮی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ۳۰۰ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮودﮔﺎه دارﻧﺪ اداره ﻣﺷﻮد .ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ آﺗﻦ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳ دارای ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﺧﻮد در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬاب ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ اﻣﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮔﺬارد ﺗﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻓﺘﺘﺎح ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺪود  ۳,۳۰۰ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻫﺎ و ﺑﺨﺶ اﻣﻼک،
ﺑﯿﺶ از ۱۶ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ آﺗﻦ را ﺑﻪ ﯾ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ در ﮐﺸﻮر
ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ آﺗﻦ ،ﯾ از ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻠ اروﭘﺎ ،ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﻨﺪﻧﻘﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ از آﯾﻨﺪهدارﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی رﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺎه اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺴﺐوﮐﺎر
آﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،روﺷﻦ ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در اﺳﺘﺨﺪام ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدﺷﺮی در ﺳﻄ ﻣﺤﻠ و ﻣﻠ دارد.

 ‐ ۲ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭘﻦ
ﺑﺎ ﯾ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺳﺮﯾ و ﯾ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺪارﮐﺎت ﻫﻮاﯾ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻓﺮودﮔﺎﻫ ،ﻣﺼﺪق ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭘﻦ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد
۵۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭘﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺎرک ﺗﺪارﮐﺎﺗ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﻣﺪﯾﺮت ﭘﺎرک
ﺗﺪارﮐﺎﺗ ﺑﺎری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﭘﯿﺶ ﻣرود .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭘﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد ،ﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎری
ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾ ﯾﭙﺎرﭼﻪ ،ﺗﺪارﮐﺎت ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﺮدی ،ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﭘﺎرک ﺗﺪارﮐﺎﺗ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﯿ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎری ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
ﭘﻦ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮاﺣ ﺷﻮن ﯾ ،ﭼﺎﺋﻮﯾﺎﻧ و ﺗﻮﻧ ژو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ‐۳ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر
ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻫﻢ ﯾ از ﭼﻬﺎرراهﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﺴﺎﻓﺮی آﺳﯿﺎ ﺑﻮد ،وﻟﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آن ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﻣﻘﺼﺪﻫﺎی ﭘﺮوازی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ و ﯾ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رﻗﺎﺑﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،اراﺿ۶ ﻫﺰار ﻫﺘﺎری ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در
اﺧﺘﯿﺎر آن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﭘﺎﺳ روﺷﻨ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ۲۲ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻫﻤﺠﻮار داد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﺠﺎری ،ﯾ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎری ،اﻧﺒﺎرداری و اﻣﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه از درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻮاﻧﻮردی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧ
در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﻓﺮودﮔﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺴﻮول و ﻣﺘﻌﻬﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺬارﻧﺪ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ .ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ.

 ‐ ۴ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺮاﻧﻔﻮرت از دروازه اﺻﻠ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﯾ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﯾ ﻣﺤﻞ را دارد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺟﻬﺎن ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻫﺪاف ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ:
‐ ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺮاﻧﻔﻮرت؛ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی ﻫﻮاﻧﻮردی و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾ زﻣﯿﻨ ،ﺗﺤﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﯾ.
‐ ﮔﺴﺘﺮش و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ؛ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت.
‐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺮوﻧ؛ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬب و اداره ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮی و اﺧﺬ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت.
‐ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ در ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ اﺳﺘﺨﺪاﻣ آﻟﻤﺎن در

ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ از دﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﻗﺪﯾﻤ آﻟﻤﺎن ﭼﻮن ﻓﻮﻟﺲ واﮔﻦ در ووﻟﻔﺴﺒﺮگ ﻫﻢ ﭘﯿﺸ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
‐ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت از ﻧﻮآوران و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺂوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎر اﻣﺮوزی ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ
آﻫﻦرﺑﺎ در ﺟﺬب و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻧﻮ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻠﺖ وﺟﻮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻘﺐ »دره ﺳﯿﻠﯿﻮن آﻟﻤﺎن« را دادهاﻧﺪ.

 ‐ ۵ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻫﻠﺴﯿﻨ ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﻠﺴﯿﻨ ﯾ ﭼﻬﺎرراه ﮐﻠﯿﺪی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﯿﻦ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑ و ﺷﺮﻗ ﺑﻮده و ﯾ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی
اﺻﻠ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﺗ ﻓﻨﻼﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺗﺒﻪ دوم را در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟ دارد و ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای
۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی دورﭘﺮواز ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﯾ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺻﻠ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺳﺮﯾﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۱۰ﻣﻘﺼﺪ در ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻫﻨﺪ و ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻪ ای
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ و ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮازدﺣﺎم ،ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ
ﻫﻠﯿﺴﯿﻨ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻄ زﯾﺒﺎ و آرامﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﭘﺮوژخ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ،از ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺧﻮد ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮد ،ﻣﺤﻠ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد.

 ‐ ۶ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﯾﻨﭽﺌﻮن
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﻨﭽﺌﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘ در ﻫﻮاﻧﻮردی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﻢ ﯾ ﻗﻄﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﭘﺮروﻧﻖ و ﻫﻢ ﯾ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ از ﻧﻈﺮ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮی ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را در ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﺰه اﻫﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﻨ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه »ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫ «ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﯾﻨﭽﺌﻮن ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﯾﻨﭽﺌﻮن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دروازه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺗﺠﺎری ،ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و
ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺮوﺟ و ورودی ﮐﻤ
ﻓﺮاواﻧ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی و اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑ از ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ،از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه دارای رﺗﺒﻪ دوم و از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ دارای رﺗﺒﻪ دوازدﻫﻢ در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﯾﻨﭽﺌﻮن ،ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ ﺧﺎص ،در ﺟﺰﯾﺮه ﯾﻮﻧﺟﻮﻧ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻮاﯾ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش،
اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ و رﻓﺎﻫ و ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻓﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻤﺑﻨﺪی
اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ ،ﯾ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه در ﻫﻤﻪ
ﻗﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را درﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .آری؛ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎﻧ را در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ
و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎیﺷﺎن ،ﻋﯿﺎر و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

