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)2 ACI Worldآنجال گيتنز1 )مدير عامل

1- Angela Gittens
2- Airport Council Internationa

پيشگفتار شوراي عالي فرودگاه ها 
گسترش پويايي تجارت فرودگاهي

در اقتصاد رو به گسترش و توسعه جهان امروز، گروه مديران فرودگاهي تالش مي كنند تا بسياري از الزامات 
را متعادل نگاه دارند و از اين طريق به يك مدل پايدار از نظر عملكردي، مالي و زيست محيطي دست يابند.  
دنبال  به  و  كرده  ارزيابي  نو  از  را  خود  توسعه  برنامه هاي  هوايي،  فرودگاه ها  سفرهاي  ميزان  افزايش  با 

گزينه هايي هستند تا بوسيله آنها ميزان ريسك را كاهش داده و موجب تنوع منابع كسب درآمد شوند. 
در اين راستا، تالش مي شود تا براي جلب و حفظ مشتريان در اين بازار پر رقابت، روش هاي ارايه خدمات 

ساده و موثر باشند. 
فكر و ايده "شهر فرودگاهي" بيشتر بر كسب وكارهايي تكيه دارد كه عالوه بر نوسازي و احياي جاذبه هاي 
فرودگاهي به حفظ موقعيت مالي آن نيز كمك كنند. اين مقوله، كسب وكار، اوقات فراغت، زندگي، كار، 

حمل ونقل و سرگرمي را در يك مكان گرد هم مي آورد. 
اصل مهم و اساسي، پيوستگي و ارتباط فرودگاه با جامعه محلي است، مكاني كه مسافران  به آساني به 
خدمات مورد نياز خود دسترسي داشته و در عين حال ارتباط و پيوند بيشتري با كسب وكار و ساختار سياحتي 

آن محل داشته باشند.



و  اقتصادي  مزاياي  كه  بود  خواهد  توسعه  و  اقتصادي  رشد  براي  محركه اي  نيروي  فرودگاه  نتيجه،  در 
اجتماعي بسياري براي اجتماعي كه در آن فعاليت مي كند خواهد داشت. 

و  داده اند و موجب تشويق  تغيير  را در كار  ما  اخير، گرايش ها و روش هاي مختلفي ديدگاه  در سال هاي 
دلگرمي در گسترش فكر و ايده شهر فرودگاهي چندمنظوره شده اند. 

مشتريان خطوط مسافري هوايي ما
امروزه فرودگاه ها در قالب فقط يك تاسيسات عمومي براي ارايه خدمات به خطوط حمل ونقل ملي به عنوان 
هواپيماهاي  ورود  و  هوايي  خطوط  ثروت  انتقال  با  بلكه  نيستند  خود  مشتريان  براي  عبوري  نقطه  يك 
ارزان قيمت، رابطه فرودگاه و مشتريان خطوط هوايي به طرز چشمگيري تغيير كرده است. اين امر همچنين 
باعث تغيير رابطه هواپيما با مسافراني شده است كه همواره در فرودگاه به دنبال كسب رضايت هستند و 

درمجموع انتظار يك خاطره خوش از سفر را دارند. 
در نتيجه فرودگاه ها  بايد خدماتي را مستقيما به مسافران ارايه كنند. اين مسافران نيز به نوبه خود با پرداخت 
عوارض و هزينه هاي مسافري و درآمدهاي غير مرتبط پروازي كه در نتيجه خدمات متنوع ارايه شده ايجاد 

مي شوند، موجب كسب درآمد براي فرودگاه خواهند شد.

مشتريان نهايي
و  ارزشمند  بسيار  نهايي  مشتريان  فرودگاه ها،  توسعه  و  برنامه ريزي جهت طراحي  و  تصميم گيري  هنگام 
كليدي هستند. بسياري از ايده هاي شهرهاي فرودگاهي براي ارايه خدمات، بستگي به سير تكاملي ارتباط 
شمار  گردشگري،  بازار  و  جهاني  كسب وكار  گسترش  و  توسعه  اثر  در  دارد.  استفاده كننده گان  و  فرودگاه 
سفرهاي بين المللي از شمار سفرهاي داخلي پيشي گرفته است كه همين امر موجب تغيير چهره مشتري 
نهايي مي شود. برطرف كردن تقاضا ها و نيازهاي مسافران ورودي، خروجي و عبوري باعث شده است كه 

ديدگاه فرودگاه ها نسبت به خدماتي كه مسافران نياز دارند و خواهان آن هستند، تغيير كند. 



جوامع ما
جوامع ما هم دستخوش تحول شده  اند. جوامع امروز انتظار دارند كه فرودگاه، يك ركن مستحكم اقتصادي 
باشد.  ذينفعان دولتي و جوامع كاري و تجاري توقع دارند كه فرودگاه ها مزاياي اجتماعي و اقتصادي داشته 
باشند، هم براي مشاغلي كه مستقيما در فرودگاه وجود دارند و هم براي آنهايي كه در نتيجه اين فعاليت ها 

ايجاد مي شوند.
ساكنين نيز خواستار برنامه هاي زيست محيطي مناسب و سرمايه گذاري هايي هستند كه موجب حفظ كيفيت 

هوا، حيات وحش و منابع طبيعي شده و همچنين به كاهش سرو صدا و انتشار مواد زايد منجر شود. 
شهر هاي فرودگاهي موفق شده اند تا با ايجاد تاسيسات مورد نياز امروز و آينده، نقش بسيار حياتي ايفا كنند. 
امكانات فن  آوري اطالعات و مخابرات، موجبات رضايت مشتريان را فراهم  از  با استفاده  آنها توانسته اند 

نمايند. 
نو طراحي  از  استفاده چندمنظوره  براي  انقالبي و مدرن، فضا هاي فرودگاهي  به كارگيري معماري هاي  با 
شده اند. پايانه هاي سازگار با محيط زيست و تاسيسات هوايي اين امكان را به ما مي دهند تا بتوانيم به اهداف 

زيست محيطي خود با راه حل هاي پايدار و مقرون به صرفه دست يابيم.
فن آوري هاي عملكردي جديد موجب استفاده بهينه و سودآوري بيشتر از كليه امكانات فرودگاهي ما خواهند 
افزايش درآمد  براي  بهتر  ايجاد گزينه هاي  با كارآفريني تيم مديريتي فرودگاه، موجب  آميخته  شد. تفكر 
فرودگاه ها و جلب مشتريان بيشتر خواهد شد. وقايع اخير نشان مي دهد كه ما در دوران مشوش و بي نظمي 
زندگي مي كنيم ولي شهرهاي فرودگاهي نشان مي دهند كه ما مي توانيم ميزان ريسك را كاهش داده و 

آينده اي بهتر و پر بارتر را بنا كنيم.

           
  



جان دي. كاساردا1 )مدير موسسه شركت هاي خصوصي كنان2 در دانشگاه كاروليناي شمالي3(

1- John D. Kasarda
2- The Kenan Institute of Private Enterprise 
3- University of North Carolina, USA

پيشگفتار كارشناس 
يك پديده شهري

با همگرايي روزافزون صنعت هوانوردي، ديجيتالي و جهاني شدن امور و رقابت لحظه به لحظه، چشم انداز 
جديدي در اقتصاد ايجاد شده است كه در آن فرودگاه ها در حال شكل دادن به شهرها و توسعه آنها در قرن 
21 هستند. اين همان كاري است كه ساخت بزرگراه ها در قرن 20 ، خطوط راه آهن در قرن 19 و بنادر در 

قرن 18 كردند. 
با افزايش انواع خدمات ارايه  شده در اطراف فرودگاه ها، از جمله خرده فروشي و عرضه خدمات مختلف به 
مشتريان، تداركات، دفاتر اداري و تجاري، مكان هايي براي برگزاري همايش ها و پذيرايي، مراكز فرهنگي و 
تفريحي، نواحي اطراف فرودگاه ها به نوبه خود در حال تبديل شدن به شهر هستند. در اين شهر ها مسافران، 

كاركنان فرودگاهي و ساكنين آن قادر به كار، تجارت، خريد، تغذيه، خواب و تفريح هستند. 
اين كتاب توانسته است در زماني كه شهرهاي فرودگاهي به صورت مراكز تجاري چندمنظوره در آمده اند، 
گامي بزرگ در تشريح علل ظهور شهرهاي فرودگاهي قرن بيست و يكم و همچنين نمونه هاي بزرگ تر 

بردارد.   



در ابتدا، اين كتاب به تشريح علل توسعه شهرها و كالن شهرهاي فرودگاهي در گوشه و كنار دنيا مي پردازد 
و توضيح مي دهد كه چرا اين شهرها موجب پيشرفت فرودگاه ها و مناطق مرتبط با آن ها مي شوند. در اين 
كتاب پيشگامان شهرهاي فرودگاهي مانند فرودگاه كواالالمپور، اينچئون، داالس فورت ورث و پيتسبورگ 

معرفي شده اند. 
چند نمونه از فرودگاه هاي بزرگ ديگر، مانند فرودگاه ديتون، پكن و هلسينكي كه در حال توسعه هستند، 
نيز مورد بررسي قرار گرفته اند. فرودگاه هاي دنور، آتالنتا و ممفيس هم كه به دنبال يافتن راه حل هايي براي 

توسعه بيشتر و تقويت اقتصاد منطقه خود هستند نيز بررسي مي شوند. 
شهر هاي  مدل  دنباله رو  كه  تامبو   و  نوس  تانكردو  ديتون،  مانند  متوسطي  و  كوچك  فعال  فرودگاه هاي 

فرودگاهي هستند، هم مورد مطالعه قرار گرفته اند.  
فصل پاياني اين كتاب آموخته ها و نحوه انتشار اطالعات در كنفرانس هاي شهرهاي فرودگاهي در سال هاي 

گذشته و كنفرانس هاي آتي  را مرور كرده و جمع بندي مي كند.
در سراسر كتاب، آخرين اطالعات و مطالب جديد در باره ويژگي هاي شهرهاي فرودگاهي در حال رشد و 

نحوه توسعه آنها، در اختيار خوانندگان قرار داده مي شود. 
با مطالعه اين كتاب خوانندگان به طور اجمالي از اهداف شهرهاي فرودگاهي مطلع شده و پي خواهند برد 

كه در دهه آينده به كدام سو حركت خواهند كرد. 
از اولين كنفرانس جهاني شهرهاي فرودگاهي و نمايشگاه ترتيب داده شده توسط رسانه اينسايت1 در سال 
آتن،  فرانكفورت،  پيتسبورگ،  دبي،  رم،  هنگ كنگ،  در  برگزارشده  كنفرانس هاي  آن  دنبال  به  و    2002
داالس فورت ورث و پكن، شخصا شاهد پيشرفت چشم گير شهرهاي فرودگاهي مطرح شده در اين كتاب 
بوده ام. تمامي اين كنفرانس ها بسيار جالب و در خور توجه هستند و همگي بايد اذعان كنيم كه قرن بيست 

و يكم، سده هوانوردي است. 

1- Insight Media



زندگي نامه
آقاي جان كاساردا مدير و استاد برجسته و ممتاز اقتصاد در انستيتو مديريت شركت هاي خصوصي كنان،  

دانشكده مديريت كاروليناي شمالي است. 
مديريت مركز تجارت هوايي اين موسسه نيز بر عهده ايشان است و تاكنون بيش از 100 مقاله و نه كتاب 

در رابطه با شهر فرودگاهي، زيرساخت هاي هوانوردي، تداركات و توسعه شهري منتشر كرده اند.
بارها از ايشان در روزنامه هايي مانند وال استريت ژورنال، نيويورك تايمز و هفته نامه تجارت و ساير انتشارات 
بين المللي نقل قول شده است. آقاي كاساردا برنامه هاي مديريتي گوناگوني را در زمينه امالك و مستغالت 
با فرودگاه ها، موقعيت هاي تجاري و مديريت زنجيره عرضه جهاني را در اختيار شركت هاي چند  مرتبط 
مليتي قرار داده است. ايشان مدير كنفرانس و نمايشگاه ساالنه شهرهاي فرودگاهي و مشاور فرودگاه هاي 

مختلف در سراسر جهان نيز  هستند. 
پيشگامان نظريه شهرهاي فرودگاهي هستند كه نقش هوانوردي و فرودگاه ها در  از  آقاي كاساردا يكي 

شكل گيري اماكن تجاري و توسعه اقتصادي و رشد شهرسازي در قرن بيست و يكم را تشريح كرده اند. 



پيشگفتار ناشر

به خانواده جهاني شهرهاي فرودگاهي خوش آمديد.
كتاب مصور "شهرهاي فرودگاهي جهان"، كتابي است بسيار جالب و مناسب براي تجليل از فرودگاه ها و 

طراحان و توسعه دهندگان پيشگام و برجسته شهرهاي فرودگاهي. 
سرمقاله اين كتاب توسط متخصصين اين حرفه نوشته شده است. اين كتاب به بررسي پيدايش و ظهور شيوه 
جديد شهر سازي و اهميت آن در به حركت در آوردن اقتصاد منطقه اي مي پردازد. بررسي موردي و مقطعي 

فرودگاه ها، دست يافته ها و موفقيت هاي تاكنون آنها را تعيين كرده و ديدگاه آتي آنها را مشخص مي كند. 
اراضي در فرودگاه هاي جهان مي پردازد و مشخص  به ترسيم پيشرفته ترين روش هاي توسعه  اين كتاب 
مي كند كه چگونه اين فرودگاه ها با ارايه شرايط و موقعيت رقابتي بسيار خوب از جمله دسترسي به راه هاي 
ارتباطي هوايي، اراضي و مستغالت، موفق شده اند تجار را از سراسر نقاط جهان به سمت خود جذب كنند. 
كتاب "شهرهاي فردگاهي جهاني" تنها كتاب جامعي است كه به بررسي نحوه ظهور شهرها و كالن شهرهاي 
فرودگاهي مي پردازد وخصوصيات تمام گروه هاي دست اندركار برنامه ريزي و توسعه موفق آن را مشخص 

مي نمايد.
همچنين اين كتاب سهم عرضه كنندگان جهاني، ارايه دهندگان راهكارها و نظريه پردازان در امر توسعه را 

آقاي آلكس كربي1 )مديرعامل رسانه اينسايت(2 

1- Alex Kirby
2- Insight Media



و  افزايش خرده فروشي  فرودگاهي جهت  توسعه طرح هاي جديد  و  غيرهوانوردي  درآمد هاي  براي كسب 
مشاركت، مشخص مي كند.

وب سايت  اين  در  كنيد.  مراجعه   www.globalairportcities.com ما  سايت  وب  به  مي توانيد  شما 
مشخصات تفصيلي هر فرودگاه و پروژه شهر فرودگاهي،  مناقصات و ساير اخبار به روز مرتبط با پروژه ها 

ارايه شده و شامل خدمات اطالعاتي و مشخصات منحصر بفرد است. 
بسته "شهر هاي فرودگاهي جهاني" با برگزاري كنفرانس و نمايشگاه هاي بين المللي ساالنه تكميل مي شود. 
در اين كنفرانس ها و نمايشگاه ها، شركت كنندگان از اقصي نقاط جهان از آخرين اخبار  پروژه ها اطالع يافته 

و فرصت مي يابند تا با ساير افراد مالقات كرده و تبادل نظر كنند.
همزمان با برگزاري كنفرانس جهاني شهرهاي فرودگاهي در پكن )چين( از 21 الي23 آوريل 2010 و با 

معرفي مدير جديد و راه اندازي پرتال انجمن، كار انتشارات جديد آغاز شده است. 
كتاب "شهرهاي فرودگاهي جهاني" حاصل سال ها تحقيقات گسترده، كار زياد و همكاري نزديك رسانه 

اينسايت، موسسه كنان و متخصيصن توسعه MDX است. 
شخصا از زحمات آقاي دكتر كاساردا و تيم ايشان در انستيتو كنان و آقاي كريس لو تورنُق1 و همكارانشان 

در MDX تشكر مي كنم  زيرا بدون كمك و ياري آنها، دستيابي به اين مهم، ميسر نمي بود.  
بدينوسيله از تمامي مديران فرودگاه هاي نامبرده در ذيل،كه از نظريه ما از همان ابتدا استقبال كردند و در 
جنبش شهر هاي فرودگاهي در طي تمام فراز و نشيب هاي اقتصادي و چالش ها در طول راه و اين سال ها، 

ما را ياري و حمايت كردند، صميمانه تشكر مي نمايم. 

آقاي دسموند شوم- رييس و مديرعامل شركت توسعه شهر فرودگاهي پكن 
Desmond Shum, President & CEO, Airport City Development Co. Ltd, Beijing

آقاي جف فيگن- مديرعامل فرودگاه داالس فورت ورث 
 Jeff Fegan, CEO, Dallas/Fort Worth International Airport

آقاي الري كاكس- مديرعامل فرودگاه ممفيس

1- Chris Le Tourneur



 Larry Cox, President & CEO, Memphis AInt’l. Airport

مسئوالن فرودگاهي شهر شلبي
Shelby County Airport Authority

آقاي يانيس پاراسكيس- مديرعامل فرودگاه بين المللي آتن
Yiannis Paraschis, CEO, Athens International Airport

آقايان تن سري بشير )مديرعامل( و احمد مجيد )رييس هيئت مديره( فرودگاه مالزي
 Tan Sri Bashir Ahmad Majid

Managing Director & CEO Malaysia Airports Holdings Berhad

آقاي بن دي كاستا- مدير فرودگاه بين المللي هارتسفيلد جكسون آتالنتا 
Ben De Costa, General Manager

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

آقاي ويلهلم بندر- رييس سابق هيئت مديره  فرودگاه فرانكفورت 
Wilhelm Bender, former Chairman of the Fraport Executive Board

بكار  را  فرودگاهي  كالن شهر  و  فرودگاهي  كسب وكار  الگوي  كه  فرودگاهي  كاربران  و  فرودگاه ها  شمار 
بسته اند، به سرعت در حال افزايش است و به نظر مي رسد كه اين روند ادامه داشته باشد. فرودگاه هاي 
فرودگاهي  به شهرهاي  تبديل شدن  در حال  بودند  بين المللي  ورودي  زماني مدخل  كه  بزرگ،  و  كوچك 

بزرگ هستند. 
اينسايت اميد دارد تا با همكاري با كليه فرودگاه ها، كاربران و شركا، سهم بيشتري در سالمت و  رسانه 

پيشرفت شهرها و مناطقي كه در آن فعال است داشته باشد. 



پيشگفتار مترجم

هر ابرسازه يا به عبارت ديگر،  ابرساختاري كه به دست بشر ابداع، اختراع، طراحي، آزمايش و ساخته شده 
و در نهايت در اختيار مصرف كنندگان آن قرار مي گيرد، اعم از انواع ابنيه و تجهيزات ثابت و متحرك مورد 
بنادر، سدها، خطوط  فرودگاه ها،  راه آهن،  بزرگراه ها،  خطوط  قبيل  از  زمان صلح،  در  بشر دوستانه  استفاده 
انتقال نيرو، شبكه هاي تاسيسات شهري، قطارها، هواپيماها و كشتي هاي مسافري و باري و چه تجهيزات و 
امكانات ثابت و متحرك نظامي اعم از زميني،  هوايي و دريايي از قبيل انواع سالح هاي مخرب، هواپيماها،  
كشتي ها، زيردريايي ها، پايگاه ها و پناهگاه هاي نظامي را از همان لحظه  مي توان منسوخ و ناكارآمد تلقي 
كرد، چون هر كدام از آنها بر اساس نيازهاي چندين سال و بعضًا چند دهه قبل طراحي گرديده و در دست 
ساخت قرار گرفته اند و چون مراحل مختلف توليد آنها چندين سال به طول مي انجامد،  لذا در روز ورود 
آن ها به خدمت و استفاده، ديگر كامال مطابق و مناسب كاربري آن روز نيستند و اين روند همواره ادامه 
داشته است. شهرهاي فرودگاهي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و همين امر موجب اختراعات،  ابداعات و 

طراحي هاي جديدتر در همه زمينه ها و از جمله در زمينه شهرهاي فرودگاهي مي گردد.
يا  ابرسازه  هر  مفيد  عمر  شدن  طوالني تر  و  كارآمدي  تداوم  موجب  مي تواند  كه  اهميتي  حائز  موضوع 
ابرساختاري شود، ذهن فرانگر و دورانديش طراحان اوليه آن ها است كه البته محدوديت هاي خود را نيز دارا 

مي باشد كه اين محدوديت ها نيز ماهيت هاي گوناگوني دارند.
از آنجا كه گفتار پيش روي،  در مورد شهرهاي فرودگاهي است،  به وضوح مالحظه مي شود كه طراحان هر 
يك از آنها،  با توجه به جميع جهات، آمال و اهداف خاص خود را دنبال كرده اند كه در نتيجة دور انديشي ها 
و يا تسهيالت و امكاناتي كه در اختيار داشته اند و يا انواع محدوديت هايي كه با آنها مواجه بوده اند، عليرغم 
تغييرات اقتصادي، فرهنگي،  ژئو استراتژيك و ... ، بعضي از آن شهرهاي فرودگاهي كماكان رتبه جهاني 
ارتقا بخشيده اند وليكن برخي ديگر به  و جذابيت اقتصادي و درآمدزايي خود را نه تنها حفظ كرده بلكه 

رتبه هاي پايين تري سقوط كرده اند.
در ترجمه اين كتاب از زبان انگليسي به فارسي، سعي شده  است تا حد امكان مطالب به گونه اي بيان گردند 
كه براي خوانندگان فارسي زبان، قابل درك و تجسم باشند هر چند امكان لغزش هاي اماليي، انشايي و 
تلفظي هم منتفي نيست. با توجه به اينكه نسخه انگليسي اين كتاب در سال 2010 ميالدي منتشر گرديده 



و ضمنا هر كدام از شهرهاي فرودگاهي مندرج در آن نيز در سالي متفاوت با شهرهاي فرودگاهي ديگر 
احداث شده و مورد بهره  برداري قرار گرفته است و از آن زمان تا كنون مدت مديدي گذشته است، لذا كليه 
ابعاد، اعداد، ارقام و آمار نيز مي توانند تغيير كرده باشند و حتي منابع اصلي درآمدزايي هر يك از آن ها نيز كه 
بعضا اجارة زمين براي استخراج مواد معدني زير سطحي،  بسته بندي، تفكيك و حمل بار، ترانزيت مسافر، 
پايگاه استقرار شركت هاي هواپيمايي يا خدماتي، نشست و برخاست و سوخت گيري و يا تعمير و نگهداري 
براي  مي توانند  عالقه مندان  كه  باشد  گرفته  قرار  توجهي  قابل  تاثيرات  تابع  مي تواند  نيز  است  هواپيماها 

به هنگام رساني اطالعات خود، به پايگاه هاي اطالعاتي مختلفي كه در جهان وجود دارند،  مراجعه نمايند.

سعيد شهيدي
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بخش 1
به سوي آينده 

فرودگاه ها مانند ساير مراكز تبادل حمل ونقل و ترابري، همواره محلي براي جلب توسعه تجاري بوده اند. اين 
جاذبه با افزايش تعداد مسافران و عبور بار و كاال و گسترش شهرها در بيرون و گاهي در اطراف فرودگاه ها 

بيشتر شده است. 
توسعه فرودگاه ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. اين عوامل عبارتند از :

• شركت هاي ارايه كننده خدمات هوايي	
• شركت هايي كه مشتريان دايمي خطوط حمل ونقل هوايي هستند	
• كسب و كارهايي كه ارايه كننده خدمات جنبي به مسافران و كاركنان دو مورد ذكر شده در باال هستند	
• شركت هايي كه به دنبال يافتن امكانات فرودگاهي همراه با دسترسي مناسب به بزرگراه ها هستند. 	

فعاليت هاي متنوع مرتبط با اين كسب و كار، موجب تسريع توسعه فرودگاه به طور هدف مند خواهند شد. 
به هر حال، اكنون يك الگوي جديد عمومي براي كاربري اراضي و الگوي كسب و كار در حال ظهور است 
كه مبناي ارزش هاي متعالي تري، در مقايسه با تجربيات توسعه هاي قبلي در بسياري از فرودگاه ها و اطراف 

آنها، است.  

بخش 1 :  به سوي آينده
بخش 2 : مديريت استراتژيك شهرهاي فرودگاهي

بخش 3 : پيشگامان شهرهاي فرودگاهي
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در حال حاضرالگوهاي جديدي براي استفاده از اراضي و نحوه كار در حال شكل گيري و بررسی هستند كه با 
نحوه توسعه در گذشته تفاوت دارند. الگو هاي جديد شهرهاي فرودگاهي اصول زير را مد نظر قرار مي دهند:

• نيازهاي برآورده نشده مسافران	
• فعاليت هاي بخش هاي خدماتي	
• ارسال كنندگان محموله ها. 	

با تداوم توسعه اين سه اصول اصلی از نظر اندازه و اهميت اقتصادي، مي توان به صورت سازمان يافته اي به 
اين نيازها پرداخت. با برآورده كردن اين نيازها، در نهايت كاربران فرودگاهي و شركاي كاري آن ها مي توانند 

از نظر مالي سود قابل توجهی داشته باشند.
براي كسب بيشتر درآمد غيرهوايي، الگوي شهرهاي فرودگاهي در حال تلفيق شدن با برنامه هاي تجاري 
و كاربري اراضي فرودگاه ها هستند. در ضمن با اين الگو مي توان به مسافران، مراكز تجاري و فرستندگان 
تقريبأ  سبز  فرودگاه هاي  برنامه ريزي  براي  جديد  الگوی  اين  كرد.  ارايه  بيشتري  خدمات  نيز  محموله ها 
مانند  فرودگاه شهرهايي  از  عبارتند  فرودگاه ها  اين  از  نمونه اي چند  است.  استفاده شده  در سراسر جهان 

هنگ كنگ ، اينچئون، كواالالمپور و دبي كه همگي به شكل يك شهر فرودگاهي تمام عيار در آمده اند. 
هسته اصلي فضايي و كاركردي شهر فرودگاهي پايانه مسافري آن است كه به ميدان مركزي شهري تشبيه 
شده است. اين محل به عنوان يك ارتباط دهنده تجاري چند منظوره عمل مي كند كه در آنجا انواع خدمات 

و كاالهاي ويژه ارايه مي شوند.

فرودگاه بين المللي كاپيتال پكن
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هتل گراند هايت در فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث
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عملكرد هاي شهري مانند دفاتر و شركت ها، هتل ها و مجتمع هاي نمايشگاهي در نزديكي اين پايانه ها شكل 
مي گيرند، درست مانند مراكز تجاري شهري در اطراف ميدان هاي مركزي آن كه يك محيط شهرگونه را 

در فرودگاه و اطراف آن ايجاد مي كنند. 
با تجمع كسب و كارهاي مرتبط با هوانوردي در خارج از شهرها و به خصوص در اطراف كريدورهاي ارتباطي 
حمل ونقل، شهر هاي فرودگاهي گسترده تري شكل خواهند گرفت )منطقه شهري اقتصادي فرودگاهي(. در 

فرودگاه بين المللي دبي كه بيش از 1,1 ميليارد دالر در سال 2009 درآمد فروشگاهي داشت
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اين كتاب به تشريح نحوه تكامل اين شكل هاي شهري می پردازيم. در ابتدا با ترمينال هاي تجاري متنوع 
شروع كرده و سپس به تشريح شهر فرودگاهي و در نهايت به تشريح شهرهای فرودگاهي بزرگ تر خواهيم 

پرداخت. 

ظهور كسب وكارهاي پايانه اي
براي  و محل هايي  بسيار مجلل  مراكز خريد  به  پايانه هاي مسافري  بزرگ جهان،  بسيار  فرودگاه هاي  در 

عرضه كارهاي هنري و تفريحي و همچنين براي مبادله اطالعات و كسب وكار تبديل شده اند. 
اين پايانه ها ديگر محدود به فروشگاه ها، محل صرف غذا و فروشگاه هاي عرضه كاالهاي معاف از گمرك1 
 نيستند. در اين پايانه ها انواع گالري ها و خيابان ها وجود دارند كه در آنها تعدادي از بوتيك هاي معروف، 
متنوع،  تفريح های  زنده،  موسيقي  مانند  جاذبه هايي  شده اند.  واقع  ساده  يا  و  شيك  بسيار  رستوران هاي 
برنامه های هنري و فرهنگي نيز در اين پايانه ها وجود دارند. برندهاي بين المللي، مكمل كاالهاي محلي و 

سالن هاي غذاخوري هستند.

1- Duty Free
2- Sky City

فرودگاه جديد دوحه
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در پايانه ها، سالن هايي كه در آن ها از مسافران تجاري پذيرايي می شود، داراي امكانات قابل توجه برای 
هرچه بهتر شدن كسب و كار هستند و در ضمن از طريق مسيرهايي به هتل هاي چهار و پنج ستاره متصل 
مي شوند. نمونه بسيار خوبي از اين الگو فرودگاه بين المللي هنگ كنگ است كه در سال 1998 افتتاح شد. 
ترمينال اصلي آن يك گالري به نام آتريوم دارد كه در آن بيش از 20 فروشگاه لباس  طراحان بسيار معروف 

وجود دارد.  همچنين اين فرودگاه در صدد گشايش بازار مبادله طال براي تجار بين المللي نيز هست. 

در اوايل سال 2010 بزرگ ترين استراحت گاه در پايانه فرودگاه بين المللي هنگ كنگ آغاز به كار كرد. اين 
سالن با وسعت 1394 متر مربع مجهز به كليه خدمات تجاري است و مي تواند هم زمان به 300 نفر خدمات 
متنوعي ارايه دهد. اين خدمات عبارتند از فضاي مخصوص براي استفاده از رايانه، اينترنت، چاپ گرها به 

همراه تلويزيون هاي بزرگ و اتاق هاي كنفرانس ويدئويي با تجهيزات بسيار پيشرفته.
هنگامي كه مسافران در فرودگاه منتظر هستند، مي توانند در هر ساعتي از شبانه روز از بوفه غذايي، رستوران 
و ساير امكانات مانند ماساژ، آرايشگاه و سالن ورزش و ... استفاده كنند. افزون بر اين، در صورت توقف شبانه 

فاز 1 توسعه اسكاي سيتي1 فرودگاه بين المللي هنگ كنگ

1- Sky City
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مي توانند از امكانات هتل ريگال1 با 1171 اتاق كه يكي از بزرگ ترين هتل هاي هنگ كنگ است استفاده 
كنند. اين هتل به پايانه هاي شماره 1 و2 متصل است. 

فرودگاه چانگي سنگاپور2 كه در سال 1981 افتتاح شده است، اخيرا چند سالن سينما، سالن ورزش و يك 
پارك پروانه هاي استوايي را نيز به فرودگاه خود اضافه كرده است. در همين حال فرودگاه شيپول آمستردام3 
نيز در سال 1990، يك مجموعه بازي هاي شبانه و يك گالري هنري به نام ريكس4 را به امكانات خود 

اضافه كرد.
اين امكانات نه تنها از تنش مسافران به هنگام سفر مي كاهد، بلكه موجب مي شود كه خاطره خوبي از سفر 

خود داشته باشند و اين خود عامل موثري براي انتخاب يك خط هوايي و مراكز مرتبط با آن است. 
ساير فرودگاه هاي جهان كه در حال حاضر از نظر كارآيي و امكانات شايان توجه هستند عبارتند از فرودگاه 
بين المللي فرانكفورت كه بزرگ ترين كلينيك فرودگاهي را دارد و ساالنه به بيش از 36,000 بيمار خدمات 
پزشكي ارايه مي دهد، و فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث كه پايانه آن به هتل گراند هايت متصل است 
و به عنوان يك مركز بالقوه حقوقي براي بسياري از كسب وكارها در آمريكا است. فرودگاه بين المللي كاپيتال

1- Regal Hotel
2- Singapore Changi Airport 
3- Amsterdam Airport Schiphol
4- Rijksmuseum

فرودگاه شيپول امستردام
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پكن1 به دليل داشتن بانك هاي بسيار موفق و  فرودگاه آرالندا2 )استكهلم( به دليل برگزاري جشن ها و 
ازدواج  از  500 جشن  ميهماني ها حائز اهميت هستند )در سال 2009 در كليساي فرودگاه آرالندا بيش 

برگزار شد(. 
امروزه تاثير اقتصادي فرودگاه ها، به مراتب بيش تر از موقعيت ترانزيتي آن ها نسبت به سابق است، مانند 
آنچه كه در گذشته در اطراف ايستگاه هاي راه آهن اتفاق مي افتاد. براساس تعريف اداره آمار آمريكا، اكثر 

فرودگاه ها با بيش از 50,000 نفر كارمند مي توانند در زمره كالن شهرهاي مركزي قرار گيرند. 
با احتساب هزارها مسافر در روز و اضافه كردن ديگر افرادي كه براي مشايعت و يا استقبال آن ها مي آيند، 

جمعيت مراجعين بسياري از فرودگاه ها، به مراتب بيش تر از خيلي از شهرهاي متوسط است. 
 به طور مثال تعداد افرادي كه از فرودگاه آتالنتا )ايالت جورجيا( عبور مي كنند بيش از دو برابر كساني است 

1- Beijing Capital International Airport 
2- Arlanda Airport 

فرودگاه دبي
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كه روي هم از ديزني ورلد1 ، گريس لند2 و گرند كانيون3 ديدن مي كنند )90 ميليون نفر در سال 2008 (. با 
توجه به ميزان درآمد باالتر مسافران هوايي، كه اساسأ دو تا چهار برابر بيش تر از  حد متوسط ملي است، 
و از طرفي تعداد بسيار زياد آن ها )بين 30 ميليون تا 90 ميليون نفر در مقايسه با 8  ميليون تا 12 ميليون 
نفري كه از مراكز خريد ديدن مي كنند(، اگر ميزان فروش خرده فروشي هاي فرودگاهي در هر مترمربع، پنج 

تا شش برابر بيش تر از خرده فروشي ها در مراكز خريد شهري باشد جاي تعجب نيست.
ترمينال هاي  در  مستقر  فروشگاه هاي  فروش  ميزان   ، فرودگاهي4  درآمد  اخبار  مجله  اطالعات  اساس  بر 
فرودگاه هاي عمده اياالت متحده آمريكا  در سال 2007 از كمتر از 6,500 دالر در هر فوت مربع به 27,000 
دالر افزايش يافت. براساس اعالم شوراي بين المللي مراكز خريد5، اين مبلغ در مقايسه با 4,800 دالر در 

فوت مربع براي فروشگاه هاي واقع در مراكز خريد متوسط آن كشور در همان سال است. 
عليرغم  ركود اقتصادي و كاهش تردد هوايي در سال 2008، فرودگاه بين المللي جان اف كندي6 )نيويورك( 
موفق به دريافت رتبه اول با 442 ميليون دالر فروش شد، در مقايسه  با 405 ميليون دالر فروش در سال 
2007. برخي از فرودگاه ها در آسيا و خاورميانه از نظر درآمد تجاري به طور چشم گيري از فرودگاه هاي اياالت 
متحده سبقت گرفته اند. به طور مثال فرودگاه بين المللي اينچئون در كره جنوبي در سال 2008 موفق به 
كسب درآمدي معادل 1 ميليارد دالر شد. عليرغم ركود اقتصادي در سال 2009، كه هنوز هم ادامه دارد، 

اين فرودگاه پيش بيني مي كند كه تا سال 2017، حدود 3 ميليارد دالر فروش داشته باشد. 
درآمد حاصل از خرده فروشي در پايانه فرودگاه بين المللي دبي، كه بيش از يك ميليارد دالر هزينه احداث 

آن شده است، هر ساله بيش از 20  درصد افزايش داشته است.  

ظهور شهر فرودگاهي
تالش  فرودگاه ها  مسافري،  پايانه هاي  در  كار  و  تفريح  خريد،  براي  امكانات  انواع  كردن  براضافه  عالوه 
مي كنند تا دسترسي عموم را به مكان هاي تفريحي و پذيرايي، دفاتر و شركت ها و مجتمع هاي خرده فروشي، 
مراكز نمايشگاهي و برگزاري كنفرانس و تاسيسات پردازش كاالهاي فاسدشدني را نيز توسعه دهند. بخش 

1- Disney world  از جاذبه هاي توريستي ايالت فلوريدا     
2- Graceland  زادگاه الويس پرسلي، ممفيس، ايالت تنسي   
3- Grand Canyon  از جاذبه هاي تورسيتي ايالت آريزونا
4- Airport Revenue News
5- International Council of Shopping Centers   
6- John F Kennedy International Airport
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خصوصي هم براي توسعه تاسيسات مشابه در خارج از محدوده فرودگاه در اين كار سهيم شده است. 
هتل هاي ساحل غربي اياالت متحده آمريكا، در اطراف فرودگاه بين المللي لس آنجلس  بيش ترين  تعداد 
اتاق را دارند. هتل جديد سافيتل فرودگاه هيث رو لندن1 با دسترسي مستقيم به 5 پايانه از نظر طراحي و 
امكانات براي ميهمانان خود، در حد يك هتل پنج ستاره در مركز شهر لندن است و عالوه بر جذب مسافران 
عبوري شبانه، تعداد زيادي از مسافران متمول بين المللي و مسافران كاري را نيز جلب مي كند. هزينه هر 
شب اقامت در اين هتل تا 3,000 يورو هم مي رسد. اين هتل فرودگاهي با 45 سالن مالقات، يك سالن 
نمايش با 180 صندلي و يك مركز همايش با ظرفيت 1,700 نفر و از نظر بزرگي براي امكانات برگزاري 

كنفرانس، رتبه سوم در انگلستان را دارد. 
اكثر محل ها براي برگزاري كنفرانس، در كنار مراكز فرودگاهي مانند آتالنتا، شيكاگو، فرانكفورت و پاريس 
پديد آمده اند. به طور مثال شهر فرودگاهي ُريسي2 ، يك مركز توسعه 300  ميليون يورويي، با 130,000 
متر مربع مساحت در نزديكي فرودگاه بين المللي شارل دوگل3 است كه شامل يك مركز همايش با 3,000 

1- London Heathrow's New Sofitel Hotel
2- Roissy Aeropolis
3- Charles De Gaulle

فرودگاه بين المللي ونكوور
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صندلي، سه سالن نمايشگاه )45,000 مترمربع(، يك سالن نمايشگاه 14,000 مترمربعي، يك دفتر اداري 
21,000 مترمربعي و سه هتل چهار ستاره است.  

يك  به  كه  است  كرده  برنامه ريزي  را  مترمربعي   700,000 فرودگاهي  ترمينال  يك  نيز  دابلين1  فرودگاه 
مجتمع تجاري 500,000 متر مربعي شامل فضاي اداري براي كسب وكار بين المللي، يك هتل با 200,000 
مترمربع مساحت و فضاي مناسب براي ارايه امكانات همايشي و خرده فروشي هاي متنوع مجهز است. نكته 
جالب اين است كه، يك پياده رو متحرك خودكار2 مسافران را ظرف 6 دقيقه از مجتمع شهر فرودگاهي به 

در هاي سوار شدن به هواپيما جابجا مي كند. 
نام اين مجموعه،  ايجاد بخش هاي تجاري در اطراف مركز هوايي خود است.  اينچئون در حال  فرودگاه 
شهر هوايي3 و شامل ساختمان هاي اداري، هتل ها، زمين گلف و پارك آبي، يك مركز پزشكي و يك پارك 
تفريحي به بزرگي ديزني لند است. مديريت فرودگاه قصد توسعه دفاتر، هتل ها و مراكز خريد و احتماال 
مراكز همايشي را در اطراف پايانه مسافري خود دارد. يك قطار مغناطيسي در دست احداث است كه به وسيله 

آن مي توان به سرعت پايانه و تمام مراكز تجاري شهر هوايي را به يكديگر متصل كرد. 
فرودگاه بين المللي شهر آسماني4  هنگ كنگ هم به همين طريق در حال توسعه دفاتر، خرده فروشي،  مراكز 
تفريحي، هتل ها و مجتمع هاي نمايشگاهي خود است. مرحله اول شهر آسماني شامل يك مجتمع تجاري 
چندمنظوره كه به پايانه مسافري و ايستگاه قطار سريع السير متصل است در اواخر سال 2006 گشايش يافت. 
طبقه پايين مجتمع تجاري چندمنظوره فرودگاه بين المللي شهر آسماني يك سالن نمايش 27,000 مترمربعي 
با  پرده نمايشي بسيار بزرگ و با شكوه سه بعدي دارد. در طبقه باالي اين مجموعه نيز، فضايي براي دفاتر 

بسيار عالي و مجلل به وسعت 27,000 مترمربع ايجاد شده است.
نمايشگاهي  مركز  يك  كه  است  سريع السير  قطار  يك  شامل  همچنين  آسماني  شهر  توسعه  اول  مرحله 
69,000 مترمربعي به نام اِيشيا ورلد اكسپو5 را به دفاتر تجاري، اسكله اسكاي6 ) ترمينال دريايي برون مرزي 
چين7(، هتل 650 تخت خوابه ماريوت و يك زمين گلف متصل مي كند. مراحل آتي عبارتند از ساخت و 

1- Dublin Airport
2- APM
3- Air City
4- Sky City
5- Asia World Expo
6- Sky pier
7- China Cross Boundary Ferry Terminal
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راه اندازي يك پارك كسب و كار، چندين هتل و تاسيسات رفاهي تفريحي كه براي افراد پياده قابل استفاده 
بوده و جايگزين زمين گلف موجود خواهند شد. 

عوامل تعيين كننده ايجاد شهرهاي فرودگاهي
همين طور  و  موجود  اراضي  مورد  در  پيش بيني  بر  مبتني  متنوع  فضايي  فرم هاي  با  فرودگاهي  شهرهاي 
حمل ونقل زميني، ظهور و تكامل تدريجي پيدا كرده اند، ولي عماًل در پاسخ به چهار عامل اصلي اي به وجود 

آمده اند كه عبارتند از:
 نياز فرودگاه ها به ايجاد منابع درآمدي جديد غير پروازي به منظور رقابت بيش تر و همين طور انجام( 1

       بهتر امور متداول مرتبط با هوانوردي
تقاضاي بخش تجاري براي دستيابي به اراضي اداري با قيمت مناسب و قابل دسترسي( 2
افزايش ترافيك مسافري و باري ايجاد شده توسط فرودگاه هاي اصلي و كانوني( 3
عملكرد فرودگاه ها به عنوان واسطه و تسهيل گر و نيروي جاذبه اي براي رونق كارهاي برون فرودگاهي( 4

متداول ترين تاسيسات تجاري سمت پروازي و سمت غير پروازي شهرهاي فرودگاهي عبارتند از: 
• رستوران ها، خدمات تهيه غذا و ديگر خدمات غذايي) برخي با زمينه غذاهاي محلي(	
• فروشگاه هاي خرده فروشي مارك هاي بين المللي و كاالهاي خاص	
• بانك ها و صرافي ها	
• فروشگاه هاي معاف از حقوق گمركي	
• سالن هاي پذيرايي خطوط هوايي مختلف	
• اتاق هاي جلسات اختصاصي	
• هتل ها و امكانات اقامتي	
• ساختمان هاي اداري و دفتري	
• مراكز همايشي و نمايشگاهي	
• مراكز فرهنگي مانند موزه ها، گالري هاي هنري و سينماها	
• انواع دكه ها	
• امكانات تفريحي مانند زمين هاي گلف، پيست مسابقات و بازي ها	



31 فصل اول

•  خدمات رفاهي شخصي و خانوادگي مانند سالن ورزش، ماساژ و مهد كودك روزانه براي كاركنان	
       فرودگاه و مسافران

• امكانات پزشكي و سالمتي	
• كليسا هاي كوچك براي برگزاري مراسم ازدواج 	
• فروشگاه هاي عرضه مستقيم كاال براي مسافران و افراد محلي	
• مجتمع هاي تجاري، مكان برگزاري حراج ها و مبادالت بازرگاني	
• صنايع مرتبط با هوانوردي مانند نگهداري، تعمير و تعميرات اساسي هواپيما	
•  تداركات و توزيع، مانند تاسيسات سردخانه اي براي نگهداري مواد و كاالهاي فاسدشدني و منجمد 	

       و ايجاد ارزش افزوده مانند برچسب گذاري، بسته بندي و آزمايش
• مناطق آزاد تجاري، مناطق ويژه اقتصادي و انبارهاي نگهداري كاالهاي گمركي.	
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براي دسته بندي فعاليت هاي هوايي و غيرهوايي در فرودگاه و اطراف آن، گولر و گولر1 چارچوب مفيدي 
براي فرودگاه ها و اطراف آن ها ارايه كرده اند. آن ها تمامي فعاليت ها را بسته به ميزان ارتباط آن ها با ترافيك 

هوايي، به سه دسته تقسيم كرده اند:
• در	 كه  هستند  فرودگاه  فني  عمليات  از  بخشي  كه  هوانوردي  اساسي  و  مهم   فعاليت هاي 

      پشتيباني ترافيك هوايي نقش مستقيم دارند.
•  فعاليت هاي مرتبط با فرودگاه مانند تداركات و فعاليت هاي توزيعي يا خرده فروشي در ترمينال	

        و هتل ها كه به طور مستقيم با باربري هوايي و جابجايي مسافران هوايي ارتباط دارند و ميزان رقابت
      و يا درآمد آن ها بستگي نزديكي به حجم ترافيك هوايي دارد.

•  فعاليت هاي هم سو با فرودگاه - انتخاب فرودگاه از نظر وجهه خوب و دسترسي زميني عالي به	
اصلي عوامل  جاده اي،  ارتباط  و  زمين  بهاي  واقع،  در  دارد.  مقوله  اين  در  اهميتي  حائز  تاثير  آن        

       تعيين كننده اين فعاليت ها در محيط فرودگاه هستند،  نه ترافيك هوايي. 
عالوه بر الگوهاي ترافيكي، عواملي مانند ارتباط جاده اي، بهاي زمين و ماهيت بازار محلي )ساختار صنعتي 
و تقاضاي تجاري ساكنين نزديك به اين محل( نقش بسيار مهمي در نوع توسعه فرودگاه و فعاليت هاي آن 

دارند . البته حد و مرز فرودگاه ها نيز بي تاثير نيستند. 
درفرودگاه هايي كه زمين قابل توسعه در آن ها محدود است، بيش تر توسعه هاي تجاري مرتبط و هم سو با 
فرودگاه، در خارج از محدوده آن ها خواهد بود و در نتيجه از منافع درآمد معامالت امالك مستقيما بهره مند 
نخواهند شد. ولي به هر حال اين فرودگاه ها از مزاياي جابجايي مسافران و بار بيش تري كه به علت چنين 

توسعه اي ايجاد مي شوند سود خواهند برد.  
حد و مرز بسياري از فرودگاه ها، ده ها سال پيش مشخص و تعيين شده است، زماني كه پيش بيني نمي شد 
در آينده، توسعه اقتصادي و رقابت تا اين حد گسترش يافته و چشمگير شود. همان طور كه توسعه شهري 
با فرودگاه ها هم محدود به  به مرزهاي سياسي شهر هاي مركزي محدود نمي شود، توسعه مراكز مرتبط 

محدوده رسمي فرودگاه ها نمي شود.
كسب سود بيش تر درخارج از محدوده فرودگاه يك نكته كليدي در توسعه شهرهاي فرودگاهي است. 

بر اساس تحقيقات انجام شده در انستيتو كنان دانشگاه كاروليناي شمالي، افزايش ميزان اشتغال در نزديكي 

1- Guller & Guller
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تجاري  توسعه محدوده  گرفته اند.  قرار  آن  در  فرودگاه ها  كه  است  از حومه شهرهايي  فرودگاه ها سريع تر 
فرودگاه، نمايانگر نيازهاي كاركنان و ساكنين آن از نقطه نظر خدمات ابتدايي از جمله مسكن، تفريحات، 

مواد غذايي و خرده فروشي است. 
اغلب اوقات، اين نيازها در نزديكي فرودگاه به صورت گسترده در مجموعه هاي بزرگ مسكوني با كاربري 

مختلط ارايه مي شوند كه اكنون بسياري از آن ها در حال تبديل به مراكز رشد جمعيت شهري هستند.

مديريت اماكن جديد تجاري
فرودگاه ها در راستاي رشد و عملكردهاي غير پروازي خود، در حال تغييردادن واحدهاي عملياتي و ساختار 
مديريتي خود هستند. فرودگاه هاي متعددي )هم با مديريت دولتي و هم خصوصي(، به منظورگسترش اراضي 
غيرپروازي و همچنين توسعه خارج از محدوده فرودگاهي خود اقدام به تاسيس بخش تجاري و يا امالك كرده اند.
چانگي  آمستردام،  شيپول  فورت ورث2،  داالس  پاريس1،  فرودگاه هاي  به  مي توان  فرودگاه ها  اين  جمله  از 

سنگاپور و گروه فروويال3 اسپانيا اشاره كرد.
پيمانكار  توسعه دهنده،  به عنوان  تا  كرد  ايجاد  را  خود  امالك  بخش   2003 سال  در  پاريس  فرودگاه هاي 
فرودگاه هاي شارل  در سمت غيرپروازي  تجاري  امالك  مدير  و  پروژه هاي ساختماني  كارفرماي  عمومي 

دوگل و اورلي در پاريس فعاليت كند.
گروه فرودگاهي كاپيتال چين4 كه يك تشكيالت دولتي بوده و بسيار شبيه يك مؤسسه خصوصي عمل 
شركايي  همكاري  با  است.  پكن  فرودگاهي  شهر  با شكوه  پروژه  بردن  پيش   حال  در  سرعت  به  مي كند، 
چون شركت توسعه شهر فرودگاهي5، اين گروه در صدد احداث اماكن و مراكز خريد، تفريحي، آموزشي، 
نمايشگاهي، ورزشي و سرگرمي، تداركاتي، توليدي سبك، مالي، تجاري و مسكوني در فرودگاه بين المللي 
كاپيتال پكن و اطراف آن است. پارك لجيستيك )تداركات( اين شهر فرودگاهي كه با رهبري شركت توسعه 

شهر فرودگاهي انجام مي شود، بيش از 2/5 ميليون مترمربع مساحت خواهد داشت.
بازرگاني  بخش هاي  گسترش  درحال  بي سابقه اي  به طور  فورت ورث،  داالس  فرودگاه  تشكيالت  مديريت 

1- ADP
2- DFw
3- Ferrovial Group
4- CAH
5- ACL
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و امالك خود است. اين فرودگاه همچنين در صدد توسعه مشاركت هاي دولتي و خصوصي براي احداث 
2,000 هكتار امالك به منظوراستفاده هاي دفتري، پذيرايي، فروشگاهي و تفريحي است.

هنگ كنگ نيز به همين ترتيب هم بخش بازرگاني و هم بخش امالك خود را براي باالبردن ميزان فروش 
در پايانه ها و ايجاد مجتمع تجاري شهر آسمان در مجاورت خود تأسيس كرده است.

گروه هولدينگ فرودگاه هاي مالزي1  نيز در حال ايجاد شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي كواالالپور2 است كه 
از نظر تجاري به گيت وي پارك3 كه عالوه بر ساخت وسازهاي فروشگاهي، شامل ورزش هاي موتوري و يك 

بازار بزرگ وسايل نقليه و امكانات تفريحي حاصل از بازار پروازي و محلي است، پيوند خورده است.
شركت فرودگاه بين المللي اينچئون4 در حال تشكيل مشاركت هاي مدني مختلفي با بخش  خصوصي براي 
ايجاد شهر فرودگاهي خود است كه شامل هتل ها، ساختمان هاي اداري، مناطق تداركاتي، فروشگاه ها، مراكز 

سرگرمي و جهانگردي و همچنين مسكن و خدمات براي كاركنان شهر فرودگاهي و ساكنين خواهد بود.

1- MAHB
2- KLA
3- Gateway Park
4- IIAC

دفاتر اداري متعدد در امتداد شاهراه ارتباطي فرودگاه بين المللي دالس )واشنگتن(
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با  از شهرها  به منظورساخت و مديريت مركز جهاني دبي2، كه مجموعه اي  شركت شهر هوانوردي دبي1 
هزينه 33 ميليارد دالر در پيرامون فرودگاه و در فاصله حدود 40 كيلومتري از مركز شهر دبي واقع است، 
تاسيس شده است. مركز جهاني دبي به فرودگاه جديد آل مكتوم كه طبق برنامه در اواسط سال 2010 افتتاح 
شد تكيه دارد و شامل برج هاي اداري تداركاتي، صنايع مرتبط با هوانوردي، هتل ها، يك مركز خريد بسيار 

بزرگ، زمين گلف و مسكن براي 40,000 نفر از كاركنان خود است.
فرودگاه شيپول آمستردام، از طريق شركت تابعه خود به نام امالك شيپول بر مبناي اصول بخش خصوصي 
فعاليت كرده و بازوي اصلي درآمدزاي گروه شيپول بوده است. حدود 70 درصد از سود گروه شيپول، از 

فعاليت هاي بازرگاني مرتبط با هوانوردي حاصل مي گردد.
اداره فرودگاه هاي هندوستان3،  به منظور اداره  كردن و توسعه  دادن فرودگاه هاي دهلي و مومباي و همچنين 
احداث و مديريت فرودگاه هاي جديد بين المللي حيدرآباد و بنگلور، به سمت بخش خصوصي رو كرده است. 
از زمان مشاركت بخش خصوصي، هم كيفيت خدمات مسافري و هم درآمدهاي فرودگاه به طور چشم گيري  

بهبود پيدا كرده اند.

1- DACC
2- Dubai World Central
3- AAI

اينچئون، كره جنوبي
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اداره كردن  يا  از فرودگاه ها جهت گسترش بيش تر دسترسي تشكيالتي، حتي در حال خريداري و  بعضي 
از طريق بخش هاي خاص مديريت سرمايه گذاري هستند. شركت فرودگاه بين المللي  فرودگاه هاي ديگر 
اينچئون، امالك شيپول، فراپورت1، فروويال و خدمات فرودگاهي ونكوور از جمله فرودگاه هايي هستند كه 

به دنبال پروژه هاي برون مرزي مي باشند.
گروه هاي بخش خصوصي از قبيل فرودگاه هاي مك گواير2 كه اكنون MAP ناميده مي شود  نيز داراي منافعي 
در مديريت فرودگاه هاي متعددي در سراسر جهان بوده و به طور صريح بر الگوي شهر فرودگاهي تكيه مي كنند.

اين ساختارهاي جديد عملياتي و پروژه هاي برون مرزي، در حال خارج شدن از ساختارهاي ساده  هوانوردي 
همين طور  و  هوانوردي  نيازهاي  برآورده كردن  و  چند عملكردي  وسيع  كسب و كارهاي  به  شدن  تبديل  و 
ساخت وسازهاي تجاري سودآور هستند. براي بسياري از افرادي كه با واقعيت هاي جديد فرودگاهي آشنايي 
ندارند، ممكن است اين الگوي كسب و كار، مغاير با روال مرسوم باشد وليكن به سرعت در حال پيش روي و 

نزديك شدن به مسير رو به سوي آينده قرن 21 براي فرودگاه هاي بزرگ و متوسط است.
سيستم هاي  مديريتي  سنتي  الگوي  با  متفاوت  كاماًل  فرودگاهي،  شهرهاي  مديريتي  الگوي  بنابراين، 
هوانوردي فرودگاه ها و روش اداره كردن فرودگاه ها، كه عمدتا توسط كاركنان دولت و مانند ادارات خدمات 

شهري اداره مي شوند، است.
نقش  ساخت و ساز تجاري كه به همان اندازه حائز اهميت است، نيازمند استراتژي ها و مهارت هاي عملياتي 
مالي  مبتكرانه،  است كه مديريت  مباني بخش خصوصي  و  اصول  آن،  نيروي محركه  است كه  متفاوتي 

بازاريابي را با تداركات و دانش امالك، تلفيق كند.
كه  كنند  كسب و كار  طريقي  همان  به  بايد  فرودگاه ها  كه  است  گونه اي  به  فرودگاهي،  شهرهاي  الگوي 
الگو،  اين  در  باشند.  حيات  ادامه  براي  درآمد  كسب  به دنبال  يعني  مي كنند،  كسب و كار  كسب و كارها، 
سرمايه گذاري و تصميم گيري عملياتي بايد حتي بسيار سريع تر از كسب و كارهاي خصوصي باشند، كه غالبا 

حتي براي تصميم گيري هاي كوچك نيز احتياج به تاييدهاي سياسي دارند.
حركت به سمت فرم ساختار سازماني مديريت شهرهاي فرودگاهي، نويد كاهش نقش سياست و كم شدن 
اهداف  با  سازماني  ساختار  براين،  عالوه  مي دهد.  را  عملياتي  كارآمدي  افزايش  همين طور  و  بوروكراسي 
شهرهاي فرودگاهي، ساختار بسيار سازگاري است و تحصيل بازگشت مالي با رعايت تعهد نسبت به حفظ 

1- Fraport
2- Macquarie Airport
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سرمايه اوليه، كه معمواًل به طور ساليانه مورد حسابرسي قرار مي گيرد، مثبت است.
يك تغيير و تحول بارز هم بايد در طرح جامع فرودگاه ها انجام شود. طرح هاي جامع بايد به همان اندازه بر 

آرايه تجاري تكيه كنند كه بر آرايه و كارآمدي هاي هوانوردي تكيه مي كنند.
يكديگر  با  بيش تر،   تحكيم  براي  تجاري  و  هوانوردي  عناصر  كه  مي شود  حاصل  زماني  مطلوب  نتيجه 
تشريك مساعي كنند. امكان وقوع چنين امري زماني بيش تر است كه يك شركت بزرگ مادر، مسووليت 

قسمت هوانوردي و مسووليت احداث شهر فرودگاهي مستقل ولي مرتبط با هم را برعهده داشته باشد.
فرودگاه ها از آمستردام گرفته تا زوريخ1 و از پكن تا سئول، به منظورتوسعه پايانه ها و سمت غيرپروازي شان 
به عنوان وسيله اي محوري براي تامين اعتبار مالي عمليات فرودگاهي و همچنين كمك كردن به سودآوري 
و رقابت اقتصادي در جلب خطوط هواپيمايي و تامين رضايت مسافران، الگوي مديريتي شهر فرودگاهي 

را به كار گرفته اند.
فرودگاه هاي بين المللي ديگر، از قبيل آتن، تانكردو نوس، بريزبن، كالياري، دابلين، آرآلن هاي استكهلم، 

تائويوان در تايوان و ونكوور، اولويت قابل توجهي، به ساخت و سازهاي تجاري خود داده اند.
تمام اين فرودگاه ها، صريحًا يا تلويحًا ايده شهرهاي فرودگاهي را در الگوي كسب و كار خود اعمال كرده 
و مجموعه اي از كاركردهاي سنتي اقتصادي شهري را براي تنوع بخشيدن به كاربري اراضي و جريان 
درآمدي خود به كار گرفته اند. بسياري از فرودگاه هاي بزرگ تعداد زيادي بزرگ راه و ارتباط ريلي دارند كه 
به عنوان محرك مكان هاي  امكان موجب تقويت نقش آن ها  اين  به مراكز شهري است.  معمواًل مربوط 

كسب وكار و توسعه شهري در يك سطح گسترده مي گردد.

شهر هوايي در حال ظهور
ايفاي نقش رابط و متصل كننده حمل و نقل و تجارت، موجب مي گردد  با  حوزه كاماًل نزديك به فرودگاه 
اداري،  پارك  هاي  نمايشگاهي،  و  بازرگاني  امكانات  همايش،  مراكز  هتل ها،  از  توده هايي  و  رشته ها  كه 
با  مرتبط  ساخت و سازهاي  سرگرمي،  و  تفريحگاهي  مراكز  مخابراتي،  و  اطالعات  فن آوري  مجتمع هاي 
فرآيندهاي كاالهاي فاسدشدني و ساخت و سازهاي چند منظوره مسكوني كه همگي به خاطر فرودگاه احداث 

مي شوند، در حوالي كريدور فرودگاه ها، حتي تا فاصله 30 كيلومتري اين كريدور، شكل بگيرند.

1- Zurich
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به دليل دسترسي عالي كريدور فرودگاه )بزرگ راه ها و خطوط ريلي(، اين رشته ها و توده هاي كسب و كاري، 
به طور موثري به ساكنين محلي و همچنين مسافران هوايي، خدمات ارايه مي كنند.

توسعه اراضي فرودگاهي، تا حدود زيادي با بهبود وضعيت حمل و نقل زميني صورت مي پذيرد. بزرگ راه ها، 
عريض تر شده و تا فاصله هاي نزديكتري به فرودگاه ها كشيده شده اند. قطارها به شكل مترو، قطار معمولي 

و خطوط حومه شهري و خدمات ريلي سريع السير، فرودگاه ها را به مراكز شهري متصل كرده اند.
فرودگاه هايي در آمستردام، فرانكفورت و پاريس، حتي به شبكه ريلي سريع السير اروپا هم از طريق سكوهايي 
كه در قسمت زيرين پايانه هوايي احداث شده اند، به طور مستقيم وصل است. اين ارتباطات منطقه اي و ملي 
نه تنها باعث تقويت ساخت و ساز در اطراف كريدور فرودگاه مي گردد، بلكه موجب شكوفا شدن توسعه و 

ساخت و ساز در اراضي بين كريدورهاي دسترسي نيز مي شود.
حاشيه  شهرهاي  بزرگ ترين  مدرن،  فرا  شده  طراحي  شهري  كالن  ساخت و سازهاي  الگوهاي  به عنوان 
فرودگاه ها، در جاي خود به عنوان مقصدهاي مهم جهاني مطرح گرديده  اند. براي مثال، شهر الس كوليناس 
ايالت تگزاس كه درست در شرق فرودگاه داالس فورت ورث شهر داالس واقع گرديده، دفاتر اصلي  در 
جهاني چهار شركت بزرگ از ميان 500 شركت عظيم بين المللي، از جمله شركت اكسون موبيل و 2,000 

مؤسسه ديگر و همچنين مجتمع هاي مسكوني، خريد، هتل و تفريحي مجلل را در خود جاي داده است.
دفاتر  واقع گرديده،  فرودگاه شيپول  پايانه  از  دقيقه اي  فاصله شش  در  آمستردام كه  زويداس شهر  پروژه 
جهاني بانك هاي ING BANK ،ABN AMRO و دفاتر مركزي بسياري از شركت هاي اروپايي را در 
خود دارد. اين پروژه بيش از 150,000 مترمربع دفاتر اداري، فروشگاه و مراكز پذيرايي درجه يك دارد. 

نزديك 9,000 ساختمان مسكوني چند خانواري نيز در دست احداث است.
منطقه جديد تجارت بين المللي سونگدو در نزديكي فرودگاه بين المللي اينچئون با مساحت 600 هكتاري 
براي تجارت جهاني و مركز بازرگاني، توسط شركت گيل اينترنشنال1 كه مركز آن در شهر نيويورك است 

و شركت مهندسي و ساختماني پسكو2 كره جنوبي در دست احداث است.
حاضر  حال  در  است،  بوستون  شهر  اندازه  به  آن  وسعت  كه  دالري  ميليارد   35 منظوره  چند  پروژه  اين 
فوري"  "شهر  اين  از  توجهي  قابل  بخش  است.  جهان  خصوصي  بخش  ساخت و ساز  پروژه  بزرگ ترين 
هم اكنون ساخته شده و مرحله نهايي آن براي سال 2015 برنامه ريزي شده است. در اين پروژه، به عنوان 

1- Gale International
2- POSCO
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يك پروژه ساخت و ساز كالن شهري مرتبط با هوانوردي، شركت گيل با همكاري شركت سيسكو سيستم، 
شهرهاي حاشيه فرودگاهي مشابه در چين، هندوستان و آسياي جنوب  شرقي را مد نظر قرار داده اند. طراحي 
اين فرودگاه ها، قرار است به گونه اي باشد كه از نظر شبكه الكترونيكي، وضعيت زيست محيطي و ارتباطات 

هوانوردي از جمله فرودگاه هاي مشهور در جهان شوند.
شهرهاي حاشيه فرودگاه به همراه كريدور فرودگاه و ديگر ساخت و سازهاي تجاري و مسكوني مرتبط با 

فرودگاه، درحال توسعه فرم شهري قرن بيست و يكم يعني شهر هوايي هستند.
شهر هوايي، مشابه شهرهاي سنتي بنا شده از يك مركز شهر و حلقه هايي از حومه هاي پر از مسافر، از يك 
شهر فرودگاهي و كريدورها و توده هايي از كسب و كارها و ساخت وسازهاي چند منظوره كه همگي به نوعي 

به هوانوردي مرتبط هستند تشكيل مي شود.
فرم شهرهاي هوايي در جواب به نيازهاي جديد اقتصادي از نظر ارتباط، سرعت، ساخت و ساز كريدوري و 

توده اي، خطوط عريض و حركت سريع است.
ارتباط بزرگ راهي1 و قطارهاي سريع السير فرودگاه2، اتومبيل ها، تاكسي ها، اتوبوس ها، كاميون ها و راه آهن را 
به همراه زيرساخت هوايي، به مركز تجاري يعني شهر فرودگاهي، هدايت مي كنند. تجمع هاي كسب و كاري 
مرتبط با هوانوردي و مناطق مسكوني، از شهر فرودگاهي منشعب شده و يك منطقه شهري با مركزيت 

فرودگاه، شهر هوايي، را تشكيل مي دهند.
تحرك و سرزندگي در مناطق اطراف فرودگاه بين المللي هنگ كنگ، جايي كه شهر آسمان در حال تبديل 
به يك ناحيه مركزي كسب و كار و يك شهر هوايي بزرگ است كه تا جنوب ساحلي چين ادامه دارد، قابل 
بسيار كارآمد جزيره هنگ كنگ و كولون و همين طور  بزرگ راه  بر  مشاهده مي باشد. شهر آسمان عالوه 
اتصال به قطار سريع السير، قرار است توسط قطار سريع السير به پارك ديسني كه در نزديكي آن و در فاصله 
حدود 10 دقيقه اي فرودگاه قرار دارد وصل شود. قطار سريع السير فرودگاهي در عرض پنج دقيقه به شهر 
بزرگ "تانگ چونگ3" مي رسد. اين شهر، محل سكونت 45,000 نفر از كاركنان فرودگاه و خانواده هاي 

آنان و داراي چند مدرسه، كليسا، امكانات فروشگاهي و خدمات پزشكي است.
شهر آسمان همچنين از طريق قايق هاي سريع توربو، اتصال بدون وقفه اي به منطقه اقتصادي در حال رشد 

1- Aerolanes
2- Aerotrains
3- Tung Chung
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اين قايق هاي سريع السير، مسافران، خريداران، كاركنان و  دلتاي رودخانه مرواريد در ساحلي جنوبي دارد. 
جهانگردان را در عرض 30 تا 45 دقيقه بين مناطق كليدي دلتا و شهرآسمان جابجا مي كنند.

هست.  نيز  هوايي  باري  محموله هاي  كارآمد  و  موثر  جابجايي  براي  اصلي،  سرزمين  به  ارتباطي  چنين 
كشتي هاي تداركاتي فرودگاه بين المللي هنگ كنگ، فرودگاه را به مراكز عمده توليدي دلتا متصل كرده و 

قطعات و كاالهاي تكميل شده را بين فرودگاه و سرزمين اصلي جا به جا مي كنند.
ارتباط بيش تر فرودگاه بين المللي هنگ كنگ با هنگ كنگ و منطقه دلتا، از طريق بزرگ راهي كه هنگ كنگ 
را به "ماكائو"1 و "ژوهاي"2 مرتبط مي كند، برقرار مي شود. اين بزرگ راه كه قرار است در سال 2016 تكميل 

شود، از ميان فرودگاهي كه بر روي يك جزيره ساخته شده است )النتائو(  عبور مي كند.
ارتباطات پيشرفته، نه تنها موجب تقويت نقش شهرآسمان به عنوان مقصدي براي خريداران، جهانگردان، 
بلكه موجب  از هنگ كنگ و سرزمين اصلي چين مي شود،  به كسب و كار  افراد مشغول  بازرگانان و ديگر 
تحكيم نقش فرودگاه بين المللي هنگ كنگ به عنوان يك نقطه چهار منظوره )هوايي، بزرگ راهي، ريلي و 

دريايي(  بسيار گسترده و در حال رشد شهر هوايي هنگ كنگ خواهد شد.

مزاياي شهر هوايي
اقتصادي  براي كسب و كار در شبكه  مزايايي است كه  پيشرفت شهرهاي فرودگاهي مي شود  باعث  آنچه 
بخش  براي  كه  است  موضوع  اين  اثبات  صدد  در  هوايي  شهر  مي كنند.  ايجاد  جديد،  پرسرعت  جهاني 
خصوصي، جلب دفاتر مركزي شركت هاي منطقه، ايجاد شعبه هاي نمايندگي و موسسات مبتني بر اطالعات 
، مكان مناسب و  بروند  به سفرهاي دور  به طور مرتب  بايد  دارند كه  كه كاركنان حرفه اي و متخصصي 

ويژه اي است.
افرادي كه براي كسب   و كار سفر مي كنند، ترجيح مي دهند از فرودگاه هايي رفت و آمد كنند كه مزاياي قابل 
توجهي در اختيار آنها مي گذارد. مزايايي مانند دسترسي به فرودگاه هاي عمده و مهم با انتخاب هاي بيش تر 
از نظر پروازها و مقصدها، بهره مندي از قابليت آسان تغيير برنامه سفر و اجتناب از هزينه اقامت هاي شبانه 

در هتل ها، تاثير بسزايي در جلب مسافران دارد.

1- Macau
2- Zhuhai 
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محوطه فرودگاه بين المللي اوهير1 شهر شيكاگو، اكنون دومين بازار بزرگ دفاتر تجاري در منطقه غرب 
حومه  در  واشنگتن  دالس  بين المللي  فرودگاه  اطراف  در  كه  دالس2  منطقه  و  است  متحده  اياالت  مياني 
ويرجينياي شمالي واقع شده، بيش تر از مركز شهر واشنگتن در اياالت كلمبيا، دفاتر تجاري درجه يك را 

در خود جاي داده است.
شركت هاي متخصص در زمينه فن آوري مخابرات و اطالعات و ديگر صنايع مرتبط با فن آوري هاي مدرن، 
معتقدند كه دسترسي هوايي بسيار حائز اهميت است. تعداد سفر هاي هوايي متخصصان كارهاي دانش محور 

و متكي به فن آوري هاي نوين، نسبت به افراد ديگر، بسيار زياد و روز به روز در حال افزايش است.
بسياري از شركت هاي دست اندركار فن آوري هاي نوين، در حال استقرار در حاشيه كريدورهاي فرودگاه ها 
از جمله كريدور دسترسي فرودگاه دالس در شهر واشنگتن در منطقه كلمبيا و كريدور  I-94 فرودگاه اوهير 
شيكاگو هستند.  شهر فرودگاهي، مزاياي بي نظيري نيز براي بسياري از بخش هاي فرآوري كاالها به همراه 
دارد. امروزه، توليدكنندگان بزرگ و به نام دنيا از فن آوري اطالعاتي پيشرفته و حمل و نقل سريع السير براي 
برآورده كردن نيازهاي منحصر به فرد مشتريان استفاده مي كنند. اين شركت ها، سامانه هاي توليدي سريعي 
را ايجاد مي كنند كه آن ها را به تامين كنندگان مواد اوليه و همين طور مشتريان سراسر جهان مرتبط مي كند 
و اين امكان را فراهم مي كند تا به تامين كنندگان مواد اوليه دسترسي پيدا كرده و محصوالت مونتاژ شده 

را در زمان مشخص، به موقع و پيوسته ارسال كنند.
قابليت يك توليدكننده در برآوردن درخواست هاي مشتري به عوامل متعددي از جمله، وجود يك شبكه 
شركت هاي  زميني،  حمل ونقل  شركت هاي  هوايي،  حمل نقل  شركت هاي  هواي  به  زمين  ارسال  فراگير 

واسطه حمل ونقل و تامين كنندگان خدمات پشتيباني بستگي دارد.
اين نوع شبكه، به عنوان يك نياز و الزام براي توليد محصوالتي كه زمان در آن ها بسيار با اهميت است و 
همين طور رشد و توسعه بخش توزيع، ايجاد و تقويت شده است. شبكه ارسال زميني به هوايي كه عمدتا 
نزديك فرودگاه است، اين امكان را به توليدكنندگان مي دهد كه ميزان موجودي انبارهاي خود را به حداقل 
براي محصوالت  نياز  نهاده هاي جديد مورد  به  را كوتاه تر كرده و دسترسي سريعي  توليد  رسانده، چرخه 

سفارشي مشتريان كه خود ايجاد ارزش افزوده مي كند، پيدا كنند.
تاثير اقتصادي اين حركت مي تواند بسيار چشم گير باشد. فرودگاه بين المللي ممفيس )محل دفتر مركزي 

1- O'Hare International Airport
2- DULLES
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شركت فدكس1( به ايجاد بيش از 160,000 شغل در حوزه شهري خود كمك كرده است. هرشب بيش از 
12,000 نفر در قسمت هاي مختلف اين فرودگاه كار مي كنند.

يكي از چهار شغل موجود در ناحيه ممفيس، شغل هاي مرتبط با كار فرودگاهي است كه در سال 2007، 
مبلغ 29 ميليارد  دالر تاثير اقتصادي داشت. رشد مركز اروپايي شركت فدكس به استخدام 2,500 نفر در 
فرودگاه شارل دوگل منجر شد كه اين خود باعث تاثير عميقي در جذب كسب و كارهاي مربوط به كاالهايي 

كه زمان در مورد آن ها حساس است به منطقه "رويسي" شده است.
رستوران ها، سوپرماركت ها، فروشگاه هاي عرضه مستقيم كاال از كارخانه به خريداران و فراهم كردن انواع 
خدمات مورد نياز مصرف كنندگان براي مسافران هوايي و ساكنين منطقه از عوامل ديگري است كه به 
ايجاد و توسعه شهر فرودگاهي رونق مي بخشند. براي مثال، فرودگاه بين المللي آتن2 مجهز به يك فروشگاه 
بزرگ ايكيا3، يك فروشگاه بزرگ زنجيره اي و همچنين يك مجتمع بزرگ عرضه مستقيم كاال در يك 
پارك فروشگاهي است كه در فاصله كمتر از سه كيلومتري از پايانه اصلي اش قرار گرفته است. اكثريت 

قابل توجه مشتريان اين فروشگاه ها را افراد محلي تشكيل مي دهند.

1- FedEx
2- AIA
3- IKIA

فرودگاه آتن و فروشگاه ايكيا
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فروش اجناس مرغوب و مارك هاي معروف هم در حال جذب شدن به اطراف فرودگاه ها هستند. شهر حاشيه 
فرودگاهي تايسونز كرنر1 در منطقه فرودگاهي دالس واشنگتن از نظر بزرگي، بعد از مجتمع فروشگاهي 

جزيره َمن َهتن شهر نيويورك، دومين مجتمع فروشگاهي است. 
همچنان كه نواحي اقتصادي مرتبط با فرودگاه ها تكامل مي يابند، بعضي از فرودگاه ها حتي در جستجوي 
ايجاد هويت متفاوت براي خود هستند. براي مثال، محوطه فرودگاهي آمستردام و يا دالس، شهرهاي هوايي 

كه امروزه به عنوان يك مقصد كسب    و كار و تجارت مطرح هستند.

نيازهاي برنامه ريزي شهر فرودگاهي
با اينكه بسياري از شهرهاي فرودگاهي به صورت خودانگيز و ناگهاني ايجاد شده و يا توسعه يافته اند و غالبا 
هم منجر به ايجاد مشكالت تراكم و نگراني هاي زيست محيطي شده اند، اما زيرساخت هاي استراتژيك و 

برنامه ريزي شهري مي تواند در آينده باعث بهبود اين شهرها شود. 
• موثري 	 به طور  بتوانند  بايد  فرودگاهي  سريع السير  قطارهاي  و  فرودگاه  ويژه  بزرگ راهي   ارتباطات 

      فرودگاه ها را به مراكز تجمع عمده كسب وكار و مناطق مسكوني ناحيه، مرتبط سازند.
•  مسيرهاي مخصوص كاميون  ها بايد به بزرگ راه هاي فرودگاه ها اضافه شوند و طراحي ورودي ها و 	

      خروجي ها بايد به گونه اي باشد كه تراكم ترافيكي را كاهش دهد.
•  فاصله و هزينه زماني دسترسي بين نقاط كليدي بايد به عنوان عامل اوليه و مهم برنامه ريزي شهر 	

      فرودگاهي در نظر گرفته شوند. 
•  كسب و كارها بايد بر مبناي تواتر استفاده، به سمت كناره فرودگاه سوق داده شوند تا ضمن كاهش 	

       ترافيك، هزينه زماني را هم بهبود بخشند. فعاليت هاي فرآوري كاالها در محوطه هاي فرودگاهي
        )توليد، انبارداري و حمل و نقل( بايد از قسمت هاي خدمات  و جريان هاي مسافري فرودگاه، جدا باشند.

•  ساخت وسازهاي مسكوني و تجاري حساس در مقابل سروصدا و انتشار گازهاي مضر، بايد در خارج 	
       از مسيرهاي پروازي پرترافيك نگهداري شوند.

• تجمع هاي	 بايد  فرودگاه،  حمل ونقلي  كريدورهاي  حاشيه  در  ساخت  و ساز  باريكه هاي   به جاي 
       ساخت وساز احداث شود و فضاي سبز كافي در بين اين تجمع ها لحاظ گردد.

1- Tysons Corner
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•  با استفاده از عناصر سبك دار معماري و بناهاي شاخص، بايد بهترين موقعيت مكاني و  مسيريابي	
       را انتخاب كرد.

•  در طراحي محله هاي با كاربري مسكوني/تجاري براي كاركنان محدوده هاي فرودگاهي و آن هايي	
       كه از نظر پروازي كثيرالسفر هستند، بايد عوامل متعددي از جمله تردد آسان، طراحي با مقياس

      انساني، تامين خدمات محلي و احساس همسايگي در نظر گرفته شوند.
خالصه اينكه، ايجاد شهر هوايي و "رشد هوشمند" پايدار، بايد شانه به شانه يكديگر حركت كنند. براي 
ساخته  فرودگاهي  كريدورهاي  حاشيه  در  كه  مختلط  كاربري  با  مسكوني  تجمع هاي  از  بسياري  مثال، 
مي شوند، مي توانند براساس دستورالعمل هاي شهرسازي نوين و با تكيه بر ايجاد محله هاي داخلي و فراهم 

آوردن شرايط مناسب براي قدم زدن طراحي گردند.
برخي از فرودگاه ها، مانند فرودگاه زويداس آمستردام يا ناحيه كسب و كارهاي بين المللي سونگدو جديد، با 
اينكه مقياس بسيار بزرگي دارند ولي مي توانند براي بهبود توسعه پايدار و كارآمدي اقتصادي، هم براي خود 

و هم براي منطقه هايي كه در آن ها واقع شده اند، طراحي شدند.

ناحيه كسب و كارهاي بين المللي سونگدو جديد
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در برنامه ريزي براي شهرهاي فرودگاهي آينده، فن آوري اطالعات و ارتباطات راه دور، نقش محوري ايفا 
مي كنند. با كمك فن آوري هاي چندرسانه اي در كناره كريدورهاي حمل و نقلي فرودگاه، مي توان آثار هنري 
و داراي سبك، سرمايه هاي فرهنگي، تاريخي و اقتصادي منطقه اي كه فرودگاه به آن خدمات مي دهد را 

به نمايش گذاشت.
دهند.  نمايش  را  فرودگاه  پايانه هاي  مردمي، خصوصيات  هنرهاي  از  استفاده  با  بايد  نيز  محلي  بازاريابي 
بدمنظره،  محوطه هاي  و  مخروبه  بنا هايي  و  شده  منظرسازي  زيبايي  به  بايد  خروجي  و  ورودي  راه هاي 
مسيرهاي  شوند.  پنهان  ديد  از  است،  شده  نقاشي  آن ها  روي  كه  ديوارهايي  يا  و  گياهان  از  استفاده  با 
زميني فرودگاه با ارايه اولين و همين طور آخرين خاطره بصري براي بسياري از مسافران هوايي، نمايانگر 

خوش آمدگويي و بدرقه رسمي منطقه هستند.
فن آوري هاي  فرودگاهي كمك مي كند.  به شكل دهي  ارتباطات1 هم  و  اطالعات  فن آوري  شبكه جهاني 
پيشرفته اطالعات و سيستم هاي ارتباطي چند رسانه اي كه از الياف فشرده فيبر شيشه و ارتباط دو طرفه 
ماهواره اي استفاده مي كنند نيز بايد در سراسر ناحيه فرودگاهي به كار گرفته شده و ارتباط سريع شركت ها را 

با تامين كنندگان جهاني مواد اوليه، فروشندگان، مشتريان، دفاتر نمايندگي و شركا برقرار سازد.

1- ICT
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بنابراين، شركت هايي كه به  شبكه ارتباطي سريع احتياج دارند، دليل ديگري براي استقرار در شهر فرودگاهي 
خواهند داشت. زيرساخت پيشرفته فن آوري اطالعات و ارتباطات، از هم اكنون نه تنها در فرودگاه هاي مهمي 
و  قبيل ممفيس  از  اياالت متحده  كانون هاي هوايي سريع  در  بلكه  واشنگتن،  دالس  اوهير، شيپول،  چون 

لوئي ويل1 كه به خدمات پستي اياالت متحده خدمات مي دهند نيز دردست احداث است.
با توسعه هرچه بيش تر گونه هاي متنوع حمل ونقل و زيرساخت ارتباطي پيشرفته در فرودگاه ها و اطراف 
آن ها، قيمت امالك تجاري نواحي پيرامون آن ها، ترقي مي كند. از عوامل تعيين كننده اصلي قيمت آتي 
زمين، اجاره بها و نوع كاربري يك ملك مشخص، مي توان به مدت زمان و هزينه جابه جا كردن مردم و 

محصوالت از فرودگاه و به فرودگاه اشاره كرد.
شرايط و وضعيت محلي زمان/هزينه، تابعي از مكان  زميني در كناره كريدورهاي حمل و نقلي فرودگاه، نه 
لزومًا فاصله فضايي، خواهد بود. براي مثال، زميني در فاصله 10 كيلومتري از فرودگاه ولي تنها با دسترسي 
به يك ايستگاه قطار سريع السير، به مراتب با ارزش تر از زميني در فاصله 5 كيلومتري فرودگاه ولي با ارتباط 
جاده اي و ريلي ضعيف است. به بيان ديگر، در تعيين قيمت ملك در شهر هوايي، "دسترسي"، ديگر آن 
اهميت سنتي خود را نداشته و در عوض جايگاه خود را به "موقعيت" داده است. ارتباط  با بازارها نيز بر 
قيمت زمين در شهرهاي هوايي تاثير مي گذارد. ارتباط پذيري با بازار از طريق حاصلضرب تعداد بازارهاي 
دوردست كه به آن ها خدمات داده مي شود در تعداد دفعات خدمات رساني به آن بازارها و گاهي اوقات وسعت 
آن بازارها و يا موقعيت مركزيت آن ها اندازه گيري مي شود. بنابراين، فرودگاهي با پنچ پرواز روزانه به يك 
بازار دوردست، ارتباط پذيري بهتري نسبت به فرودگاهي با يك يا دو پرواز به همان بازار دارد. به همين 
ترتيب، يك پرواز به آتالنتا و يا شيكاگو، به معناي ارتباط پذيري بيش تري به بازار نسبت به يك پرواز به 

 آلبوكرك يا كليولند است.
اطراف  يا  و  در  خصوصا  طراحي،  و  برنامه ريزي  در  قطع،  به طور  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  دورنگري  با 
اطرافشان هستند، محدوديت هايي وجود  قبلي  در محاصره ساخت و ساز هاي  كه  قديمي تري  فرودگاه هاي 

خواهد داشت.
هم خوان كردن كاربري اراضي اطراف با اصول و مباني جديد، نيازمند برنامه ريزي هاي بلند مدت و تالش 
هماهنگ ذينفعان است. در چنين موارد و شرايط فيزيكي دشوار، برنامه ريزي بايد هدف مند و استراتژيك و 

1- Louisville
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با نگاهي دورانديشانه باشد.
با رويكرد فعلي برنامه ريزي مناطق فرودگاهي كه در آن ها گرايش هاي سياسي، تفكيك عملكردي و غالبا 
و  برنامه ريزي شهري  فرودگاه،  برنامه ريزي  تلفيق   يافت.  نخواهد  تحقق  امر  اين  مي شود،  مشاهده  تضاد 

منطقه اي كه حالت تشريك مساعي داشته نيازمند يك رويكرد جديد است.
سوال واقعي اين نيست كه آيا شهرهاي فرودگاهي در اطراف فرودگاه هاي مهم شكل خواهند گرفت )كه 
به صورتي هوشمندانه شكل گرفته و  آن ها  آيا  اين است كه  واقعي  بود(. سوال  اينطور خواهد  به طور حتم 
توسعه مي يابند و آيا مشكالت را به حداقل رسانده و بيش ترين  منافع را براي فرودگاه، استفاده كنندگان، 

كسب وكارها، جوامع اطراف و منطقه بزرگ تر و كشور  به همراه خواهند داشت؟
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بخش 2
مديريت استراتژيك شهرهاي فرودگاهي

به صورت طبيعي و  اوليه،  از شهرهاي فرودگاهي  اين مطلب داشت كه بسياري  به  اشاره  بخش نخست، 
تدريجي و بدون وجود دستورالعمل هاي هدايتي، ايجاد شده اند. الگوي رشد عموما به صورت اتفاقي و بدون 
برنامه، باعث شده تا بسياري از فرودگاه ها نتوانند به اندازه پتانسيل خود از نظر فضايي و اقتصادي كارآمد 

و جذاب باشند. 
اداره كنندگان شهرهاي فرودگاهي، كه عمدتا خود فرودگاه ها و شركت هاي مادر هستند، غالبا  در نتيجه، 
فرصت هاي تقويت بنيه مالي و استحكام بخشيدن به اقتصاد محلي را از دست داده اند. با فراگيرشدن اين 
الگوي توسعه، چالش رقابتي هم شدت پيدا كرده است. رقابت ميان فرودگاه  ها، چه در داخل يك شهر با 
چند فرودگاه براي ترافيك  مسافري و يا در داخل يك ناحيه جغرافيايي بزرگ تر براي ارسال محموله هاي 

باري و مركز توقف مسافرين، به معناي رقابت فزاينده بين شهرهاي فرودگاهي است.

انتخاب فرودگاه در داخل يك ناحيه و يا خط هواپيمايي و مركز مسافري آن، مي تواند تا حدودي به كيفيت 
مسافران  يا  و  كسب وكارها  و  محموله ها  صاحبان  براي  كه  خاصي  استنباط  و  تجربه  و  فرودگاهي  شهر 
گردشگر ايجاد مي كند بستگي داشته باشد. به همين نحو، آينده و دورنماي شهرهاي فرودگاهي، بستگي 
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نزديكي به آينده و دورنماي فرودگاه هايشان دارد. به احتمال زياد، شهر فرودگاهي برتر در يك شهر داراي 
مركزيت، در اطراف فرودگاه برتر آن شهر شكل خواهد گرفت. به همين ترتيب، مركزيت مسافري برتر نيز 
موجب به وجود آمدن يك شهر فرودگاهي بزرگ تر خواهد شد. برتري يك فرودگاه تا حدودي به برتري 
شركت هواپيمايي نيز بستگي دارد. متقابال، تصميم هاي شركت  هواپيمايي به جذابيت هاي منطقه بستگي 

دارد، زيرا هدف شركت هاي هوايي، خدمات رساني به بازارها است، نه صرفا فرودگاه ها.
بنابراين، شهرهاي فرودگاهي موفق غالبا آن هايي هستند كه بتوانند بين نواحي كه جابجايي مسافر و كاال 
دارند، خطوط هواپيمايي كه آن ها را حمل مي كنند و فرودگاه هايي كه جابجايي و مقصدها را به يكديگر 

متصل مي كنند، پيوستگي ايجاد كنند.
شهرهاي فرودگاهي، عليرغم رقابت موجود، مكمل يكديگر بوده و حمل ونقل هوايي، مناطق دوردست و 
كسب وكارهايي كه از آن مناطق خدمات دريافت مي كنند را به سرعت و با كارآيي زياد به يكديگر مرتبط 

مي كنند. 
مي دهند.  خدمات  آن ها  به  كه  هستند  مناطق شهري  مكمل  فرودگاهي  اينكه، شهرهاي  همه  از  مهم تر 
شركت ها و لذا اقتصاد هاي محلي، به طور فزاينده  اي به نگاه دور انديش و كسب منافع بيش تر، از نظر تجارت 

كاال و خدمات، نياز دارند.
خدمات هوانوردي نيز بخشي از اين فرآيند است. درحالي كه ناحيه ها به دنبال برتري رقابتي و شغل هاي 
بهتر هستند، شهرهاي فرودگاهي مي توانند از طريق تامين  محيط هاي تجاري در يك مكان استراتژيك، 

كارآمدي ناحيه را ارتقا دهند.
بايد به سمتي  نيازهاي جانبي مسافران هوايي،  اين بدان معنا است كه شهرهاي فرودگاهي براي تامين 
فراتر از سرمايه گذاري تجاري و امالك حركت كنند. افزون بر اين بايد تامين كننده خدمات كاربري تركيبي 
متكي بر قوت هاي منابع كسب وكاري منطقه اي نيز باشند. بنابراين، موج آينده احداث شهرهاي فرودگاهي، 
نيازمند همكاري و همياري منطقه اي به منظورايجاد تعاون بين مناطق مركز شهر، حومه هاي اصلي و ديگر 

مكان هاي منطقه اي است.
بايد تفكيك وظايف كرده و هر كدام  با آن ها،  فرآيند، شهرهاي فرودگاهي و منطقه هاي مرتبط  اين  در 
همان كاري را بر عهده گيرد كه آن را در اقتصاد جهاني بهتر انجام مي دهد. بنابراين، مديريت استراتژيك 
قاعده مندي كه نسبت به فرصت ها و تهديدها آگاه باشد، يك پيش نياز براي بهره برداري كامل از مزاياي 

شهرهاي فرودگاهي و منطقه بزرگ تر شهري اطراف آن ها است.
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چشم انداز استراتژيك شهرهاي فرودگاهي
تدوين استراتژي و راهكار هاي شهرهاي فرودگاهي، با چشم اندازي كه شامل بررسي روندهاي اقتصادي 
جهان، منابع منطقه و قابليت هاي مديريتي فرودگاه و عوامل و خصوصيات شركا و رقباي بالقوه است، آغاز 

مي شود.
شهرهاي  و  فرودگاه ها  هستند.  موفقيت  اصلي  عوامل  از  تجارت  و  تخصص  انساني،  مهارت هاي  بسط 
فرودگاهي )كه روز به روز رايج تر و از نظر انواع فعاليت، متنوع تر مي شوند(، ابزار هاي رقابتي منطقه اي و 

ملي هستند.
فرودگاه ها، فراتر از انجام كارهاي بازرگاني و امالك،  با كاهش هزينه ارتباط و ايجاد دسترسي به مناطق 
دوردست و افزايش سرعت تبادالت بازرگاني با بازارهايي كه از نظر جغرافيايي در طيف گسترده تري قرار 

دارند، به عنوان واسطه تجاري و سكوي ارتقاي كارآيي عمل مي كنند.
بسيار  فاصله  در  كه  را  مردمي  و  فيزيكي، محصوالت  پرسرعت  اينترنت  كليدي  مركز  همانند يك  آن ها 
دوري از يكديگر هستند را به يكديگر مرتبط مي كنند. عليرغم افزايش تجارت الكترونيك و كنفرانس هاي 
ويديويي، نمي توان اهميت عامل انساني را در روابط بين الملل ناديده گرفت و بنابراين شهر فرودگاهي براي 

بسياري هنوز نقطه تماس و ارتباط است.
نتوانسته است جاي هيجان سفر را بگيرد. شهرهاي فرودگاهي  حتي پيشرفت در فن آوري مخابراتي نيز 
به افزايش تجارت منطقه اي كمك شاياني مي كنند، چه از طريق تسهيل جريان كاال از پايانه هاي مركب 

و چه با كمك به بخش جهانگردي و يا كمك به خدمات كسب وكار از طريق كارآمدكردن سفر كاركنان.
انجام  كيلومتر"  "آخرين  هزينه  و  پايانه"  "هزينه هاي  كاهش  طريق  از  را  كار  اين  فرودگاهي  شهرهاي 
مي دهند. آن ها همچنين غيرمستقيم و از طريق عاليم بصري، جذابيت هاي منطقه را براي سرمايه گذاري 

ورودي، به نمايش مي گذارند.
رشد پيوسته اقتصادي و ادغام اقتصادهاي منطقه اي و جهاني با يكديگر در ايجاد ترافيك مسافري و باري 

كه براي تقويت يك شهر فرودگاهي ضرورت دارند، تاثير مستقيم دارد.
تغيير ساختاركلي اقتصاد جهاني كه موجب جابجا شدن استخدام از مزرعه به كارخانه و دفتر شده است، به 
شكل گيري تقاضا براي عملكردهاي شهرهاي فرودگاهي كمك كرده  است. باالخره اينكه شهرگرايي مداوم 
جمعيت و تجمع بيش تر در بعضي مناطق و بعضي از قسمت هاي يك شهر نسبت به مناطق و قسمت هاي 

ديگر، تقاضا براي عملكردهاي شهر فرودگاهي را حتي بيش تر افزايش مي دهد.
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با توجه به شرايط محلي،  اما  اينكه، همه شهرهاي فرودگاهي يك كاركرد كلي مشترك دارند،  با وجود 
از ميزان مشخص تقسيم بندي  روش هاي بكارگيري آن ها متفاوت است. تقسيم بندي جهاني كار، حاكي 

ميان شهرهاي فرودگاهي است كه تا حدودي باتوجه به توانايي ها و نقاط قوت منطقه تعيين مي شود.

برخي از فرودگاه ها، نه همه آن ها، به دليل موقعيت مكاني خود مي توانند كانون حمل  بار و يا قطب اصلي 
بعضي از خطوط هواپيمايي باشند. هزينه پايين توليد كاال و محصوالت، به بعضي فرودگاه ها اين امكان را 

مي دهد كه سكوي توليد صادرات محور شده و آن را با فن آوري توام نمايند.
از نظر برخي افراد، اين يك انتخاب واقع بينانه نيست. گروه هايي كه نيروي كارگري ماهر، تحصيل كرده و 
آموزش ديده دارند، ممكن است تبديل به مراكز تامين خدمات كسب وكار شوند، در حاليكه برخي در صدد 
توسعه اهداف گردشگري هستند. اداره كنندگان شهرهاي فرودگاهي بايد عملكردهايي را انتخاب كنند كه با 

موجودي طبيعي نيروي كار و موقعيت منطقه آن ها سازگار بوده و به آن رونق بخشد.
هر منطقه، آمار جمعيتي مسافري، شبكه كسب وكاري و تركيب محموله اي متفاوتي دارد. در نتيجه، امكانات 
و تجهيزات و شكل فيزيكي متفاوتي خواهد داشت و تشخيص اين تفاوت ها، موجب افزايش منافع مي شود.
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فرودگاه بين المللی ممفيس

فرودگاه ها و شهرهاي فرودگاهي از نظر نقاط قوت و ضعف با يكديگر تفاوت دارند. گاهي اوقات، موقعيت 
مكاني در ميان يك منطقه، بر عملكردهاي شهرهاي فرودگاهي و ويژگي هاي سامانه هاي حمل ونقل زميني 

و الگوهاي جاري توسعه شهري تاثير مي گذارد.
مساحت اراضي نيز تاثير واضحي بر توسعه شهر فرودگاهي دارد. تشكيالت دولتي محلي، خصوصا آن هايي 
كه زيرساخت هاي حمل ونقل زميني و كاربري مستقيمي منطقه را كنترل مي كنند نيز بر آنچه شهرهاي 
راهبران  و  اداره كنندگان  مي گذارند.  تاثير  نمي شوند(  نايل  يا  )و  مي شوند  نايل  آن ها  انجام  به  فرودگاهي 
و  عوامل  سازگار  اين  با  كه  كنند  برنامه ريزي هايي  و  انتخاب  را  عملكردهايي  بايد  فرودگاهي  شهرهاي 

هم خوان باشند.
يك شهر فرودگاهي با طراحي مناسب و داراي عملكردي روان و موثر، مي تواند با كاركرد كارآمد، تسهيل 
نقل وانتقال و كاهش هزينه هاي كسب وكار، نقاط قوت منطقه را تقويت و كمبودها و مشكالت را به حداقل 

برساند.
چنين ابزار رقابتي، به دوام و پايداري مزاياي مناطقي كه قبال ايجاد شده  و غلبه بر ضعف هاي مناطقي كه 
ديرتر احداث شده اند، منجر مي شود. مديريت استراتژيك، تهيه فرمول الزم براي تدوين برنامه اي است كه 

اهداف را محقق كرده و بتواند سازماني را ايجاد كند كه اين برنامه را پياده نمايد.
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بررسي محركه هاي تقاضا 
همان طور كه در فصل هاي آتي هم توصيه مي شود، تقاضاهاي مسافران، موسسات كسب وكار و صاحبان 
محموله ها، محركه هاي اوليه رشد و توسعه خارج از حصار فرودگاه هستند. مسافران، ارايه كنندگان خدمات 
به كسب وكارها و ارسال كنندگان كاال، غالبا به خدمات جنبي به منظور پشتيباني فرآيندهاي خود نياز دارند. 
افزايش حجم ترافيك، بيش تر شدن تعداد و تنوع اين تقاضاها موجب توجيه برآوردن اين تقاضاها مي شود. 
برآورده كرد. در هر صورت،  از حصار فرودگاه مي توان  را در خارج  تقاضاها  اين  از  بسياري  به طور قطع، 
استقرار در يك مكان فرودگاهي، غالبا منافع مضاعفي را در اختيار مشتريان مي گذارد. در واقع، به مرور 
زمان، بسياري از عملكردهاي شهرهاي فرودگاهي، به پايانه ها منتقل شده اند. براي مثال، هتل هايي كه در 
داخل سايت واقع شده اند، دسترسي سريع تر و آسان تر مهمانان به دروازه سوارشدن به هواپيما را امكان پذير 

كرده و ضمن كاهش ترافيك زميني، موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مسافران مي شوند.
درضمن، رشد منطقه اي و شهري ناشي از تغيير ساختار اقتصادي، به تقاضا براي فضاهاي تجاري بيش تر 
دامن مي زند. همچنان كه شهرها به رشد خود از نظر ابعاد و درآمد ادامه مي دهند، ميزان تقاضا بر ميزان 

فرودگاه بين المللی فرانكفورت
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موجود  بودن فضا در مركز شهر پيشي گرفته و منجر به ايجاد مراكز اقماري يا شهرهاي حاشيه اي مي شود.
بسياري از شهرهاي بزرگ، چند مركزيتي بوده و داراي تعدادي نقاط مهم تجاري هستند. در بسياري از 
موارد، با توجه به زمان رشد و توسعه شهري، ناحيه مركزي كسب و كار1 مي تواند تنها يك پنجم و يا حتي 
كمتر از آن، از اشتغال منطقه شهري را در خود داشته باشد. درحاليكه اقتصاد كلي در حال تغيير ساختار خود 

است، موج هاي متعددي از عملكردها به بيرون از منطقه مركزي  شهري رانده مي شوند.
تجمع  فرودگاه ها  اطراف  در  بعضي  و  نيز كشانده شده  حاشيه اي  مناطق  به  ارايه خدمات  و  خرده فروشي 
آسان  دسترسي  امكان  سكونتي،  الگوهاي  و  حمل ونقل  سيستم هاي  كه  مواقعي  در  خصوصا  يافته اند، 
نيروي كار و همين طور مصرف كنندگان را فراهم كنند. كارهاي توليدي و انبارداري هم عمدتا به بيرون رفته 
و غالبا در نزديكي فرودگاه ها تجمع  يافته اند، حتي در مواقعي كه كارشان ارتباطي با هوانوردي و پرواز ندارد.
شهرهاي فرودگاهي، مانند بسياري از عناصر محيط هايي كه در آن ها ساخت وساز انجام شده است، يك 
نقش  نمادين نيز ايفا مي كنند. تعجب آور نيست كه شهرهاي فرودگاهي، در پايتخت ها و كالن شهرهاي 
جهان در حال توسعه، در بزرگ ترين و جذاب ترين شكل و وضعيت خود هستند. آنجاست كه تقاضا براي 
نمادهاي با شكوه معماري در باالترين سطح بوده و برداشت افراد از آن مي تواند بيش ترين  بازده  مالي را 

داشته باشد. 
ديگر عوامل حقوقي و تشكيالتي هم مي توانند محركه هاي مهمي براي رشد شهرهاي فرودگاهي باشند. 
ميزان فروش فروشگاه هاي معاف  ازحقوق گمركي فرودگاه شانون در ايرلند كه در بخش مقدماتي به آن اشاره 

شد، به خاطر نياز مسافران به نوشيدن نوشابه هاي الكلي يا كشيدن سيگار قبل از پرواز نبود.
اين ميزان فروش به دليل فرصتي كه در اختيار مسافران براي اجتناب از پرداخت  ماليات هاي سنگين در 
كشور مقصد حاصل گرديده بود. چنين عوامل ويژه اي، بدون ترديد موجب افزايش ميزان فروش بعضي 
از كاالهاي ديگر نيز مي گردد. درحاليكه ممكن است شهرهاي فرودگاهي بزرگ، قلمرو و حوزه شهرهاي 
جهاني در حال ظهور باشند، وليكن تقاضا براي عملكردهاي شهرهاي فرودگاهي، حتي در فرودگاه هاي 
كوچك تر ولي فعال هم وجود دارد. يك چالش اصلي براي مديريت استراتژيك شهرهاي فرودگاهي، بهبود 
هوشمندي بازار به اندازه اي است كه بتواند احتياجات هرچه بيش تر مسافران، شركت ها و ارسال كنندگان 
كاال را نه تنها به منظوركسب درآمد  مالي، بلكه افزايش رقابت پذيري منطقه اي برآورد كند. در همين راستا، 

1- CBD
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مديريت و راهبري هم بايد تكامل پيدا كند تا بتواند به بازارهاي كوچك تر هم به طور موثر و كارآمدي، 
خدمات رساني كند. اين در مورد خدمات تغذيه اي كه پايگاه اصلي خرده فروشي اكثر پايانه هاي هوايي است، 

به وضوح اتفاق افتاده است.

عوامل تامين شهرهاي فرودگاهي
روندهاي  و  حمل ونقل  تسهيل  واسطه  به  منطقه اي،  رقابتي  ابزار  به عنوان  فرودگاهي  شهرهاي  عملكرد 
توسط  موجود  فرودگاهي  شهرهاي  همه  تقريبا  حال،  اين  با  شده اند.  واقع  مفيد  پيش  از  بيش  شهري، 

اداره كنندگان فرودگاه و يا شركت هاي مادر آن ها، پايه گذاري شده اند.
اين به اين معنا است كه شهرهاي فرودگاهي، غالبا جزئي از اجزا متشكله سازمان هاي بزرگ تر كسب وكار 
هستند كه خود به موفقيت منطقه كمك كرده و از آن نفع مي برند و دستور كار و ماموريت محدودتر و 

آني  تري از تامين زيرساخت هاي حمل ونقل دارند.
از نقطه نظر منابع مالي فرودگاه، عملكردهاي شهر فرودگاهي، منابع مهم درآمدهاي غير پروازي هستند. 
اكثر جنبه ها و امكانات شهرهاي فرودگاهي كه در اين كتاب شرح داده  شده اند، مي توانند مولد درآمد و 

به طور بالقوه، مسافر و بار اضافي هم باشند.
به هرحال، شهرهاي فرودگاهي غالبا نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگين بوده و مقداري ريسك  مالي همراه 
ايجاد  چالش هاي  از  يكي  باشند.  نشده  محاسبه  درستي  به  هزينه ها  و  تقاضا  ميزان  اگر  خصوصا  دارند، 
شهرهاي فرودگاهي، تدوين استراتژي و راهكارهاي درآمدزايي است كه بتواند توازن بين ريسك ها و عوايد 

را به خوبي برقرار كند.
كه  دارند  سنگين  مالي  بار  و  تعهدات  غالبا  وسيع،  اراضي  نيازمند  و  هزينه بر  مكاني  به عنوان  فرودگاه ها 
صرف نظر از ميزان ترافيك هوايي در هر سال )عاملي كه در حال حاضر بسياري از فرودگاه ها را تحت فشار 

قرار داده است( بايد تامين شوند.
درآمدهاي هوانوردي، از جمله هزينه هاي فرود و اجاره پايانه، مخارج اصلي تامين زيرساخت هاي هوانوردي 
باشد.  زياد  بسيار  مي تواند  هوانوردي،  هزينه هاي  كاهش  براي  فشار  ولي  مي دهند  پوشش  حدي  تا  را 
درآمدهاي ناشي از ارايه امكانات به مسافران و همين طور ماليات ها، كمك قابل توجهي به تامين درآمدهاي 

پايه مي كنند وليكن هزينه هاي حمل ونقل هوايي را افزايش داده و غالبا موجب كاهش تقاضا مي شوند.
وضعيت  مالي فرودگاه ها با توجه به درآمدهاي هوانوردي، تفاوت هاي قابل توجهي با يكديگر دارند. گاهي 
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اوقات اقتصاددانان اظهار مي كنند كه هزينه هاي دريافتي از هوانوردي در فرودگاه هاي شلوغ، بسيار پايين 
بوده و براي افزايش هزينه هاي دريافتي، بهتر است از طريق نوعي مكانيزم مزايده جهت كاهش شلوغي و 

تراكم و ايجاد منابع مالي اضافي به منظورسرمايه گذاري، اقدام شود.
نيروهاي سياسي، اكثر اوقات مانع از انجام اين كار مي شوند. براي چنين فرودگاه هايي، درآمدهاي غيرپروازي 

گزينه ديگري براي ايجاد درآمد اضافه بر زنجيره ارزش حمل ونقل هستند.

فرودگاه داالس فورت ورث
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فرودگاه هاي كم تردد، با عكس اين مشكل مواجه هستند. اين فرودگاه ها بايد در صدد كاهش هزينه ها 
براي استفاده كنندگان باشند. درآمدهاي غيرپروازي، جايگزيني مطمئن براي كمك به پشتيباني زيرساخت 
هوانوردي و افزايش جذابيت استفاده از فرودگاه هستند. فرودگاه هاي كم تردد بايد مراقب باشند كه نه تنها 
از كيفيت زنجيره ارزش هوانوردي كم نكرده، بلكه با برآورد ن نيازهايي كه تامين نشده اند، آن را افزايش 

هم بدهند.
ترتيبات تنظيمي و اصالحي موجب پيچيده  شدن وضعيت درآمدي مي شود. موسسات حسابرسي، بر بازده 
 مالي اي كه اداره كننده گان فرودگاه از سرمايه گذاري هاي انجام شده در يك شهر فرودگاهي بدست مي آورند، 
تاثير دارند. در روش تركيب يا تك صندوقه، تركيب درآمدهاي پروازي و غيرپروازي با هم، براي تعيين 

هزينه هايي كه از شركت هاي هواپيمايي دريافت مي شوند، به كار مي رود.
معيارهاي تفكيكي يا دو صندوقه كه تنها از درآمدهاي هوانوردي براي تعيين ميزان هزينه هاي دريافتي از 
شركت هاي هواپيمايي استفاده مي كنند، درآمدهاي غيرهوانوردي را در حساب جداگانه اي نگهداري مي كنند.
روش و فلسفه تنظيم درآمدهاي هوانوردي هم مي تواند بر چنين عوايدي تاثيرگذار باشد. تنظيم نرخ بازگشت 
سرمايه، ممكن است موجب پس زدن اقدامات مديريتي بهبود كارآيي شود. تنظيم سقف درآمد كه يكي ديگر 
اطاالعات  نيازمند  اوقات  پروازي است، گاهي  بابت خدمات  از روش هاي كنترل كردن هزينه هاي دريافتي 

جامع در مورد مخارج است كه با در نظرگرفتن نحوه اجراي آن، ممكن است موجب تقليل بازده مالي شود.

فرودگاه دالس واشنگتن



شهرهاي فرودگاهي جهان58

درآمدهاي حاصل از عملكردهاي يك شهر فرودگاهي نه تنها باعث كاهش مخارج شركت هاي هواپيمايي، 
بلكه موجب كمك به سرمايه گذاري هاي سنگين براي كارهاي پروازي مي شوند. به هر صورت، عملكرد 
منجر شوند.  به عملكردهاي هوانوردي  نسبت  بيش تر سرمايه  برگشت  به  فرودگاهي مي توانند  شهرهاي 
به عنوان روشي  برگشت بيش تر سرمايه مي تواند موجب ترغيب سرمايه گذاري در زيرساخت هاي پروازي 

براي ايجاد كسب وكارهاي غيرپروازي شود.
شواهد موجود همچنين حاكي از اين است كه فرودگاه هاي تك حسابي كه شهرهاي فرودگاهي بزرگي دارند، 
مي كنند.  دريافت  هواپيمايي  از شركت هاي  كمتري  پروازي  هزينه هاي  ديگر،  فرودگاه هاي  با  مقايسه  در 
فرودگاه هاي دو حسابه اي كه داراي شهرهاي فرودگاهي بزرگ هستند، مي توانند از طريق پرداخت سود 

قابل توجه سهام به مالكان خصوصي به سود سرشاري دست يابند.
برنامه هاي تنظيمي بر ميزان انگيزه مديريت فرودگاه در خصوص درآمدها و همچنين نسبت به احداث و توسعه 
آن ها تاثير دارد. متقابال، دولت هاي محلي هم براي پشتيباني از سرمايه گذاري مورد نياز، بايد قدر آن ها را بدانند.
يك نكته مهم استراتژيك در احداث يك شهر فرودگاهي، اطالع رساني راجع به منافع بالقوه آن و تدوين 
يك سيستم رفتاري و قدرتمند مالي است كه در آن، انگيزه ها و محركه هاي مديريتي فرودگاه، با اهداف 

متنوع تر رقابتي منطقه همسو باشند.

فرودگاه شيپول امستردام
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استراتژي هاي درآمدي فرودگاه
پنج استراتژي اصلي درآمدي غيرپروازي يعني بهبود كيفيت خدمات، جذب و ايجاد ارزش، تغيير ساختار 
فرآيند كسب وكار، تلفيق و تكامل افقي و عمودي و تنوع عملكردها، در حال نفوذ به حيطه فرودگاه داري و 

استراتژي شهرهاي فرودگاهي هستند.
اين استراتژي ها با يكديگر همپوشاني داشته و براي ايجاد بسياري از عناصر شهرهاي فرودگاهي كه در چند 

بخش اين كتاب مورد بحث قرار گرفته اند، با يكديگر تلفيق مي شوند.
با نگاهي جامع تر متوجه مي شويم كه با افزايش ترافيك هوايي، مجموعه نيازهاي مسافران، موسسات و 

صاحبان محموله ها نيز گسترده تر شده و امكان افزايش خدمات هم به همين منوال فراهم مي شود.
با پيش آمدن نيازهاي روزافزون، اداره كنندگان مدبر و داناي فرودگاه ها مي توانند با برآوردن اين تقاضاها به 
جذابيت هرچه بيش تر فرودگاه ها كمك كنند. بسياري از اين نيازها مي توانند توسط آن هايي كه در بيرون از 
فرودگاه هستند پاسخ داده شوند وليكن همين طور كه در باال اشاره شد، ارزش افزوده اضافي ناشي از مصرف ، 

غالبا توسط موقعيت مكاني فرودگاه ايجاد مي شود.
در برخي از بخش هاي اين كتاب به تعدادي از نياز هاي نوظهور در فرودگاه ها اشاره شده است. نيازهاي 
ضروري مسافران از قبيل غذا و نوشيدني، از واضح ترين آن ها هستند، افزون بر اين، با افزايش ترافيك 

هوايي، خدمات ارسال محموله ها كه درآمد اضافي توليد مي كند نيز دور از انتظار نيست.
بعضي از اين خدمات، براي شهر فرودگاهي جذابيت اضافي ايجاد كرده و احتماال حتي كسب وكارها را از 
فرودگاه هاي ديگر از قبيل فرودگاه هاي داخلي آن منطقه و يا فرودگاه هاي رقيب كه مركز و كانون تغيير 

پرواز مسافران هستند، به سوي خود جلب مي كنند.
برآورده كردن نيازهاي در حال ظهور در فرودگاه ها بسيار سود مند است زيرا لزوما از درآمدهايي كه شركا و 
همكاران ديگر زنجيره ارزشي حمل ونقل از قبيل خطوط هواپيمايي بدست مي آورند نمي كاهد. بسياري از 
عناصر شهرهاي فرودگاهي، در بين نيازهاي ثانويه مسافران قرار مي گيرند، بدون اينكه از درآمدهاي خطوط 
هواپيمايي و يا ديگر ارايه كنندگان خدمات بكاهند. اداره كنندگان فرودگاه ها مي توانند خدمات خود را به طور 

دقيقي با نيازها هماهنگ كرده و كسب درآمد نمايند.
با انجام اين كار، نه تنها رضايت بيش تر مشتريان تامين مي شود، بلكه اين امكان براي اداره كنندگان فرودگاه 
ايجاد مي شود تا بتوانند از مزاياي اصطالحي كه اقتصاددانان بكار مي برند يعني "مازاد مصرف كننده" استفاده 
كنند. "مازاد" زماني ايجاد مي شود كه مصرف كننده كه در اينجا مسافر و صاحب مجموعه كاال است، حاضر 
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به پرداخت بهايي بيش تر از قيمت كاالها و يا خدمات باشد.
اخذ  و  دارند  نياز  مسافران  كه  آنچه  دقيق تر  ارايه  با  هواپيمايي  شركت هاي  تشويقي،  مديريت  ظهور  با 

هزينه هاي متناسب با آن، در جذب بخشي از "مازاد مصرف كننده" مهارت بيش تري كسب كرده اند.
تشريفاتي1،  معمولي،  پروازهاي  براي  مجزا  پايانه هاي  احداث  طريق  از  بين المللي  فرودگاه هاي  از  بعضي 
اين  از  تعدادي  شده اند.  حيطه  اين  وارد  لوكس،  هواپيمايي  خطوط  همين طور  و  ارزان قيمت  پروازهاي 
فرودگاه ها، براي افرادي كه بليط هاي كالس هاي لوكس دارند و يا به عنوان كثيرالسفر شناخته مي شوند، 

خطوط بازرسي امنيتي سريع راه اندازي كرده اند.
تركيب رشد ميزان ترافيك هوايي و تقسيم بندي بازار، به همراه اثر طيف گسترده تري از روندهايي كه در 
باال به آن ها اشاره شد، امكان پياده سازي سلسله مراحلي كه مسافران و صاحبان محموله هاي كاال بايد طي 
كنند تا به اهداف خود برسند را فراهم مي كند. بنابراين، تغيير ساختار فرآيند كسب وكار مي تواند منجر به 

افزايش فعاليت در شهرهاي فرودگاهي شود.
خرده فروشي در پايانه ها در واقع نمونه اي از اقدامات كسب وكاري فرودگاه براي نزديك تر شدن به نيازهاي 

مسافران يعني خريد جنس در فرودگاه، عموما پس از بازرسي امنيتي به جاي قبل از آن، است.
هتل هاي فرودگاهي كه در باال به آن ها اشاره شد، براي مسافران با هدف كسب وكار، جذاب هستند زيرا 
مسافران نياز به بازرسي امنيتي نداشته و در وقت آن ها نيز صرفه جويي مي شود. مراكز برگزاري كنفرانس ها 
در فرودگاه ها به حرفه اي هايي كه در نقاط پراكنده جهان مستقر هستند و برنامه زماني فشرده اي دارند اين 

امكان را مي دهد تا مالقات هاي كاري خود را با اجتناب از سفرهاي زميني غيركارآمد، برگزار كنند.
شركت هاي حمل ونقل كاال، از تك مرحله اي بودن فرآيند گمركي، سود چشم گيري  مي برند. براي صادركردن 
و يا واردكردن يك محموله، گاهي تا 20 مدرك مورد نياز بوده و ممكن است محل تحويل آن ها در چندين 
دفتر باشد كه در نقاط مختلف يك ناحيه شهري واقع شده اند. سلسله مراحل متمركز تك مرحله اي، موجب 

كاهش هزينه هاي پايانه كه در باال به آن ها اشاره شد مي گردد.
بايد  غالبا  احداث شهرهاي فرودگاهي سرعت مي بخشد. مستاجران و سازندگان  به  چنين سلسله مراتبي 
فرآيند طوالني اخذ تائيديه را كه با ارايه يك درخواست آغاز مي شود، متحمل شوند. بررسي قبلي گزينه هاي 
مختلف پايه گذاري و همين طور ساده سازي مراحل براي كاربري هايي كه مورد تاييد معيارهاي محلي باشند، 

1- VIP
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مي تواند موجب اجتناب از اتالف وقت و ضمنا رعايت كنترل كافي شود.
مسووليت تحول و انتقال فعاليت ها مي تواند منجر به تلفيق و يكپارچگي افقي فرودگاه محور )ارايه خدمات 
در بازارهاي متعدد جغرافيايي( و تلفيق و يكپارچگي عمودي )ارايه خدمات باالدستي و پايين دستي( در داخل 
زنجيره ارزشي حمل ونقل هوايي شود. تلفيق و يكپارچگي مي تواند موجب افزايش قدرت در بازار شود زيرا 

امكان استفاده بهتر از يك پايگاه متمركز دانايي را فراهم مي كند.
فرودگاه هاي اروپايي، آسيايي، آمريكاي التين و استراليا، براي تلفيق و يكپارچگي افقي، معموال آزادتر از 
اياالت متحده هستند. سازمان فرودگاه هاي بريتانيا، مالكيت شش فرودگاه در بريتانيا را در  فرودگاه هاي 
اختيار دارد در حاليكه فرودگاه هاي مك كواير استراليا، كه اكنون MAP ناميده مي شود، صاحب منافعي در 

پنج فرودگاه است.
بسياري از فرودگاه هاي ديگر، داراي مالكيت اشتراكي و يا مالكيت كامل هستند. به همين نحو، پيمانكاراني 
و مديريت  تا سوخت گيري هواپيما  زميني گرفته  از حمل ونقل  دارند،  زمينه هاي مختلف تخصص  در  كه 

فروشگاه هاي خرده فروشي پايانه ها و پاركينگ اتومبيل ها، در بسياري از فرودگاه ها فعاليت دارند.
ارايه  نفوذ هرچه بيش تر در خدمات مسافري و هوايي، حمل ونقل زميني،  با  نيز  اداره كنندگان فرودگاه ها 
محل اقامت و پذيرايي، ايجاد امكانات دفتري و صنعتي براي شركت هايي كه از حمل ونقل هوايي استفاده 

مي كنند، اقدام به تلفيق و يكپارچگي عمودي كرده اند.
بدين ترتيب، فرودگاه  ها در بخش طوالني تري از زنجيره ارزشي حمل ونقل هوايي حضور پيدا مي كنند. در 
اكثراوقات، احداث شهر فرودگاهي، ايجاد يك تلفيق و يكپارچگي عمودي جهت ارايه خدمات به نيازهاي 
جديد، تفكيك بازارها و تغيير مكان و جابجايي فعاليت ها و اقدامات در بين حاضرين در زنجيره ارزشي است.
نحوه عمل در اياالت متحده يعني اعطاي قرار داد اجاره بلندمدت )خطوط هواپيمايي مورد قبول(  و كنترل 
نسبي در مورد تصميمات مديريتي پايانه نيز مي تواند موجب ايجاد تلفيق و يكپارچگي عمودي با شركت هاي 

هواپيمايي شود.
مرز بين عمليات شركت هاي هواپيمايي و عمليات اداره  فرودگاه، تا حدودي اختياري و قابل بحث است. 
از آنجا كه بسياري از بخش ها خود را از مالكيت مستقيم و كنترل همه جنبه هاي عمليات دور كرده اند، در 
بعضي موارد، جابجايي مسووليت  ها از شركت هاي هواپيمايي به فرودگاه ها موجه است، خصوصا هنگامي 
اقتصادي تر  را به طور كارآمدتر و  بتواند مسووليت و كار مربوطه  پيمانكار دست دوم آن  يا  كه فرودگاه و 

انجام دهد.



شهرهاي فرودگاهي جهان62

و  الكترونيك  اتومبيل سازي،  از جمله  از صنايع،  بسياري  تغيير ساختار سازماني مشابه، در حال حاضر در 
به صاحبان  هواپيمايي،  غذايي شركت هاي  خدمات  متحده،  اياالت  در  است.  انجام شده  هواپيما،  ساخت 
امتيازي كه در خود پايانه مستقر هستند واگذار شده است. بعضي از فرودگاه ها استفاده اشتراكي از تجهيزات 
پايانه ها را به مستاجران خود ارايه كرده و بدين ترتيب موجب افزايش كارآمدي امكانات و تجهيزات پايانه و 

كاهش هزينه هاي آن براي شركت هاي هواپيمايي مي شوند.
امكان انتقال كارآمد مسووليت ها را مي توان به ديگر عمليات مستقر در فرودگاه هم تعميم داد. سالن هاي 
با خدمه مخصوص براي دارندگان بليط درجه يك كه در صفحات قبلي اين كتاب مورد بحث قرار گرفت، 
نمونه اي از تركيب خدمات جديد، جذب ارزش بيش تر و انتقال مسووليت كارها به گو نه اي است كه تمامي 

زنجيره ارزشي از آن نفع مي برند.
از  بعضي  است.  آن ها  مديريت كردن  و  عمليات  از  جدا  فرودگاه،  يك  عملكردهاي  تنوع  تعريف،  براساس 
فرودگاه ها، وارد زمينه ساخت وساز امالك شده اند كه ارتباطي با هوانوردي ندارد. براي مثال، فرودگاه هاي 
آتن در يونان و بريزبن در استراليا، مراكز خرده فروشي عرضه مستقيم كاال دارند. در هيچكدام از اين دو 

فرودگاه، هدف اصلي اين مراكز، مسافران هوايي نيستند.

فرودگاه بريزبن1 )استراليا(

1- Brisbane
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يكي از جذابيت هاي احداث امالك تجاري اين است كه مي تواند يك جريان درآمدي ايجاد نمايد كه ارتباط 
و بستگي مستقيم به آينده كوتاه مدت ترافيك هوايي ندارد. در حاليكه روندهاي ترافيك هوايي رو به رشد 
بوده اند، تهديدهاي امنيتي، مشكالت مرتبط با هزينه سوخت و ركود اقتصادي در طي دهه اخير مشهودتر 

بوده  است.
سرمايه گذاري براي تنوع  بخشيدن به فعاليت ها، راهي را براي اداره كنندگان فرودگاه ها جهت كسب درآمد 
از سرمايه هايي كه در حد كامل مورد استفاده قرار نگرفته اند، ايجاد مي كند، بدون اينكه تلفيق و يكپارچگي 
عملياتي كامل با زنجيره ارزشي حمل ونقل هوايي صورت بپذيرد. بنابراين هريك از شهرهاي فرودگاهي، 
سرمايه گذاري فعاليتي متفاوتي دارد كه مي  تواند به تنوع درآمدها و سرمايه گذاري تلفيقي از نظر كاربري كه 
بر مبناي اشتراك مساعي بين حمل ونقل هوايي و كاربري اراضي استوار است منجر شود. اين  عملكرد ها 
هميشه عملكردهاي ناسازگاري نيستند زيرا تامين اراضي موجود گاهي اوقات مي تواند از تقاضاهاي مرتبط 

با پرواز پيشي بگيرد، همان طور كه در بخش مربوط به فرودگاه شهر دنور خواهد آمد.
يكي از چالش هايي كه در طي دهه آينده بر سر راه اداره كنندگان شهرهاي فرودگاهي قرار خواهد گرفت، 
به  امالك  مديريت كننده  تشكيالت  يك  از  خودشان  تدريجي  تحول  و  تغيير  و  مستاجران  دقيق  انتخاب 

واحدهاي اجرايي متشكل از كاربري هاي مكمل است.
بهبود بخشيدن به كيفيت خدمات، جذب ارزش، تغيير ساختار فرآيند كسب وكار، تلفيق و يكپارچگي افقي 

"چه تخفيفي بابت سروصداي هواپيماها ميدي؟"
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و عمودي و تنوع عملكردي كه همه آن ها در باال مورد بررسي قرار گرفتند، گزينه هاي كلي افزايش درآمد 
هستند كه مديران فرودگاه ها مي توانند از آن ها استفاده كنند.

درآمدهاي حاصله مي توانند موجب كاهش هزينه هاي عملياتي شركت هاي هواپيمايي شده و يا به كمك 
منابع مالي موجود براي هوانوردي تجاري، درآمدها را به ذينفع هاي زنجيره ارزشي منتقل كرده و يا موجب 
تغيير ساختار جريان  مالي براي روان تر كردن جريان درآمد در طول مدت زمان و يا تقسيم كارآمدتر ريسك ها 
گردد. از آنجا كه احتمال دارد فرودگاه ها كماكان به اعتبار مالي قابل توجهي نياز داشته باشند، نظر و عقيده 

بازارهاي سرمايه در مورد نوآوري در زمينه استراتژي درآمدي، حائز اهميت بسيار است.
بازارهاي سرمايه، موضوع مهمي هستند كه در مديريت  فرودگاه ها بايد مورد توجه قرار گيرند. كارآمدترين 
استراتژي درآمدي كه در دسترس بسياري از فرودگاه ها قرار دارد مي تواند اين باشد كه با افزايش ميزان 

اعتبارشان، هزينه هاي دريافت وام خود را كاهش دهند.
بازار بورس غالبا بررسي سريع و گاهي  در مورد شركت هايي كه سهام آن ها در بورس عرضه مي شوند، 
بيرحمي به استراتژي هاي جديد درآمدي مديريت انجام مي دهد. بازار ضمانتنامه كه اكثر فرودگاه ها با آن 
سروكار دارند، ممكن است واكنش آهسته و ماليم تري نشان دهد ولي تاثير بر هزينه ها مي تواند به همان 

اندازه نامطلوب باشد.
چالش  دارند.  مالي  تشكيالت  و  جامعه  تاييد  به  نياز  درآمدي،  نوآورانه  استراتژري هاي  تمامي  بنابراين، 
استراتژيك شهرهاي فرودگاهي، مديريت تركيب ايجاد درآمد و هزينه هاي تامين مالي به منظور به حداكثر 

رسانيدن منافع در هنگام انقباض و انبساط بازارهاي مالي خواهد بود.

احداث شهرهاي فرودگاهي- يك جامعه منطقه اي
شهرهاي فرودگاهي نه تنها يك فعاليت كسب وكاري بلكه يك ابزار رقابتي منطقه اي و يك ناحيه شاخص 

شهري هستند. بنابراين، آن ها بايد مكمل ديگر مظاهر موجود در منطقه شهري خود باشند.
برنامه ريزي يك شهر فرودگاهي بايد با برنامه ريزي شهري و منطقه اي تلفيق گردد. تدوين استراتژي يك 
شهر فرودگاهي بايد به طور موازي و همگام با منطقه شهري انجام شود. متاسفانه تعداد كمي از افرادي 
كه در فرودگاه ها و يا دولت هاي محلي كار مي كنند، آشنايي كاملي با اينكه چگونه شهرهاي فرودگاهي به 

منطقه و همين طور مركز شهر نفع مي رسانند دارند.
اگر تركيب رشد ترافيك كه منجر به افزايش كيفيت خدمات و امكان تقسيم بندي بازار و تنظيم كاربري هاي 
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شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه ها مي شوند، باعث رشد ميزان خرده فروشي و خدمات در پايانه ها شده است، 
اين كه ديگران  به جهت  از هزينه ها توسط يك گروه  )پرداخت بخش عمده اي  يارانه اي كردن  بنابراين 

هزينه هاي كمتري را بپردازند(، موجب گسترش شهر فرودگاهي به سمت بيرون خواهد شد.
همچنان كه شهرهاي فرودگاهي به رشد خود ادامه مي دهند، استراتژي هاي شهرهاي فرودگاهي نيز بيش 
 از   پيش، يارانه اي  كردن تلفيقي بين كاربري هاي فرودگاهي و كاربري هاي شهري را به الگوهاي كسب و كار 

خود اضافه كرده  اند.
همان طور كه محدوده و مرز بين  عملكرد و كاربري هاي بين شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه ها و همين طور         
بين  عملكردهاي پروازي و غيرپروازي از بين رفته اند، خط بين عملكردهاي فرودگاهي و شهري هم در حال 

كم رنگ شدن است.
تاسيسات منطقه فرودگاهي به بازار خاصي خدمات رساني مي كنند ولي با توجه و براساس قرائن حاكي بر 
توسعه شهرهاي فرودگاهي، مي توان گفت كه جذابيت اين بازار خاص، در حال افزايش است. تمركز عمده 

اين جذابيت بر مسافران كسب وكار و همين طور صاحبان محموله هاي كاالها است.
مسافران سفرهاي تفريحي و گردشگري، به ندرت تمايل دارند كه سفرشان در يك فرودگاه پايان يابد، ولي 
مسافران كسب  وكار، بر عكس هستند. محركه يك مسافر كسب وكار، مالقات رودررو با كارفرماها و يا افراد 
مرتبط با حرفه اش است. اگر اين مالقات بتواند در فرودگاه و يا در نزديكي آن صورت پذيرد، زمان و هزينه 

سفر مي توانند به حداقل برسد.

شهر فرودگاهی دوحه، قطر
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امكانات  و  كرده  پيدا  افزايش  مكان  آن  به  پرواز  برسد،  حداكثر  به  نفع  و  حداقل  به  هزينه  كه  هنگامي 
و  مالقات ها  برگزاري  هزينه هاي  كاهش  موجب  اصلي،  فرودگاه هاي  نزديكي  در  فرودگاهي  كنفرانسي 

كنفرانس ها مي شوند.
از نقطه نظر درآمدهاي گردشگري، شهرهاي فرودگاهي با كاهش دادن هزينه هاي سفر و لذا افزايش حجم 
دفاتر  ترتيب،  همين  به  مي گذارند."  اختيار  در  را  بزرگ تري  كيك  از  "برش كوچك تري  عماًل  مسافران، 
تجاري و اداري واقع در نزديكي و يا در خود فرودگاه ها، هزينه هاي فروش حاصل از ارتباطات هوايي و 

بازديدهاي پشتيباني فني را كاهش مي دهند.
امكانات و تسهيالت توزيع كاال در فرودگاه ها هم دقيقا همين كار را در مورد حمل و نقل كاال انجام مي دهند. 
به هرحال، در هر مورد، امكانات و تسهيالت شهرهاي فرودگاهي امكان جذب و جلب فعاليت هايي را كه 

احتماال و يا حتما ميسر نمي بودند را فراهم مي كنند.
شهرهاي فرودگاهي اكنون در ُشرف نشان دادن اقتصاد تنوع هستند؛ يعني اينكه هسته مركزي فعاليت هاي 
شديدا وابسته به فرودگاه، موجب افزايش جذابيت موقعيت مكاني يك فرودگاه براي فعاليت هاي كسب وكار 

كه وابستگي و ارتباط كمتري با فرودگاه ها دارند، مي شوند.
با  نداشته ولي  با هوانوردي  ارتباطي  را كه  به مرور زمان، كسب وكارهايي  شهرهاي فرودگاهي مي توانند 
به  را  امكان  اين  اين امر،  كنند.  جلب  خود  به سمت  را  دارند  ارتباط  هوانوردي،  با  مرتبط  كسب وكارهاي 
شهرهاي فرودگاهي مي دهد كه كيفيت خدمات ارايه شده به مسافران، شركت هاي حمل ونقل و ارسال كاال 

و منطقه خودشان را به حداكثر برسانند.
شهرهاي فرودگاهي هم مي توانند به طور فزاينده اي كاربري هاي سنتي مركز شهري را به سوي خود جلب 

كنند، همان گونه كه شهرهاي حاشيه اي در اين زمينه موفقيت چشم گيري  داشتند. 
بنابراين، ضمن اينكه شهرهاي فرودگاهي معموال با منابع و امكانات منطقه اي همكاري مي كنند، مي توانند 
با ديگر مكان هاي واقع در داخل مناطق شهري هم رقابت كنند. رقابت موفقيت آميز شهرهاي فرودگاهي 
با ديگر اماكن جايگزين منطقه، نشانه منافع و امتيازاتي براي مصرف كنندگان است كه در غير اين صورت 

ممكن بود از دست برود.
در اين ميان، به يك چشم انداز استراتژيك منطقه اقتصادي فرودگاهي يعني شهر فرودگاهي هم نياز است. 
بازسازي  در حال  اقتصادي كه  در  معاصر  پيچيده كسب وكارهاي  احتياجات  نيازمند درك  اين چشم انداز، 
ساختار خود بوده و همچنين داشتن دانش كافي از فرآيندهاي مورد استفاده در تصميم گيري هاي مربوط به 
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مكان كسب وكار و امكانات و تسهيالت است.
انتخاب منطقه باشند. عوامل بسياري از  ويژگي هاي محل و ساختمان مي توانند عامل تعيين كننده اي در 
نياز به امنيت اطالعات، در اتخاذ تصميم راجع به  جمله هزينه، دسترسي به نيروي كار، وسعت زيربنا و 
خواهان  از شركت ها  بسياري  و  است  حياتي  نيازها،  اين  از  بعضي  برآوردن  دخيل هستند.  مكان  انتخاب 
بنابراين،  باشند.  شده  بنا  نيازهايشان  برآوردن  يعني  منظور  همين  براي  كه  هستند  امكاناتي  و  تاسيسات 
هدايت  كردن تقاضاهاي كسب وكارها به يك مكان خاص، مي تواند به رقابتي بودن كلي منطقه لطمه بزند.
هر موقعيت مكاني، احتماال در بين جذابيت هاي انتخابي مختلف، سنجيده مي شود. به طوركلي، جذابيت يك 
محوطه فرودگاهي، در اثر كمبود و يا نبود فضاي مناسب كافي در ديگر نقاط منطقه شهري و همين طور 
نزديك بودن قطب هاي مسكوني كارگري، افزايش پيدا مي كند. همان طور كه در باال اشاره شد، توسعه و 

گسترش شهري، محركه قابل توجه رشد شهرهاي فرودگاهي است.
لبه اي بر شهرهاي فرودگاهي دارد. حمل ونقل زميني كارآمد، جذابيت هاي  تاثيرات دو  حمل ونقل زميني، 
يك فرودگاه را بيش تر كرده و به ارتباط قطب هاي كارگري به مراكز استخدامي كمك مي كند، اما از طرفي 
مي تواند در يك منطقه رقابتي، انگيزه استقرار در نزديكي يك فرودگاه را كاهش دهد. بنابراين، تصميم گيري 

در مورد محل استقرار يك شركت، كمتر مورد مصالحه )مقايسه محاسن و معايب(  قرار مي گيرد. 
حتي شركت هايي كه وابستگي شديدي به محموله هاي هوايي دارند هم متوجه شده اند كه مستقر بودن در 
مكاني كه 20 دقيقه از يك فرودگاه اصلي فاصله دارد نيز دسترسي كافي براي آن ها را تامين مي كند. يك 
ارتباط زميني كارآمد مي تواند به اين معنا باشد كه بعد مسافت تا 30 كيلومتر را به شركت داده و دسترسي 

آساني به مراكز تجمع نيروي كار و هزينه هاي كمتر براي امالك داشته باشد.
از مزاياي  از شهرهاي اصلي  توام هستند، بسياري  تفريحي  با سفرهاي  آنجا كه سفرهاي كاري غالبا  از 
منابع  به خاطر  معموال  شهر،  مركز  كسب وكار  مناطق  مي برند.  بهره  كاري  عملكردهاي  براي  غيرمنتظره 

فرهنگي و جاذبه هاي شهري، جذابيت بيش تري دارند.
براي نمونه، شهر بزرگ سانفرانسيسكو اكنون به عنوان يك محل مهم اقامت با امكاناتي غني كه به "دره 
سيليكون" خدمات مي دهد شناخته مي شود. در نيويورك نيز به همين ترتيب ترافيك غروب جمعه ها به 
سمت منطقه مركزي منهتن مي تواند سنگين تر از ترافيك خروجي از اين محل باشد زيرا مردمي كه در 
حومه شهر زندگي مي كنند با توسعه جاذبه هاي فرهنگي مركز شهر، موجب افزايش گيرايي منطقه و شهر 

فرودگاهي مي شوند.
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ارتباط  اين شهر،  فرودگاه   پايانه مسافري  به  دقيقه اي  با دسترسي شش  آمستردام  زويداس شهر  منطقه 
مستقيم و آسان و همچنين ورود مستقيم به همه امكانات فرهنگي درون شهري آمستردام، جنبه هاي كليدي 

همكاري ممكنه بين شهرهاي فرودگاهي و مراكز شهرها و حومه ها را به نمايش مي گذارد.
اين شهر تمايلي به داشتن طرح توسعه ساختمان هاي اداري زويداس نداشت. اراضي در اختيار چندان مناسب 
نبودند، حتي مركز شهر هم براي مسافران به سهولت قابل دسترسي نبود. ديگر نواحي حومه شهري كه به 
شكوفايي خود ادامه داده اند، داراي فرودگاه و دسترسي مستقيم به شهر بودند ولي هيچ جذابيت فرهنگي و 

تفريحي نداشتند كه موردنظر مستاجران ثروتمند باشد.
خود فرودگاه نيز با توجه به حجم ميزان تقاضا، از نظر فضا فشرده و داراي محدوديت بسيار بود. منطقه 
زويداس كه مستقيما در كنار يك خط راه آهن اصلي و دسترسي سريع به فرودگاه و به شهر داشت، بهترين 

انتخاب بود، جايي كه در حال تكامل است.
به طور قطع، مناطق ديگر، نيازها، مجموعه منابع متمايز و لذا راه حل هاي متفاوتي براي شهرهاي فرودگاهي، 

شهرهاي اصلي و حومه ها كه مكمل يكديگر باشند، الزم دارند.
احداث شهر فرودگاهي در يك منطقه، در صورتي كه ديگر نواحي منطقه بر پايه موقعيت بالقوه و نيازهاي 
به  قادر  فرودگاهي  اينكه شهرهاي  نكته مهم  است.  ريسك  بدون  بازي  ندهند، يك  توسعه  را  بازار خود 
برآورد ن نيازهاي مستاجراني هستند كه در صورت عدم وجود آن شهر فرودگاهي، احتماال در آن منطقه 

استقرار پيدا نمي كردند.  
با گسترش و توسعه فيزيكي شهرهاي فرودگاهي به بيرون از حصارهاي خود و نمايان شدن منافع همكاري 

منطقه اي، نياز به يك الگوي منسجم كسب وكار منطقه اي هم هرچه بيش تر روشن مي شود.
ممكن است اين نياز در جاهايي كه شهر فرودگاهي به آخرين مراحل پيشرفت خود رسيده است، بسيار پر 
رنگ تر شود و اين به خاطر آن است كه كه نياز ها در چنين شرايطي شديدتر احساس مي شوند. بزرگ ترين 
شهرهاي فرودگاهي كه در اين كتاب به آن ها اشاره شده است، غالبا در اراضي قرار دارند كه تنها توسط 
يك سازمان مانند يك شركت راهبري فرودگاه، يك شركت مادر امالك فرودگاهي و يا يك توسعه دهنده 

خصوصي بزرگ كنترل مي شوند.
شهرهاي فرودگاهي در دست احداث از قبيل آنچه در آمستردام، ديترويت و ممفيس وجود دارند )زمين هايي 
كه مالكين خصوصي متعددي داشته و مركز شهر را هم در برنامه هاي استراتژيك خود دارند( با مشكالت 
ايجاد هماهنگي مواجه هستند كه ممكن است براي حل آنها نياز به مصوبات تسهيل كننده جديدي براي 
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ايجاد مكانيزم هاي مناسب روش اداره كردن، باشد.
انتخاب و تاسيس شركت هاي عمران و توسعه شهرهاي فرودگاهي و يا ديگر موسساتي كه قدرت كافي 
براي تقويت وضعيت رقابتي منطقه را داشته باشند از چالش هاي پيش رو است. چالش اجرايي براي همه 

كاربري هاي يك شهر فرودگاهي، به حداكثر ممكن رساندن ارزش است.

چالش هاي اجرايي شهرهاي فرودگاهي
مديريت استراتژيك احداث شهرهاي فرودگاهي، بسيار فراتر از شناسايي ماموريت هاي كلي، محركه هاي 
جهاني، فرصت هاي متنوع بازار و منابع كلي و عمومي رقابت است. در اين راستا، بايد موسسات اداره كننده اي 
كه اطالعات را به كارآمدي مطلوب، مرتبط مي كنند ايجاد گرديده و سازمان هاي متعددي طراحي گردند. 
بيش ترين  ميزان توجه به طراحي سازماني به سمت به حداكثر رسانيدن كارآمدي و موثر بودن عمليات، 
معطوف است. اهميت اين امر براي كاربري هاي شهر فرودگاهي، كمتر از اهميت آن براي عملكردهاي 

هوانوردي نيست.
از آنجا كه بعضي از مسافران، فرودگاه خاصي را به خاطر هتل ها و يا ارتباط هاي حمل و نقل زميني راحت 
آن ها انتخاب مي كنند، بروز مشكل در هريك از آن ها، موجب از بين رفتن جنبه رقابتي كل مجموعه شهر 
فرودگاهي مي شود. به همين ترتيب، مشاهده مشكالت از شركت هاي بخصوصي كه در زمينه ارسال كاال 
فعاليت مي كنند و يا آن هايي كه روي زمين كاالها را جابجا مي كنند، موجب دلسرد شدن صاحبان كاال 
مي شود. بنابراين، مديريت كلي سازمان ها و مذاكره با شركايي كه خدمات ارايه مي كنند، به عنوان يك قابليت 
مديريتي بسيار مهم است، خصوصا براي آن فرودگاه هايي كه بسياري از مسووليت هاي عملكردي خود را، 

برون سپاري كرده اند.
فرودگاه ها به طور اجتناب ناپذيري و به نوعي شريك بخش  دولتي و بخش خصوصي هستند و اين يعني كه 
سياست اين بخش ها بر فرودگاه ها و شهرهاي فرودگاهي تاثير مي گذارد. خصوصي سازي مي تواند راهكاري 
كليدي  دخالت  شايد  نمي شود.  موجب سياست زدايي  لزوما  وليكن  باشد  چالش هايي  چنين  با  مقابله  براي 
مديريت اين باشد كه اطمينان حاصل كند انگيزه هاي سياسي و انگيزه هاي بخش خصوصي، هم راستاي 

منافع عموم باشند.
از آنجا كه سازمان هاي اجرايي نياز به كارمندان زبده و همچنين فعاليت هاي هماهنگ شده دارند، مديريت 

منابع انساني، اهميت بسيار زيادي پيدا خواهد كرد.
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و  مهارت ها  آن ها،  فعاليت هاي  بيش تر  تنوع  و  فرودگاهي  شهرهاي  وسعت  و  اندازه  شدن  بزرگ تر  با 
تخصص هاي مورد نياز براي آن ها نيز افزايش پيدا مي كند. فرودگاه ها بايد به برنامه  توسعه مهارت هايشان، 
را  خود  فعاليت هاي  بايد  فرودگاه ها  انساني  منابع  بخش  براين،  باشند. عالوه  داشته  ويژه اي  دقت  و  نگاه 
به طور گسترده تري توسعه دهند. براي مثال، كمبود مديران مجرب فروشگاه ها و هتل ها مي تواند بر عمليات 
كل شهر فرودگاهي اثر منفي بگذارد و بنابراين آن ها بايد با حصول اطمينان از عدم بروز كمبود اينگونه افراد، 

از اين اثرات منفي پيشگيري كنند.
اهداف مديريتي بسيار  را گرد هم مي آورند كه  افراد متخصصي  اينكه شهرهاي فرودگاهي،  نكته مهم تر 
متفاوتي نسبت به يكديگر دارند. براي مثال، عمليات هوانوردي، ارايه خدمات خرده فروشي و ساخت وساز 
امالك، هريك مستلزم الگوهاي سرمايه گذاري، ريسك هاي استراتژيك، مهارت هاي مديريتي و چالش هاي 
روزانه متفاوتي هستند كه غالبا به تضادهاي فرهنگي بين مديراني كه مسووليت ها و وظايف مختلفي دارند 
منجر مي شود. بنابراين، يافتن راه حلي براي ايجاد تعاون و همكاري بين چنين تضادهاي بالقوه اي، نيازمند 

تالش و مديريت ويژه اي است.
همان طور كه قباًل اشاره شد، بازاريابي به صورت برآوردن تقاضاهاي نهفته و جايگذاري افتخاري به نام در 
جامعه، براي شهرهاي فرودگاهي، روز به روز اهميت بيش تري پيدا مي كنند و بازار رقابت، گرم تر و گرم تر 

مي شود.
تاكنون، ساخت وساز بيش تر شهرهاي فرودگاهي، شبيه نسخه برداري از نمونه هاي قبلي بوده است. شهرهاي 
فرودگاهي بايد با تمركز بر نيازهاي مسافران، صاحبان محموله هاي كاال، كسب وكارها و ساكنين ناحيه خود، 

خودشان را از ديگران متمايز كنند تا به امتياز و برتري دست يابند.
براي مثال، خرده فروشي و نحوه ارايه موادغذايي و نوشابه ها در پايانه هاي فرودگاه هاي شهرهاي ممفيس 
و آتن، تا حدودي متفاوت از فرودگاه هاي شهرهاي فرانكفورت، آمستردام و يا هنگ كنگ ارايه مي شوند. 
بايد در  ثمرات آن  بوده و  بازار خود  قابليت هاي هوشمند  به  بهبود بخشيدن  شهرهاي فرودگاهي درحال 

سال هاي آتي، مشهود شوند.
مديريت مالي، همواره يكي از عملكردهاي مهم فرودگاهي بوده است ولي به علت رشد تنوع عملكردهاي 
شهرهاي  ساخت وساز  مالي،  نقطه نظر  از  است.  شده  تبديل  پيچيده تري  كار  به  فرودگاهي،  شهرهاي 

فرودگاهي، غالبا فرصتي براي تنوع بخشيدن به درآمدها است.
به  كمتر  پرواز  دارند.  مسافري  ترافيك  با  نزديكي  ارتباط  غيرپروازي  درآمدهاي  بيش تر  در هر صورت، 
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معناي پارك كردن اتومبيل هاي كمتر، خريد و تقاضاي كمتر مي  باشد. وقتي كه ترافيك مسافري كاهش 
مي يابد، مستاجران از مالكين فروشگاه ها درخواست كاهش اجاره بها را مي كنند و معموال موفق به گرفتن 
نوسانات  دچار  كسب كار،  چرخه  به  توجه  با  مي تواند  فرودگاهي  شهرهاي  درآمدهاي  مي شوند.  تخفيف 

ساليانه شود.
عليرغم شروع مجدد روند افزايش ترافيك هوايي، فرودگاه ها به همراه ديگر افراد يا سازمان هاي دخيل در 
اينكه سازمان ها هميشه  با  زنجيره ارزشي حمل ونقل هوايي، با ريسك مالي قابل توجهي مواجه هستند. 
سعي در كاهش ريسك هاي محتمل دارند ولي گاهي اوقات شريك  شدن در ريسك مي تواند موجب بهبود 
كارآمدي اقتصادي و افزايش درآمد كلي شهر فرودگاهي شود. بنابراين، بعضي از فرودگاه ها، روش هايي بر 
مبناي رسمي و غيررسمي براي شريك شدن در ريسك ابداع و اتخاذ كرده اند كه با استفاده از آن ها، با توجه 

به نياز و الزام چرخه هاي كسب وكار، هزينه هاي دريافتي خود را تعديل مي كنند.
ابداع سيستم هاي اطالعات مديريتي، يك چالش در حال ظهور و تكامل است. احتماال عمليات پشتيباني 
با ديگر كسب وكارهايي كه  بود، ولي مشابه  آينده خواهد  از مهم ترين چالش هاي پيش رو در  هوانوردي 
در  اطالعاتي  سيستم هاي  به   خود  تكامل  براي  نيز  فرودگاهي  مي كنند، شهرهاي  پيشرفت  و  يافته  رشد 
زمينه كارآمدكردن اداره عمليات، كمك به تجزيه و تحليل بازار و همچنين تعيين خط مشي سرمايه گذاري، 

وابستگي بيش تري پيدا مي كنند.
باتوجه به تغيير و تحول هاي فرودگاهي، احتماال در آينده به هماهنگي نزديك تري بين عمليات مختلف يك 
شهر فرودگاهي، نياز خواهد بود. در حال حاضر، اطالعات تفصيلي و مقايسه اي اندكي در مورد قابليت ها و 
تاثيرگذاري سيستم هاي اطالعاتي شهرهاي فرودگاهي وجود دارد ولي براي پيشبرد اهداف نياز به اطالعات 

كامل تري است. 
به منظور بهبود بخشيدن به كارآمدي مالي سرمايه گذاري شهرهاي فرودگاهي و ايجاد مزيت هاي منطقه اي، 
تقويت هريك از پنج عملكرد اوليه مديريتي حائز اهميت است. با تكامل هر چه بيش تر شهرهاي فرودگاهي، 

موسسات و صاحبان محموله هاي كاال، متخصص و آگاه تر مي شوند.
اداره كنندگان شهرهاي فرودگاهي بايد هرچه بيش تر در شناسايي و برآوردن به موقع نياز ها، به نحو اقتصادي 

و روش مسووالنه از نظر مالي، مهارت كسب كنند.
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شهرهاي فرودگاهي با آينده اي اميدواركننده ولي متالطم مواجه هستند
بسياري از بخش هاي اين كتاب، وضعيت امروز شهرهاي فرودگاهي را مورد بررسي قرار مي دهند. شهرهاي 
فرودگاهي نه تنها از نظر وسعت و اندازه، بلكه از نقطه نظر تنوع، عملكرد و كارآيي تجاري، بسيار بلند پرواز تر 

شده اند.
از  يكي  مي تواند  كه  است  شده  تبديل  جهاني  روند  يك  به  فرودگاهي  شهرهاي  احداث  و  برنامه ريزي 
مهم ترين پديده هاي شهري قرن بيست ويكم شود. اكنون فرودگاه ها خود را در جايگاهي بسيار فراتر از يك 

دروازه بين المللي و به عنوان يك نيروي محركه براي توسعه اقتصادي و موفقيت قرار مي دهند.
با اين وجود، شهرهاي فرودگاهي، با آينده پرتالطمي مواجه هستند. خوشبختانه مديران امروزي بهتر از 
پيشكسوتان خود مي توانند براي آينده برنامه ريزي كنند. آن ها اكنون مي توانند نسبت به درك، اندازه گيري 

ميزان و دخيل كردن ريسك در اتخاذ تصميمات استراتژيك، توجه بيش تري مبذول كنند.
در اين عصر پرتالطم و نامطمئن، مسووالن و مديران شهرهاي فرودگاهي بايد هرچه بيش تر با بازارهاي 
مالي آشنا و در ارتباط باشند زيرا تامين منابع مالي، يك پيش نياز اصلي براي تقريبا همه اقدامات مرتبط با 

امالك بزرگ است.
شهرهاي فرودگاهي اكنون به حدي از تكامل رسيده اند كه برنامه ريزي فيزيكي آن ها بتواند به طور فزاينده اي 
چارچوب هاي زماني طوالني تري را در بر گيرد. تجزيه و تحليل دوران ساخت و طول عمر محل ساخت، 
جزء الينفكي از خط مشي شهر فرودگاهي است كه بايد توجه خود را بر كارآمد بودن سياست هاي موثر 

زيست محيطي و همچنين بر راه حل هاي بلند مدت استفاده از زمين محل، معطوف نمايد.
پايداري زيست محيطي عملياتي، كماكان يك نكته استراتژيك اصلي باقي خواهند ماند و با اينكه اهميت 
معماري ساختمان ها هنوز وجود خواهد داشت، ولي شهرهاي فرودگاهي با تلفيق حمل ونقل هوايي و زميني 
حركت  اراضي،  كاربري  پايدار  طراحي  و  برنامه ريزي  سوي  به  فزاينده اي  به طور  اراضي،  ساخت وساز  با 

مي كنند.
سريع سازي، تحركات غيرضروري و آلودگي حاصل از تراكم را كاهش خواهد داد. اهميت استفاده از آب 
هم اكنون  از  فرودگا ه ها  از  بسياري  طوري كه  شد،  خواهد  بيش تر  احتماال  زيست محيطي  مسايل  به دليل 

اقداماتي در اين زمينه به عمل آورده اند.
زيبايي شهرهاي فرودگاهي هم احتماال چشم گير تر شده و به طور فزاينده اي فراتر از پايانه هاي مسافري و به 
سمت بناهاي كاربردي و كارآمد و سازگار، هدايت خواهند شد. ايجاد يك چشم انداز استراتژيك از شهرهاي 
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فرودگاهي، اولين گام در جهت بهبود ظاهر و همچنين عملكرد آن است. اين چشم انداز اشتراكي مي تواند در 
يك طرح توسعه شهري كه مكمل طرح كسب وكاري موجود آن است، ظاهر شود. دستورالعمل هاي مبتني 
بر فرم و شكل، تهيه مشخصات فني براي ظاهر ساختمان ها، راه ها و ديگر مظاهر معماري، يك انسجام 

معماري را ارايه مي كند كه بازتاب انسجام عملكردي شهر فرودگاهي است.
شهر  عمومي  فضاي  ساخت وساز  هدايت  طريق  از  را  چشم انداز  استراتژيك  جزئيات  دستور العمل ها،  اين 
فرودگاهي، مشخص مي كنند. يك طراحي مناسب به پيدا كردن جهت و مسير كمك كرده و نشانه كارآمدي 

براي استفاده كنندگان و سرمايه گذاران خواهد بود.
كارآمدبودن، پايداري و زيبايي، اهدافي هستند كه به طور فزاينده اي در مورد برنامه ريزي و احداث شهرهاي 
فرودگاهي، مورد توجه قرار خواهند گرفت. تمركز مستمر بر اين سه هدف كلي، به هدايت اداره كنندگان 

فرودگاه ها حتي در دوره هاي پرتالطم درآمدي هم كمك مي كند.
بخش هاي آتي اين كتاب، بعضي از ساخت وسازهاي واقعي را نشان داده و بسياري از پيشگامي هاي فكري 

كه موجب رونق شهرهاي فرودگاهي قرن بيست ويكم شده اند را روشن مي كنند. 
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بخش 3
پيشگامان شهرهاي فرودگاهي

فرصت ها و چالش هايي كه فرودگاه هاي تجاري با آن ها مواجه هستند، از دهه 1920 كه اين فرصت ها و 
چالش ها پديدار شدند تاكنون، تغيير زيادي نكرده اند.

فرودگاه ها به عنوان يك جزء بسيار مهم از زنجيره ارزشي حمل ونقل، تامين كننده ارتباط پذيري سريع هستند 
كه رقابت و سرزندگي و همين طور وضعيت زندگي ساكنين منطقه شهري كه به آن خدمات مي رسانند را 

بهبود مي بخشند.
به هرحال، همان زنجيره ارزشي، هزينه هايي از قبيل سروصداي هواپيما و افزايش تراكم ترافيكي هم تحميل 

مي كند، ضمن اينكه فرودگاه ها به اراضي زيادي نياز داشته و اداره كردن آن ها نيز هزينه سنگيني دارد.
ايجاد منابع درآمدي غيرپروازي در تركيب با مديريت كاربري اراضي، براي چندين دهه، ابزار كليدي براي 

فرودگاه تمپل هاف برلين1 

1- Berlin Tempelhof  Airport



75 فصل اول

وليكن  بوده   متغير  غير  نسبتًا  كلي،  رويكردهاي  و  نگرش ها  حالي كه  در  بوده اند.  موضوعات  اين  بررسي 
ويژگي هاي كاربردي، جهت استقرار و مقياس آن ها اينطور نبوده اند.

مظاهر و امكانات جديد متعدد وكاربري هاي فرودگاه، با توجه به افزايش پروازهاي مردم و همين طور بسط 
فرآيندهاي تفريحي و كسب وكار، به گونه اي تكامل پيدا كرده اند كه تقاضاها و تجهيزات مورد نياز و دايما 

در حال تغيير فعاليت هاي تجاري را برآورده كنند.

تاريخچه اوليه
هتل ها، رستوران ها و امكانات تفريحي، از ابتدا كه برنامه ريزان شهري اياالت متحده در جستجوي الگوهايي 
در طراحي  ثابت  امكانات  و  از مظاهر  بازديد كردند،  اروپايي  اصلي  و  فرودگاه هاي عمده  از  رقابت،  براي 

فرودگاه هاي تجاري بوده اند.
تا اواسط دهه 1930، كارخانه ها به دليل مزيت در دسترس بودن و همچنين استفاده از فرصت هاي ايجاد شده 

توسط "عصر هوا"، در پيرامون فرودگاه هاي خاصي حلقه زدند.
معماران و برنامه ريزان شروع به جستجوي مسيري به سوي تلفيق اقتصادي فرودگاه و شهر كردند. اين كار 
با الهام گرفتن از فرودگاه  تمپل هاف شهر برلين و مسابقه طراحي فرودگاه شركت سيمان لهاي1، كه شامل 

طرح هاي متعددي از عملكرد و كاربري هاي امروزه شهرهاي فرودگاهي بودند، شروع شد.
احتماال اولين نمونه "شهر فرودگاهي" كه اكنون نشانه تاريخ ملي اياالت متحده است، در اين عصر ساخته 
شده و با تغييراتي در فرودگاه، به عنوان هسته مركزي "پايگاه نيروي هوايي راندولف2" در ايالت تگزاس، 

به فعاليت خود ادامه مي دهد.
هم زمان، مطالعه جامعه فرودگاهي، كه اكنون تاريخي شده است، در مورد فرودگاه هاي هوبارد، مك  كلينتاك 
و ويليامز3 انجام گرفت و چارچوبي براي برنامه ريزي كاربري اراضي محوطه هاي فرودگاهي، تعيين شد. 
پيشنهادات بر گرفته از اين مطالعه، شامل استقرار فرودگاه در نزديك ترين فاصله امكان پذير از ناحيه مركزي 
كسب وكار به منظور به حداكثر رساندن دسترسي و در ضمن نحوه استقرار باندهاي پرواز و فرود براي به 

حداقل  رساندن سروصدا بود.

1- Lehigh Cement
2- Randolph Air Force Base
3- Hubbard, McClintock & Williams
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پرواز  باندهاي  نيازمند  كه  هواپيماهاي جت  توليد  با  هوايي همراه  ترافيك  نشده  پيش بيني  و  رشد سريع 
طويل تري بودند، لزوم جابجايي مكان بعضي از فرودگاه ها را در اواسط قرن ايجاب كرد. به هرحال، اهداف 
دوگانه كاهش ميزان سروصدا و بهبود  دسترسي، هنوز هم مد نظر هستند. چالش اوليه براي ايجاد كسب وكار 
مشاغل  آن  پشتيباني  به  قادر  زمان،  آن  در  مسافري  هوايي  ترافيك  پايين  كه حجم  بود  اين  فرودگاهي 
نبود. بنابراين، موفقيت در تجارت مبتني  بر فرودگاه، تا حدود زيادي به جلب كارفرمايان محلي از طريق 

ماجراجويي و هيجان طلبي هوانوردي بستگي داشت.
بنا به داليلي، آن هيجان پس از جنگ جهاني دوم رو به كاهش رفت. با اين وجود، هنگامي كه در سال 
1961 فرودگاه اورلي پاريس1 با يك سينما با گنجايش سيصد صندلي، چندين هتل، فضاهاي نمايشگاهي، 
يك رستوران نمونه و داراي درجه ممتاز از ميشلن2 و فروشگاه هاي مملو از اجناس لوكس از سراسر فرانسه و 
مستعمرات آن افتتاح گرديد، براي مدتي يكي از بزرگ ترين مقصدهاي پرجاذبه پاريس شد و حتي محبوبيت 

آن از كاخ ورساي هم پيشي گرفت.

تجارت فرودگاهي
رشد اعجاب آور ترافيك هوايي از دهه 1960، تاثيرات مختلفي بر عمليات تجاري فرودگاه ها گذاشت. از يك 
طرف، افزايش ترافيكي هوايي، موجب باال رفتن ميزان تقاضا براي كاالها و خدمات در فرودگاه ها شد. از 
طرف ديگر، افزايش ترافيك، منجر به افزايش تقاضا براي فضاهاي مرتبط با هوانوردي شد كه گاهي اوقات 
موجب شلوغي و ازدحام فعاليت هاي غيرهوانوردي مي گرديد. فعاليت هاي تفريحي غالبا به خارج محدوه 

فرودگاه منتقل مي شدند كه حد اقل براي رها شدن از مشكل ترافيك موثر بود.
افزايش ترافيك هوايي همچنين به آن معنا بود كه مسافران هوايي، با توجه به كاهش هزينه سفر هوايي، 
هرچه بيش تر به طبقه و قشر پايين بازار تبديل شدند. تا اواسط دهه 1980، مسافراني كه در پايانه ارزان 
 قيمت مسافران فرودگاه نيو آرك3 در ايالت نيوجرسي پياده مي شدند، با رايحه اي كه از دكه فروش  هات داگ 
به طور  قرار مي گرفتند.  استقبال  زنده مي كرد، مورد  را  اياالت  متحده  در  اتوبوس  ايستگاه هاي  كه خاطره 
مي شدند،  بزرگ تر  و  نوساز  قديمي ترها  و  بوده  احداث  دست  در  جديد  پايانه هاي  كه  حالي  در  همزمان، 

1- Paris' Orly Airport
2- Michelin
3- Newark Airort
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فرودگاه اورلي پاريس

فرودگاه ها هرچه بيش تر شكل مراكز خريد را به خود گرفتند. اين امر منجر به اين شد كه بعضي از منتقدان 
اظهار كنند كه فرودگاه ها به مراكز خريدي تبديل شده اند كه امكانات پروازي هم ارايه مي كنند.

واقعيت اين است كه فرودگاه تجاري با گرايش به سمت ارايه خدمات به مسافران در حال افزايش و شامل 
عرضه كاالها و خدمات پروازي در يك مكان مناسب، تاريخچه طوالني دارد. اواخر دهه 1940، قانوني 
 بودن خريد از فروشگاه هاي معاف از عوارض گمرك1 براي مسافران هوايي، تصويب گرديد. در دهه 1950 
ايرلند، اولين "منطقه آزاد2" به منظور جذب درآمدهايي كه مسافران در حين  و 1960 فرودگاه شانون در 
توقف هواپيما براي سوخت گيري در پروازهاي بين اروپا و ايالت متحده هزينه مي كردند را پايه گذاري كرد.
اين تفكر، به فرودگاه هاي ديگر نيز رسوخ كرده و تا اوايل 1980، فرودگاهي بين المللي دبي عمليات فروشگاه 
جهاني خود يعني فروشگاه معاف ازعوارض گمركي دبي را به منظور كسب درآمد از مسافران ترانزيتي كه بين 

آسيا و اروپا سفر مي كردند، را احداث كرد.
اين فرودگاه، بعدها تكنيك هاي بازاريابي نوآورانه  اي از قبيل جوايز قرعه كشي اتومبيل هاي لوكس ب. ام.و 
و مرسدس را نيز براي جلب مسافران و خريدكنندگان از سراسر جهان ارايه كرد. با رسيدن ميزان فروش 
فروشگاه هاي معاف ازعوارض گمركي به مرز 1/14 ميليارد دالر در سال 2009، فرودگاه بين المللي دبي در 

ميان پيشتازان جهان در عرصه فروش پايانه اي قرار دارد.

1- Duty Free
2- Free Zone
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افتتاح شد، فضايي مازاد بر احتياجات مسافري  در سال 1972، زماني كه پايانه جديد فرودگاه فرانكفورت 
اواخر دهه 1980،  تا  راستاي جديدي گسترش دهد.  در  را  پايانه اي  اجازه مي داد خرده فروشي  داشت كه 
خرده فروشي هاي آن شامل 94 فروشگاه، 33 رستوران، 4 سينما و بزرگ ترين مركز تفريحي كشور آلمان 

بود.
در نهايت مركز تفريحي، به علت محبوبيت آن و جلب و جذب جمعيت فراوان و ايجاد خطرات ايمني، تعطيل 

شد. به هرحال خرده فروشي هاي فرودگاه بين المللي فرانكفورت به شكوفايي خود ادامه دادند.
فرودگاهي،  پايانه اي  خرده فروشي  تفكر   ،1992 سال  در  پيتسبورگ  فرودگاه  هوايي  خريد  مركز  افتتاح  با 
دست خوش تغييرات عمده اي شد. پايانه اين فرودگاه به گونه اي طراحي شد كه از طريق عبور كليه مسافران 

از ميان يك فضاي فروشگاهي بزرگ مركزي، به حجم فروش بااليي دست يابد.
جريان متمركز مسافري نه تنها موجب رونق رستوران ها و ديگر خدمات مسافري گرديد، بلكه فروشگاه هاي 
معروف و سطح باال از قبيل كلينيك1، فروشگاه پوشاك جاس اي بنك2 و ويكتورياز سيكرت3،  ميزان تنوع 
اجناس خود را متناسب با حجم مسافران به حداكثر رساندند. بازار هوايي پيتسبورگ همچنين عرضه اجناس 
با "قيمت خيابان"، يعني عرضه كاالها با قيمت تقريبا مشابه با قيمت همان كاالها در مراكز خريد حومه 

شهري و فروشگاه هاي مركز شهر، را هم شروع كرد.
با افتتاح فروشگاه هاي معروف و عرضه اجناس با قيمت هاي خيابان، ميزان درآمد حاصل از فروش به ازاء 
هر يك نفر مسافر به سه برابر رسيده و فرودگاه هاي نقاط مختلف جهان را ترغيب و تشويق به دنباله روي 
عرضه  و  معروف  فروشگاه هاي  از  استفاده  با  فرودگاه ها  اكثر   ،1990 دهه  اواسط  تا  كرد.  مورد  اين  در 
اجناس با قيمت هاي خيابان، اجناس عرضه شده خود را متنوع تر كرده و فعاليت خود را توسعه بخشيدند. 
اين فرودگاه ها، همچنين خدمات متنوعي از قبيل امكانات تفريحي، رستوران هاي گران قيمت، برنامه هاي 

سرگرم كننده و فرهنگي را به مسافران، كاركنان فرودگاه، مشايعت كنندگان و مستقبلين عرضه كردند.
در آسيا، فرودگاه بين المللي چانگي سنگاپور از زمان افتتاح خود در سال 1981، پيشگام نوآوري در توسعه 
تجارت پايانه ها و نماد كشور سنگاپور در ايجاد خاطرات شيرين و به ياد ماندني بوده است. بيش از 200 
فروشگاه كه عمدتا داراي سبك سنگاپوري و آسياي جنوب شرقي هستند، همراه با برنامه هاي سرگرم كننده 

1- Clinique
2- Jos A. Bank Clothiers
3- Victoria’s Secret
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و تفريحي از جمله "محوطه هاي سبز" با آبشارهاي چشم نواز و پارك پروانه ها، هر سه پايانه اين فرودگاه 
را مملو از جمعيت مي كنند. نمايشگاه هاي هنري، حس تاريخ بومي را القاء كرده و حتي فروشگاه هاي مواد 
غذايي نيز با نمادهاي دهه 1960 محله چيني هاي سنگاپور، حال وهواي محلي و بومي را به افراد منتقل 

مي كنند.

ساخت وساز سمت غيرپروازي
شهر فرودگاهي، همان طور كه از نامش پيداست، بسيار بيش تر از يك پايانه اغذيه و نوشيدني و همچنين 
خرده فروشي و ارايه خدمات است. در اوايل دهه 1970، پيش از اينكه فرودگاه هاي بزرگ به طور جدي به 
فكر چنين تنوع پايانه اي باشند، ايجاد يك شهر كامل با مركزيت فرودگاه، براي منطقه حومه شهري در 

ايالت كانتيكات1 پيشنهاد شد.
اين پيشنهاد، با هدف حل مسئله سروصداي هواپيماها و همچنين تلفيق و تركيب در حال فزوني حمل ونقل 

هوايي مسافر و محموله هاي باري با فرآيندهاي كسب وكاري و ضمنا كاهش تراكم هوايي نيويورك بود.
در واقع، مك كينلي كانوي2،  بنيان گذار مجله "مكان يابي"، از اوايل دهه 1950 به بعد با شرح و انتشار 
مزاياي مركز كسب وكار در يك شهر با محدوديت فرودگاه، شامل خدمات پشتيباني، پارك هاي اداري و 
در سال  كانوي، همين طور  كينلي  پرداخت. مك  موضوع  اين  به  كامل  به طور  مجتمع هاي خرده فروشي، 
1977 در كتاب خود به نام "شهر فرودگاهي و سيستم حمل ونقل بين المللي آينده" مفهوم و مزاياي يك 

شهر با محدوديت فرودگاه را با جزئيات كامل تر تشريح كرد.
عليرغم وجود قالب ها و نمونه هاي عيني، فرودگاه ها غالبا در نقش هاي شهرهاي فرودگاهي غوطه ور شدند. 
باالرفتن  و  تداركاتي  امور  در  كشور  توجه  قابل  تداخل  هلند،  كشور  جغرافيايي  مركزيت   ،1980 دهه  تا 
سريع ارزش حمل ونقل هوايي در ارتباط با حمل ونقل زميني، به فرودگاه شيپول كمك كرد تا خود را نه 
فقط به عنوان يك فرودگاه باري شلوغ، بلكه به عنوان يك پايانه اصلي مكمل بندر مهم روتردام در شدت 

بخشيدن به رشد اقتصادي ملي ببيند.
تغيير مسير شاخه اصلي خطوط راه آهن هلند در سال 1995 و توسعه پايانه مربوط، حضور تجاري فرودگاه را 
به شدت قوت بخشيد. مهم تر از همه اينكه، ارتباط ريلي، عمران و ساخت وساز فرودگاه و پروژه ساختمان هاي 

1- Connecticut
2- McKinley Conway
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اداري خارج از فرودگاه ولي هم جوار آن را امكان پذير كرد.
بازوي امالك فرودگاه شيپول شهر آمستردام يعني "امالك شيپول"، كماكان با ساخت وساز انواع متنوعي از 
امالك در اين فرودگاه و به نام ثبت شده "شهر فرودگاهي"، كه در سال 1998 برگزيده شد، ادامه مي دهد. 
شركت توسعه دهنده محوطه شيبول كه وابسته به آن است، ساخت وساز امالك مرتبط با هوانوردي را كه 

در خارج از حصار فرودگاه قرار دارند را راهبري و هدايت مي كند.
در پي الگوي شهر فرودگاهي، فرودگاه فرانكفورت نيز در اوايل دهه 1990، با ساختمان هاي اداري بزرگ، 
مراكز همايش، نمايشگاه و هتل هاي با درجه بيزينس )كسب وكار( كه در بيرون پايانه ساخته شدند و ارتباط 

مستقيم با آنجا داشتند، ساخت وساز تجاري خود را توسعه و گسترش داد.
فرودگاه هاي هنگ كنگ و اينچئون نيز بعدها با احداث امالك تجاري با نام "شهر آسمان"و "شهر هوايي"، 
در نزديكي پايانه هايشان، همين رويه را دنبال كردند. اين تالش براي جابجايي خط محدوده مرزي تجاري، 

نشانه پيشرفت ديگري در مورد الگوي ساخت وساز شهرهاي فرودگاهي بود.
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث در شهر داالس واقع در اياالت متحده، با داشتن 7,284 هكتار  زمين و 
كمبود رو به افزون اراضي در ناحيه در حال رشد "متروپلكس1"، در اواسط دهه 1990 بخش امالك خود را 
به منظوربرنامه ريزي و ساخت وساز 2,000 هكتار از اين اراضي با پيروي از الگوي شهر فرودگاهي، تاسيس 
كرد. عالوه بر يك هتل گراند  هايت كه داراي درجه لوكس جهاني بوده و با پايانه بين المللي ارتباط داشت، 
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث شروع به ايجاد شش منطقه تجاري فرودگاهي كرد كه هر يك داراي 

1- Metroplex
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تركيبي از كاربري هاي مشخص بودند.
فرودگاه هاي  از  پس  مي شوند.  ديده  آسيا  در  بي ترديد  فرودگاهي،  شهرهاي  طرح هاي  پروازانه ترين  بلند 
سنگاپور، هنگ كنگ و اينچئون، فرودگاه بين المللي كواالالمپور كه در سال 1998 افتتاح شد، به گونه اي 
طراحي گرديد كه نه تنها يك شالوده هوانوردي، بلكه يك مركز كشش بازرگاني براي "سوپر كريدور چند 
رسانه اي مالزي" مي باشد كه از شهر كواالالمپور تا خود فرودگاه كه در 50 كيلومتري جنوب آن واقع است، 

امتداد دارد.
آرايه نوآورانه پايانه آن و 10,000 هكتار اراضي پيرامون كه پر از درختان نخل بودند، از همان آغاز به عنوان 
يك شهر فرودگاهي شامل خرده فروشي، هتل، ساختمان هاي اداري و مناطق تفريحي و استراحتي در نظر 

گرفته شده بودند.
در خاورميانه، دبي پيشرو  آشكار در احداث شهر فرودگاهي بوده است. دبي با استفاده از موقعيت جغرافيايي 
خود بين آسيا و اروپا و نزديك بودن به ديگر بازارهاي عمده منطقه خليج فارس، يكي از موفق ترين مناطق آزاد 
فرودگاهي را ايجاد كرده است. "منطقه آزاد فرودگاهي دبي" با 1/2 ميليون مترمربع مساحت شامل امكانات 

اداري، پشتيباني و پخش و توليدات با فن آوري باال براي بيش از 1,500 شركت است.

فرودگاه كواالالمپور ، مالزي
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توسعه معاصر
با پيش بيني عدم تكافوي فرودگاه بين المللي دبي و با توجه به رشد فعاليت ها مرتبط با هوانوردي، رهبران 
را  مكتوم  بين المللي آل  فرودگاه  اطراف  در  دبي1  مركز جهاني  نام  به  عمده  فرودگاهي  امارات، يك شهر 

طراحي و به مرحله اجرا در آوردند. 
اين مجتمع 33 ميليارد دالري، عليرغم بحران سال هاي 2009 تا 2010 امالك در دبي و همين طور ركود 
مالي،  با خدمات پشتيباني،  تعدادي شهرك  از  اقتصادي، حدود 140 كيلومترمربع وسعت داشته و متشكل 
هوافضا، خرده فروشي، ساختمان هاي اداري، پذيرايي، آموزشي، تفريحي و ساخت وسازهاي مسكوني خواهد بود.
مركز جهاني دبي، معيارهاي احداث شهرهاي فرودگاهي خود را به اندازه اي باال گرفته است كه دربرگيرنده 

بلند پروازانه ترين الگوي در حال اجرا از نقطه نظر ديدگاه و مقياس است.

1- Dubai World Central 

فرودگاه بين المللی ابوظبی
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همسايگان دبي در خاورميانه، از ابوظبي گرفته تا قطر و عربستان سعودي نيز برنامه هاي بلندپروازانه اجراي 
واسطه رشد سريع  به  و هندوستان كه  دارند. كشورهاي چين  نظر  در  را  فرودگاهي وسيع تري  شهرهاي 
از آن ها حداقل شش شهر  برنامه را به پيش مي برند و هر كدام  نيز همين  اقتصادي به تكاپو درآمده اند 

فرودگاهي در مرحله احداث و يا برنامه ريزي دارند.
بسياري از اين شهرهاي فرودگاهي توسط تشكيالت خصوصي از قبيل GMR و شركت توسعه شهرهاي 

فرودگاهي ACL در دست ساخت وساز هستند.
همسايه چين، تايوان، در حال برنامه ريزي يك شهر فرودگاهي 8,000 هكتاري در اطراف دروازه هوايي خود 
يعني فرودگاه بين المللي تائويوان تايوان است كه شامل هفت منطقه بزرگ كاربردي از فضاهاي همايشي 

و نمايشگاهي گرفته تا ساخت و توليد محصوالت هوافضايي خواهد بود.
فرودگاهي،  شهرهاي  از  بهره برداري  مرحله  در  آتالنتا  و  ديترويت  ممفيس،  شهرهاي  متحده،  اياالت  در 
ابزار نوسازي شهري و منطقه اي هستند. آمريكاي التين و آمريكاي جنوبي در اين زمينه روند  به عنوان 

فرودگاه بين المللی ابوظبی
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آهسته تري داشته اند. با اين وجود، امكاناتي از قبيل فرودگاه بين المللي بلو هوريزونته كانفينز1 كشور برزيل، 
اثبات كرده اند كه الگوي شهرهاي فرودگاهي، بهترين راه به سوي توليد درآمد بيش تر فرودگاهي و توسعه 

اقتصادي ناحيه پيراموني آن هستند.
شهرهاي فرودگاهي تاكنون در بزرگ ترين فرودگاه هاي بين المللي و يا در اطراف آن ها احداث شده اند. ولي 
همان طور كه در مورد فرودگاه بلو هوريزونته اتفاق افتاده است، اين تفكر به صورت موفقي در فرودگاه هاي 

كوچك تر هم به كار گرفته شده و به طور مستمر در حال حركت به سمت پايين هرم جهاني است.
فرودگاه ها در دابلين، منچستر، دالس واشنگتن، مونيخ، ونكوور، وانتا )در شهر هلسينكي(، و زوريخ به همراه 
فرودگاه هاي ديگر، در تالش هستند كه از طريق برآورده كردن نيازهاي كسب وكار محلي و تلفيق بيش تر 
دريافت  و  ارسال  دروازه  به عنوان  خدمات  ارايه  همچنين  و  يكديگر  با  شهري  و  فرودگاهي  كاربري هاي 
را  تركيب جمعيتي مسافران، درآمد محلي  آمار  با  پايانه  ها  محموله هاي كاال و سازگاركردن خرده فروشي 

افزايش دهند.

1- Belo Horizonte Confins

فرودگاه بين المللي هنگ كنگ
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فرودگاه بين المللي فرانكفورت

ابزار  به عنوان  بازرگاني،  مهم  مقصدهاي  به عنوان  خود  تكامل  و  ظهور  به  همچنان  فرودگاهي  شهرهاي 
وجود،  اين  با  مي دهند.  ادامه  شهري،  جديد  گسترش  و  رشد  پيشرانه هاي  و  محلي  اقتصاد  رقابتي شدن 
در مسيرهاي  كاالها  و  مسافران  جابجايي  به  كماكان سرعت  بخشيدن  فرودگاه،  مهم ترين عملكرد يك 
طوالني به منظور بهبود  بخشيدن به استفاده از منابع از طريق كاهش كل هزينه ايجاد ارتباط در مسيرهاي 
پيرامون يك  از فعاليت هاي غيرپروازي در  با تجمع بسياري  از راه كم كردن زمان است.  طوالني، عمدتا 
عملكرد هوانوردي، شهر فرودگاهي به سرعت در حال شكل گيري به عنوان يك ساختار پسامدرن انتقال 
فورت ورث،  داالس  فرانكفورت،  دبي،  شيپول،  شانون،  فرودگاه هاي  قبيل  از  پيشگاماني  است.  محور 

هنگ كنگ، كواالالمپور، و سئول، مسير قرن بيست و يكم را مشخص و نشانه گذاري كردند.
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فصل دوم

فرودگاه بين المللي آتن1      
محركه اقتصادي

1- Athens International Airport

شهر هاي فرودگاهي 
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مشخصات
• سال افتتاح: 2001	
• مساحت فرودگاه بر حسب هكتار: 1,650	
• تعداد كل كاركنان: 700 نفر در فرودگاه بين المللي آتن	
• تعداد پايانه ها: 1 پايانه اصلي، 1 پايانه اقماري	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:  210,000	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال بر حسب ميليون نفر:   16/2	
• حجم محموله هاي باري:   104,500 ميليون تن	
•  امكانات فعلي شهر فرودگاهي: پارك خرده فروشي، هتل سوفي تل، مركز كنفرانس و نمايشگاه، مركز	

      خريد پايانه، امكانات پاركينگ
•  برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: توسعه خرده فروشي ها و سالن هاي كسب وكار، امكانات پاركينگي	

         جديد، پارك فتوولتائيك، پارك كسب وكار، انبارداري تداركاتي و پشتيباني، امكانات تفريحي و ورزشي، 
       يك هتل جديد

• ارتباط هاي تركيبي: جاده و راه آهن	
• سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: 4/1 ميليارد يورو، 16,000 شغل	

چشم انداز شهر فرودگاهي
در سال 2001، فرودگاه بين المللي آتن، به عنوان يك ساخت وساز استثنايي )اولين پروژه فرودگاهي سبز 
يونان( مطرح بود و فقط افراد معدودي بودند كه مي توانستند در آن زمان پيش بيني كنند كه اين فرودگاه 

بتواند مبناي يكي از اولين و پيشروترين شهرهاي فرودگاهي اروپا شود.
فرودگاه بين المللي آتن در سال هاي اوليه خود با چالش هاي فراواني، از تثبيت موقعيت خود به عنوان يك 
مركز فرودگاهي بين المللي مورد تاييد با يك شبكه بين المللي گسترده تا تبديل شدن به يك تشكيالت 

سودآور و اثبات موفقيت كارهاي ساخت و ساز و راهبردي دولتي- خصوصي، روبه رو بود.
امروزه، فرودگاه بين المللي آتن به خاطر پروازهاي مستقيم به 113 مقصد در 52 كشور با 70 شركت خطوط 
هواپيمايي و افزايش ترافيكي 6 درصدي بين سال هاي 2002 تا 2007، به خود مي بالد. اين فرودگاه، حتي 
در دوران ركود جهاني سال هاي 9-2008 كه يك كاهش 1/5 درصدي داشت، يكي از كم ترين مقادير براي 
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يك فرودگاه اصلي در اروپا، همچنان نيرومند باقي ماند.
فرودگاه بر اساس رويكرد مديريتي شركت، مانند يك كاتاليزور براي توسعه بلندمدت كسب و كار و به عنوان 
يك سكوي تجاري براي بيش از 300 موسسه كه ارتباط مستقيمي با عمليات فرودگاه دارند اداره مي شود.

فرودگاه بين المللي آتن با 1,650 هكتار زمين و با توجه به اينكه نبايد تاثير منفي بر جامعه محلي بگذارد، در 
حال پيش بردن پروژه يك شهر فرودگاهي است كه با دقت برنامه ريزي شده و بر مبناي اصول كالسيك 

باستاني يونان يعني "مقياس انساني"، تهيه شده است.
نتيجه اين كار، يك شهر فرودگاهي است كه از نظر زيباشناسي داراي جذابيت بوده و بازديد كنندگان را 
به گذراندن وقت خود در يك محيط جذاب ترغيب مي كند. افزون بر اين، زيرساخت فن آوري اطالعات و 
ارتباطات اين امكان را در اختيار مستاجران و صاحبان امتياز مي گذارد تا كسب وكار خود را به طور كارآمد و 

موثري انجام دهند.
بعدي  توسعه  با  و  كرد  ايجاد  جديد  شغل   3,300 حدود  خودكار  به طور  افتتاح،  مجرد  به  فرودگاه  اين 
فرودگاه  كه  شد  ايجاد  فرودگاهي  مجموعه  در  شغل   16,000 از  بيش  امالك،  بخش  و  خرده فروشي ها 

بين المللي آتن را به يكي از بزرگ ترين پيشرانه هاي استخدامي در كشور يونان تبديل كرد.
فرودگاه و وضعيت امالك آن به عنوان يك پروژه عمراني سودآور و در حال رشد، كمك شاياني به اقتصاد 
يونان كرده و ارزش افزوده اي به ميزان 4/9 ميليارد يورو در سال، معادل 2/14 درصد توليد ناخالص ملي 

يونان، و جمعا بيش از 63,000 شغل در داخل و خارج از حصار فرودگاه، ايجاد كرده است.
و  ترافيك  توسعه  قبيل  از  جديدي  عوامل  جهاني،  اقتصادي  ركود  دنبال  به  رقابت  عصر  فرارسيدن  با 
شبكه ها، سبقت گرفتن از روندهاي جاري اقتصاد خرد، بهينه كردن ظرفيت فرودگاه و مقابله با چالش هاي 

زيست محيطي، پيش رو قرار مي گيرند.
در اين راستا و در كوشش براي بهينه كردن استفاده از زيرساخت هاي موجود، اين مركز با در نظر گرفتن 
وقايعي كه در بازار و همچنين در محيط هاي بازارهاي خرد فراتر از آن اتفاق مي افتند، در حال برنامه ريزي 
در  شده  داده  تخصيص  تقويتي  امكانات  به عنوان  خود  اقماري  پايانه  ساختمان  از  كامل  استفاده  براي 

يكپارچه كردن كامل عمليات در ساختمان پايانه اصلي اش است.
اين پروژه هم اكنون در مرحله طراحي بوده و هدف آن تامين دسترسي به پل هاي بيش تر براي سوارشدن به 
هواپيما و برآورده كردن نيازهاي آتي خطوط هواپيمايي و همچنين ايجاد فضاي تجاري بيش تر، متنوع كردن 
گزينه ها براي مسافران، بهبود بخشيدن جو و محيط پايانه و بكارگيري فن آوري هاي جديد )از قبيل انجام 
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ترتيبات و تشريفات سوار شدن از طريق SSUC و BEW( در راستاي ارايه خدمات بهينه به مشتريان است.
عالوه بر اين، احداث يك پاركينگ طبقاتي نيز براي پاسخگويي به نياز آتي به پاركينگ، در برنامه كار قرار 
دارد. براساس پيش بيني هاي فعلي تقاضا، اين پاركينگ خدمات اضافي براي رده هاي مختلف اتومبيل ارايه 

مي كند و بر طبق برنامه، در سال 2102 آماده و شروع به فعاليت خواهد كرد.
يونان در  اقتصاد كشور  انتظار مي رود  بايد در نظر گرفته شود كه  نكته  اين  آينده،  در خصوص دورنماي 
سرتاسر سال 2010 در وضعيت ركود باقي بماند و شرايط اقتصادي، بر تقاضاي سفرهاي به سمت خارج 
از ركود  اوضاع و رهايي  بهبود  نشانه هاي  انتظار مي رود كه  از طرف ديگر،  بگذارد.  تاثير منفي  يونان،  از 
اقتصادي كه در قسمت هاي ديگر اروپا مشاهده مي شوند، بر ميزان تقاضا براي سفرهاي تعطيالتي به يونان، 

اثر مثبت داشته باشند.
استراتژيك جايگاه شركت هواپيمايي  تغيير  يونان،  به دنبال تحوالت در بخش هوانوردي  اين،  بر  افزون 
كاري  زمينه هاي  ديگر  و  ترافيك  بر  قابل مالحظه اي  اثر  اژه1 هم مي تواند  هواپيمايي  و شركت  المپيك 

فرودگاه بين المللي آتن داشته باشد.
با توجه به پيشينه خوب فعاليت هاي كسب وكار بيروني فرودگاه بين المللي آتن، اين فرودگاه به شناسايي 

  1-Aegean
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فرصت هاي كسب وكاري و پروژه هاي فرودگاهي در يونان و كشورهاي ديگر، ادامه خواهد داد.
با وجود وضعيت نامطلوب اقتصاد خرد در يونان و خارج از آن، در سال 2009، فرودگاه بين المللي آتن يكي از 
معدود منابع كسب وكار مثبت بوده و گزارش ترافيكي آخر سال آن، با حداقل زيان و حد اكثر سود و نقدينگي، 

حاكي از اين است كه كمك قابل توجهي به اقتصاد ملي، منطقه اي و محلي كرده است. 
انتظار مي رود كه علي رغم روند منفي اقتصادي سال 2010 ، فرودگاه بين المللي آتن كماكان يك حامي 

مثبت مالي و غير مالي براي ذينفعان، سهام داران و جامعه و اقتصاد يونان، باقي بماند.

كاربري اراضي
شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي آتن كه شامل يك مركز خريد پايانه اي،  امكانات پاركينگ و بزرگ ترين 
پارك خرده فروشي در شهر آتن است، فرودگاه را براي ارايه خدمات خرده فروشي تجهيز كرده و كاالهاي 
مارك دار و برندهاي معروف بين المللي و محلي متعددي از جمله يك فروشگاه "ايكيا" به وسعت 25,000 
متر مربع، يك فروشگاه عظيم ابزار آالت و مواد و مصالح اوليه براي احداث، تعميرات و تغييرات دكوراسيون، 
بزرگ  "فروشگاه  و  اوليمپوس"2  ميدان  غذايي  "پارك  مرلين"1،  "ليروي  به شركت  متعلق  ساختمان هاي 

ديكسونز- كوتز و لوس"3 را در خود جاي داده است.
يك مجتمع فروشگاهي بزرگ عرضه مستقيم كاال نيز با عرضه مارك هاي معروف در فروشگاه هاي متداول 
در خيابان ها و آن هم با قيمت هاي تخفيفي، در مكاني كه پارك خرده فروشي نام گذاري شده است، قرار 

دارد.
عالوه بر اين، يك مركز نمايشگاهي سوپر مدرن هم در سال 2009 افتتاح شد كه با 50,000 متر مربع 
فضاي سرپوشيده براي برگزاري نمايشگاه ها و بيش از 3,000 جايگاه توقف اتومبيل، خدمات درجه يك به 
مسافران ارايه مي كند. فعاليت و عملكرد مركز كنفرانس با امكانات كامل براي 700 نفر حضار نيز هدايت 

و پشتيباني مي شود.
به عالوه، فرودگاه بين المللي آتن يك هتل پنج ستاره دارد كه امكان اجاره  دادن 93,000 متر مربع فضاي 

اداري و فضاهاي جنبي به 100 مستاجر را دارا است.

1- Leroy Merlin
2- Olympus Plaza Food Park 
3- Dixon's- Kotsovolos
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محموله هاي باري و تداركات  
نگهداري  با ظرفيت  نظارت گمرك  باري تحت  پايانه  در فرودگاه، شامل چهار  بار  امكانات موجود حمل 
آفات  دامپزشكي و كنترل  ايستگاه  نگهداري حدود 275,000 تن كاال است. مركز پست هوايي،  ساليانه 
نباتي با درجه "ايستگاه بازرسي مرزي اروپايي"، يك ساختمان اداري دربرگيرنده اداره گمرك، شركت هاي 
ترخيص كاال، شركت هاي واسطه حمل ونقل و ديگر خدمات مرتبط، همگي در قطعه زميني به مساحت 13 
هكتار واقع شده اند. فرودگاه بين المللي آتن به منظور جلب همكاري، در سال 2003 اقدام به ايجاد "كميته 
جامعه بار فرودگاهي"1،  يك پايگاه ارتباطي شامل كليه طرفين درگير در زنجيره محلي تامين محموله هاي 
تاكنون به طور فعاالنه اي در راستاي  از بدو تأسيس  بار فرودگاهي  اقدام كرد. كميته جامعه  باري هوايي، 
بهبود بخشيدن به جريان بار، افزايش كارآيي و كيفيت خدمات و همچنين توسعه بيش تر بازار محموله هاي 

باري فعاليت كرده است.
اين تالش هاي دسته جمعي، منجر به انجام پروژه هاي خالقانه اي شده است كه از مهم ترين آن ها مي توان 
ارسال  اين فرودگاه  استانداردهاي خدمات تحويل كاال براي محموله هايي كه به مقصد  ايجاد حداقل  به 
مي شوند و همين طور ايجاد يك شاخص كليدي براي كارآيي محموله هاي باري2 به منظور ارزيابي سطح 

كلي كارآمدي جابجايي بار، اشاره كرد.
بيش تر،  ترانزيتي  و جذب كاالهاي  ترخيص گمركي  فرآيند عمليات  بعدي، شامل ساده كردن  پروژه هاي 
از طريق ايجاد ترافيك تركيبي )دريايي- هوايي و همچنين جاده اي- هوايي(، است. احداث يك دهكده 
اقدام عمراني ديگر است كه در مرحله  آزاد تجاري"، يك  "منطقه  باري در راستاي مفهوم  محموله هاي 

تصميم گيري مي باشد.

پيشرانه اقتصادي
از  يكي  به  كه  است  چندنقشي  فرودگاه  يك  اروپا،  اصلي  فرودگاه هاي  از  يكي  آتن،  بين المللي  فرودگاه 

آينده دارترين پيشرانه هاي رشد، توسعه و استخدام كشور يونان تبديل شده است.
تاثير اقتصادي اين فرودگاه براي اولين بار در مطالعاتي كه توسط دانشگاه اقتصاد و كسب وكار آتن به انجام 
رسيد، روشن شد. يافته هاي اصلي اين مطالعات نشان دادند كه فرودگاه بين المللي آتن يك سرمايه اصلي 

1- ACCO
2-  KPI
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براي اقتصاد يونان است كه تاثير قابل توجهي در استخدام، تاسيس شركت ها و همچنين گردشگري در 
سطح محلي و ملي دارد.

تشكل كسب وكاري فرودگاه بين المللي آتن با ايجاد ارزش افزوده ساالنه 4/9 ميليارد يورو كه معادل 2/14 
درصد توليد ناخالص ملي يونان بوده و 63/000 شغل در سطح ملي ايجاد كرده است، نقش كليدي در جامعه 
و همين طور در اقتصاد ملي ايفا مي كند. خصوصا كمك ساالنه 3/2 درصد اين فرودگاه به توليد ناخالص 

ملي ناحيه آتيكا، با ايجاد ارزش افزوده 4/1 ميليارد دالر و 48,000 شغل، نقش بسزايي در اقتصاد دارد.
تشكيالت  بزرگ ترين  به عنوان  فرودگاه  جايگاه  دارد،   نام  "مسوگيا1"  كه  فرودگاه  اين  پيراموني  ناحيه  در 
كسب وكاري، ميزان 47 درصد توليد ناخالص ناحيه را تضمين كرده و اشتغال زايي )مستقيم و غير مستقيم( 
براي ساكنان محلي را به ميزان 8,000 نفر افزايش داده است. ارزش افزوده ايجاد شده ساالنه براي اين 

ناحيه، بالغ بر 693 ميليون يورو است.
تاثير كلي اقتصادي فرودگاه بين المللي آتن داراي اهميت قابل توجهي در سطح ملي است و در سطح قاره 

1- Messogia
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اروپا، در مقايسه با ديگر فرودگاه هاي اروپايي كه تاثير آن ها برتوليد ناخالص ملي بين 1/4 درصد تا 2/5 
درصد متغير است، در رده هاي باالتر قرار دارد.  

يك برنامه راهكار مشاركتي جوامع محلي بر مبناي سال به سال تهيه مي شود و موضوعات سرمايه گذاري در 
حمل ونقل، فرهنگ، ورزش، جامعه و محيط زيست را پوشش مي دهد. براي مثال، فرودگاه در سال 2009 
هزينه هاي مالي بهسازي يك دبيرستان و همچنين هزينه هاي وسايل آموزشي مدارس ديگري در ناحيه 

را تامين كرد.
پس از در اختيار گرفتن يك زمين باتالقي محلي كه ارزش زيست بومي منحصر بفردي داشت )از جمله 
از شركت  داوطلب  نفر  با حضور 150  پاك سازي  تابلوها و عاليم(، يك عمليات  تعبيه  و  احداث مسيرها 

فرودگاه و جامعه بزرگ تر فرودگاهي، سازمان داده شد.  

محيط زيست
چالش هاي  كليه  موثر  و  مسووالنه  كردن  مديريت  آتن  بين المللي  فرودگاه  براي  مهم  اولويت  يك 

زيست محيطي از جمله مديريت سر و صدا، آب و پسماند و همچنين محيط زيست طبيعي است.
باشد  امكان پذير  كه  كجا  هر  خود،  زيست محيطي  مشي  از خط  بخشي  به عنوان  آتن  بين المللي  فرودگاه 
به تقليل يا جلوگيري از اثرات منفي بر محيط  زيست و جوامع محلي مي پردازد. ارتباط با ذينفعان بر پايه 

همكاري و احترام دو جانبه بوده و از طريق مبادله مرتب اطالعات و آموزش تسهيل مي شود.
در سال 2000، يك سيستم مديريت محيط  زيستي تدوين و در سال 2005 نيز تغييراتي در آن اعمال شد و 
شناخت رو به افزايش تهديدات تغيير آب و هوا، فرودگاه را به سمت تدوين و بكارگيري يك "برنامه اقدامات 

مشترك تغيير آب و هوا" ساالنه هدايت كرد.
اقدامات انجام شده، شامل بروزرساني ناوگان وسايل نقليه فرودگاه و استفاده از گاز مايع1 در آن ها به عنوان 
براي  اوليه  اقدامات  و  هايبريد  دو سوخته  نقليه  وسايل  با  قديمي تر  نقليه  وسايل  جايگزين كردن  سوخت، 

بكارگيري معماري سبز ،  بازيافت و منابع تجديدپذير مي باشند. 
بين المللي  شوراي  به  )وابسته  اروپا  فرودگاه هاي  كربن  معاهده  اعضاي  از  يكي  همچنين  فرودگاه  اين 

فرودگاه ها( بوده و در سال 2009 موفق به تعيين و كاهش ميزان كربن گرديده است.

1- LPG
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آخرين نكته اينكه حس مسووليت مشترك، تاثير قابل توجهي بر اقدامات فرودگاه در زمينه هاي زيست محيطي 
و اجتماعي دارد. فرودگاه بين المللي آتن از زمان افتتاح خود در سال 2001 تاكنون، به طور استوار و مستمري 
به دنبال به  حداقل رساندن تاثير خود بر محيط زيست منطقه پيراموني اش بوده و بيش از 40 ميليون دالر 

در پروژه هاي زيست محيطي و اقدامات پيشگامانه هزينه شده است. 
پروژه هاي فرودگاه بين المللي آتن شامل تعدادي برنامه زيست محيطي مرتبط با جامعه و همچنين اقداماتي 
با مقياس هاي بزرگ تر هم مي گردد. توجه ويژه به فعاليت بازيافت در سرتاسر فرودگاه، منجر به بازيافت  41 

درصد پسماند از كل پسماندهاي جامد )غير زيان آور( در سال 2009 شد.
اين فرودگاه، به عنوان بخشي از مسووليت زيست محيطي خود در تاييد اهميت رو به افزايش تغيير آب و 
هوا،  در سال 2009 با اجرا كردن "برنامه اقدامات مشترك تغيير آب و هوا" براي دومين سال، كوشش خود 

در اين زمينه را شدت بخشيد.
در اين راستا، يك برنامه حفاظتي براي "وراورونا1"، منطقه اي با ارزش تاريخي و زيست محيطي در نزديكي 
نفر  با شركت 150  پاك سازي  وراورونا، شامل عمليات  باتالق  براي  برنامه حفاظتي  فرودگاه، شروع شد. 

داوطلب از فرودگاه بين المللي آتن و جامعه فرودگاهي است.

1- Vravrona
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موفقيت فرودگاه بين المللي آتن و رسيدن به نرخ 41 درصدي بازيافت، باعث شده است كه شهر آتن هم 
برنامه بلندمدت خود براي رسيدن به نرخ 40 درصد بازيافت تا سال 2012 را بازبيني كرده و آنرا تا 50 

درصد ارتقاء دهد.
قابل ذكر است كه فرودگاه بين المللي آتن، مجوز رسمي توليد برق و يا پارك فتوولتائيك براي توليد حدود 

8 مگاوات را اخذ كرده و راه را براي راه اندازي آن در سال 2010 هموار كرده است.
هنگامي كه پارك فتوولتائيك راه اندازي شود، 30 درصد انرژي موردنياز فرودگاه از اين طريق تامين شده 
و از متصاعد شدن بيش از 10,000 تن گاز مونوكسيدكربن كه معادل با ظرفيت جذب بيش از 1/5 ميليون 

اصله درخت است، جلوگيري مي شود.
فرودگاه بين المللي آتن كه تقريبا 10 سال از افتتاحش مي گذرد، نه تنها موقعيت خود به عنوان يك دروازه 
ورودي و خروجي كليدي به جنوب شرقي اروپا را تثبيت كرده، بلكه يك پيشرانه مهم اقتصادي براي اقتصاد 

كشور يونان شده است.
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فرودگاه بين االملي پكن1 

مشخصات
• سال افتتاح:  1958	
• مساحت فرودگاه بر حسب هكتار: 2,400 	
• تعداد كل كاركنان : 3,200 	
• تعداد پايانه ها:  3 مسافري، 1 باربري	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها: 487,918   	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال بر حسب ميليون نفر:  65/5	
• حجم محموله هاي باري:  1,476 ميليون تن 	
• رتبه جهاني از نظر محموله هاي باري:  18	
• امكانات فعلي: احداث فاز اول پارك تداركات شهري منطقه آزاد تجاري يكپارچه تيان ژو پكن  	
• فرودگاهي	 تداركاتي شهر  پارك  داخل  اصلي  منطقه  پنج  تمامي  فرودگاهي:  آتي شهر   برنامه هاي 

         به اسامي پايانه هاي محموله هاي باري، مركز فوريت محموله نظارت گمركي واردات، محموله تثبيت
       محموله هاي باري صارداتي و مجتمع دفتري 

• حلقه هاي ارتباطات و حمل ونقل چندگانه: جاده و راه آهن، راه آهن سريع السير پكن- شانگهاي )2011( 	
• كمك اقتصادي به منطقه پيراموني: 19 ميليارد دالر در سال،  500,000 شغل	

1- Beijing Capital International Airport
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چشم انداز شهر فرودگاهي 
با يك اقتصاد در حال رشد سريع و يك صنعت هوانوردي كه با سرعت غير قابل باوري در حال گسترش 
است، تعجب آور نيست كه فرودگاه بين المللي به دنبال تثبيت موقعيت خود به عنوان كانون پيشرو تداركات 

هوايي شمال شرقي آسيا باشد.
فرودگاه بين المللي پكن كه در فاصله 20 كيلومتري شمال شرقي مركز شهر پكن قرار دارد، در سا ل هاي 
اخير رشد بي سابقه تعداد مسافران را تجربه كرده و با خدمات رساني به 65/3  ميليون نفر مسافر و جابجايي 

1/4 ميليون تن محموله باري در سال 2009، سومين فرودگاه فعال جهان بوده است.
فرودگاه بين المللي پكن بين سال هاي 2000 تا 2008، توسط سازمان "مديرت حمل ونقل هوايي" از رتبه 
93 به رتبه 21، از نظر تردد مسافران از رتبه 42 به رتبه 8  و از نظر حجم محموله هاي باري از رتبه 31 

به رتبه 18 ارتقاء يافت.
اين فرودگاه و شركت توسعه شهر فرودگاهي با همكاري و همياري بي نظير، يك طرح جامع بلند پروازانه 
براي احداث يك شهر فرودگاهي به نام "پارك تداركاتي شهر فرودگاهي" در پيرامون قسمت عمليات باري 

تهيه كرده است.
فرآوري  يكپارچه  كامال  كانون  يك  مربع،  متر  ميليون   2/7 مساحت  با  فرودگاهي  شهر  تداركاتي  پارك 
به  امر واردات و صادرات كاال  براي شركت هاي درگير در  محموله ها و يك مركز گمركي تك مرحله اي 

چين است.
بخشي از منطقه آزاد تجاري يكپارچه تيان ژو پكن، پروژه 880 ميليون دالري پارك تداركاتي، شامل پنج 
منطقه اصلي متشكل از پايانه بارهاي هوايي، يك مجتمع مخصوص بارها و محموله هاي فوري، يك مركز 

تداركاتي محصور شده گمركي، انبار هاي واردات/صادرات و يك مجتمع اداري است.
ايجاد شهر فرودگاهي پكن، توسط فرودگاه و پارك تداركاتي شهر فرودگاهي كه مسووليت برنامه ريزي، 
ساخت وساز و مديرت پارك تداركاتي باري را بر عهده دارد، پيش مي رود. هنگامي كه شهر فرودگاهي پكن 
به طور كامل تثبيت شود، يك ساختار عظيم معماري چندمنظوره با محوريت فرودگاه، حمل ونقل هوايي 

يكپارچه، تداركات، مراكز خريد، جهانگردي، تفريحاتي و توسعه صنعتي خواهد بود. 
بنابر اظهارات آقاي دزموند شوم1، مديرعامل و رييس هيئت مديره پارك تداركاتي شهر فرودگاهي: "پروژه 

1- Desmond Shum
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پارك تداركاتي شهر فرودگاهي براي مشتريان خود بهترين راه حل ها از نظر برنامه ريزي قبلي، امكانات، 
خدمات و كمك به كاهش  هزينه هاي تداركات و افزايش منافع را تامين خواهد كرد."

آقاي دزموند شوم اضافه مي كند كه: "با احداث پارك تداركاتي شهر فرودگاهي و منطقه آزاد تجاري تيان ژو 
پكن، اقتصاد محلي بهبود يافته، فرصت هاي شغلي بيش تري ايجاد شده و ساخت وسازهاي شهري داراي 

ارزش افزوده خواهند شد."
فرودگاه در مكان بسيار مناسبي  قرار گرفته تا با توجه به موقعيت خود به عنوان مركز فرودگاهي اصلي چين 
و دسترسي به يكي از بزرگ ترين بازارهاي چين و همچنين ناحيه وسيع تر خليج بوهاي، رشد آتي حجم 

بارهاي هوايي را به سمت خود جذب  كند.
اين فرودگاه، يك نقطه مركزي و يك شبكه مسيري دايما در حال گسترش ايجاد كرده است. اين فرودگاه 
تا اواخر سال 2008، به 96 مقصد داخلي، كه بيش تر سرزمين اصلي چين را پوشش مي دهند، و 91 مقصد 

بين المللي، از جمله هنگ كنگ و ماكائو، ارتباط پروازي داشت.
شرايط  درك  و  جهان  در  موفق  هوايي  شهر هاي  تجربيات  بر  تكيه  با  فرودگاهي  شهر  تداركاتي  پارك 
منحصر بفرد شهر پكن، يك الگوي كسب وكاري دور انديشانه در جهت تحرك بخشيدن به توسعه اقتصادي 

منطقه در دهه هاي آينده، بوده است.
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كاربري اراضي
پارك تداركاتي شهر فرودگاهي با وسعت استثنايی 2/7 ميليون مترمربع، از مهم ترين برنامه های كليدی 
فرودگاه  هوايي  بارهاي  دريافت  و  ارسال  براي  باال  ظرفيت  با  مدرن  يكپارچه  مركز  يك  ارايه  به منظور 
باري شمال شرقي  به هدف اصلی، مركز عمده محموله هاي  براي رسيدن  آن  تقويت  و  بين المللي پكن 

آسيا، است.
با قرار داشتن عمليات هوانوردي در هسته مركزي تجمع هاي شهر فرودگاهي، صنايعي از قبيل توليدات 
با فن آوري باال، انبارهاي گمرك و صنايع ايجاد ارزش افزوده اي كه در اطراف آن قرار دارند را پشتيباني 

مي كنند.
فرودگاهي،  امالك شهر  توسعه  يعني شركت  فرودگاهي  تداركاتي شهر  پارك  تابعه  از شركت هاي  يكي 
مديريت پروژه هاي متنوع عمران اراضي و امالك كه با شهر فرودگاهي پكن مرتبط هستند را بر عهده دارد.

شهر فرودگاهي به عنوان مقصدی براي كنفرانس ها، نمايشگاه ها، هتل ها، امالك مدرن تجاري و مسكوني 
و آموزش بين المللي، تقويت كننده موقعيت فرودگاه بين الملي پكن خواهد بود.

مركز محموله هاي فوري پارك تداركاتي شهر هوايي با وسعت 70 هزار مترمربع، به طور ويژه و خاصي برای 
 ،TNT ،DHL برآورده كردن نيازهاي شركت هاي داخلي و بين المللي حمل محموله هاي فوري از قبيل

UPS و FedEx طراحي و ساخته شده است.

آقاي دزموند شوم اطمينان دارد كه تنوع امكانات پارك تداركاتي براي طيف وسيعي از مستاجران، جذابيت 
خواهد داشت. وي اضافه مي كند كه "هر يك از پنج منطقه، مشتريان بالقوه خود را دارد."

مستاجران بالقوه پايانه هاي بارهاي هوايي، شركت هايي از قبيل بي.جي.اس1 و شركت خطوط هواپيمايي 
چين هستند كه وظيفه جابجايي محموله هاي باري زمينی در محوطه ها و يا شهرهاي فرودگاهي را بر عهده 

دارند.
و  تحويل  ايستگاه هاي  از  فوري  بارهاي  تحويل  گرفتن  و  تفكيك  فوري، عمل  باري  مركز محموله هاي 
بانك ها در  بازرسي، قرنطينه و حتي  اداره گمرك، بخش هاي  انجام می دهند.  را  انبارها  به  رساندن آن ها 
همان حوالي واقع شده اند تا كارهاي اظهارنامه هاي گمركي و بازرسي، از طريق روش تك مراجعه اي و 

راحت صورت پذيرد.

1- BGS
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محوطه 41 هزار مترمربعي بازرسي گمركي واردات پارك تداركاتي شهر فرودگاهي كه با نام "مركز خط دوم 
محموله هاي باري وارداتي"هم خوانده مي شود، كانال سريع السيري را براي اداره گمرك به منظور نظارت بر 

نگهداري و انبارداري موقت و توزيع كارآمد كاالهاي وارداتي، فراهم مي كند.
كاالها به مجرد ورود، توزيع اوليه شده و مركز، خدماتي از جمله تجميع مستقل و بارگيري، نگهداري در 
انبارها، محوطه تحويل و بازرسي امنيتي را ارايه مي كند. در طرح توسعه، افزايش محوطه گمرك تا نهايت 

171 هزار مترمربع در نظر گرفته شده است.
محصوالت  براي  انبارداري  مساحت،  مترمربع  هزار   63 حدود  با  گمركي  محافظت  تحت  تداركات  مركز 
گران بها كه نياز به محافظت امنيتي زيادي دارند را تسهيل كرده و همچنين كار بسته بندي و جمع آوري 

آن ها را در يك محدوده زماني فشرده، يك روزه، به انجام مي رساند.
زيرساخت هاي جابجايي محموله هاي هوايي وارداتي/صادراتي و تداركات نيز تامين و ارايه گرديده و ارتباط 
و  واردات  گمرك  محوطه  فوري،  محموله هاي  مركز  هوايي،  محموله هاي  پايانه هاي  با  ساختمان ها  بين 

محوطه تركيب محموله هاي صادراتي، از طريق يك فرآيند پشتيباني يكپارچه ارايه می شود.
دو برج بزرگ شامل 121 هزار مترمربع فضاي اداري، نيز مكمل مجتمع تداركاتي هستند. برج شمالي به 
اداره بندر اختصاص دارد و برج جنوبي به عنوان ساختمان  ترخيص گمركي  يكپارچه كاالها مورد استفاده 
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قرار مي گيرد. سالن اظهار كاال و بازرسي گمركي تك مراجعه اي در محل مناسبي در طبقات اول و سوم 
برج جنوبي واقع شده و كليه بخش هاي مربوطه دولتي و ديگر ادارات را در زير يك سقف جاي  داده است. 
فرآيند  تمامي  كارآمدي  و  موثر  به طور  مي توانند  فرودگاهي  شهر  تداركاتي  پارك  در  مستقر  شركت هاي 
تداركات، پرداخت ماليات و ترخيص گمركي را انجام دهند. فضاي اداري كه باالتر از طبقه چهارم واقع 

شده، محيطي با كيفيت عالي را در اختيار شركت هاي محلي و بين المللي قرار مي دهد.
منطقه آزاد تجاري تيان ژو پكن، كاربري هاي محوطه هاي موجود فرآوري صادرات و پارك تداركاتي شهر 

فرودگاهي را يكپارچه مي كند.
با مساحت نزديك به 6 كيلومترمربع، به دو قسمت تقسيم شده است.  آزاد تجاري تيان ژو پكن  منطقه 
محوطه جنوبي كه به منطقه فرآوري صادرات تيان ژو پكن اختصاص داده شده و محوطه شمالي با مساحت 

كمي بيش از 3 كيلو مترمربع كه محوطه محموله هاي باري تداركاتي شهر فرودگاهي را در بر مي گيرد. 
كاربري سه گانه در يك مكان منحصر    به فرد يعني منطقه آزاد تجاري منطقه فرآوري صادرات و با امكانات  
انبارداري تحت محافظت اداره گمرك و امتياز مثبت نظارت گمركي ويژه هستند كه امكان خط مشي هاي 

ترجيحي، كارآمدي عملياتي و صرفه جويي زماني در سطح بي سابقه اي را در اختيار مي گذارد.
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طرح هاي آتي، شامل يك شهر كنفرانسي و نمايشگاهي، شهر آموزشي، شهر وسايل نقليه، شهر تجارت آزاد، 
شهر باغ و شهر صنعت است. اين طرح ها، تحت نظر منطقه آزاد تجاري تيان ژو، منطقه بين المللي تجارت 

و سكونت و منطقه عمليات فرودگاه خواهند بود.
افزون بر اين، موقعيت پكن به عنوان يك مركز بين المللي پيشرو و پيشگام، درسال 2008 با بزرگ ترين 

ساخت وساز عمراني جهان يعني افتتاح پايانه شماره 3 تضمين شد.
اين پايانه به وسعت 986 هزار مترمربع، به موقع و در اواخر ماه فوريه سال 2008 افتتاح شد. پايانه جديد 
فرودگاه بين المللي پكن ظرفيت اين فرودگاه را به 82 ميليون مسافر در سال رسانيد و طبق پيش بينی، در 

چند سال آينده اين فرودگاه به شلوغ ترين فرودگاه جهان تبديل خواهد شد.
از بزرگ ترين  بنا، يكي  با اين وسعت زير  پايانه كه توسط شركت نورمن فاستر1 طراحي شده است،  اين 
بناهاي جهان است. اين پايانه با داشتن 64 رستوران و 86 فروشگاه، بزرگ تر از مجموع پنج پايانه فرودگاه 
هيث رو لندن است. حمل ونقل تركيبي فوق العاده پكن، از طريق شبكه حمل ونقل جامع راه آهن، جاده اي و 

هوايي، قابل دسترسي است.

حمل ونقل چند وجهي
يون گانگ،  ليان  كينگ دائو،  داليان،   جين،  تيان  بندري   شهرهاي  تا  حمل ونقلي  پيچيده  ارتباطات  اين 

1- Norman Foster
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هاربين، شي جياژوانگ،  چانگ چون، شن يانگ،  بندري  غير  و همچنين شهرهاي  ريژائو  يانتاي،  وي هاي، 
ژنگ ژو و ژيان امتداد پيدا مي كنند.

پكن–  سريع السير  راه آهن  تكميل  شدن  با  چين  شرق  قسمت  در  پيراموني  نواحي  با  پكن  ارتباط  پذيري 
شانگهاي، در سال 2011 بيش از پيش تقويت شد.

پكن  بين المللي  فرودگاه  در  آن ها  همه  كه  فرودگاهي،  شهر  تداركاتي  پارك  فعلي  حمل ونقل  شبكه هاي 
به يكديگر مي رسند، دسترسي به بزرگ راه جينگ چنگ، بزرگ راه جينگ مي، بزرگ راه فرودگاه، بزرگ راه 
دوم فرودگاه، مسير شمالي فرودگاه، مسير جنوبي فرودگاه، كمربندي ششم، جاده ليتيان، مسير سريع السير 

فرودگاه، راه آهن جينگ چنگ و همچنين خط 15 مترو  را كه در دست احداث است، را تامين خواهد كرد.
ارتباط پذيري و دسترسي به ديگر  از سطح باالي  شركت هاي مستقر در پارك تداركاتي شهر فرودگاهي 
ارتباط دارند، و مديرت  مناطق واقع در شمال چين، از طريق شبكه حمل ونقلي كه به خوبي به يكديگر 
زنجيره تداركات و تامين كاال خصوصا به مناطق شهري پكن، تيان جين، هبي و منطقه ساحلي درياي 

بو هاي بهره مند هستند.

پيشرانه اقتصادي 
شهر فرودگاهي پكن در حين توسعه، به يك پيشرانه اقتصادي منطقه اي تبديل خواهد شد كه مشتريان 
بين المللي از قبيل DHL ،FedEx و UPS را به خود جذب كرده و به سرمايه گذاري در مناطق هم جوار 

منجر می شود.
بر اساس آخرين برآوردها، انتظار مي رود كه شهر فرودگاهي پكن علي رغم اشغال تنها 1/5 درصد از مساحت 
اراضي اش، تا سال 2015 هر ساله در حدود  19 ميليارد دالر كه معادل 7/8 درصد توليد ناخالص ملي شهر 
پكن است، از فعاليت هاي اقتصادي فرودگاه كسب كند. كارشناسان اقتصادي چين حتي از اين نيز فراتر رفته و 
پيش بيني مي كنند كه شهر فرودگاهي هر ساله مبلغي بين 585 تا 880 ميليون دالر درآمد مالياتي خواهد داشت.

صرف نظر از ارزش اقتصادي  شهر فرودگاهي پكن، انتظار مي رود كه فرصت هاي شغلي قابل توجهي هم 
ايجاد شود. هنگامي كه شهر فرودگاهي  با ظرفيت كامل خود فعاليت كند، نياز به حدود 520 هزار نفر 

جمعيت كاري و بين 400 تا500 هزار نفر سكنه خواهد داشت.
شهر فرودگاهي پكن به عنوان مركز سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور چين، تبديل به پيشرانه رشد براي 

توسعه ناحيه شهري پكن، تيان جين، هبي و ناحيه اقتصادي پيراموني آن يعني بوهاي گرديده است.
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پارك تداركاتي شهر فرودگاهي عالوه بر تقويت قابليت هاي تجزيه و تفكيك، بسته بندي و حمل محموله هاي 
باري  فرودگاه بين المللي پكن، موجب پيشرفت توسعه اقتصادي نواحي شون يي، چائويانگ و تونگ ژو و 

همچنين وضعيت رقابتي بين المللي پكن خواهد شد.
اين امر، توسعه اجتماعي و اقتصادي نواحي هم جوار را به طور قابل مالحظه اي به پيش رانده و چارچوب و 
مبنايي را تعيين خواهد كرد كه در آينده توسط تشكيالت شهر فرودگاهي، برای احداث شهر هاي فرودگاهي 

مشابه در سراسر چين استفاده شود.
شهر فرودگاهي پكن با اين حجم قابل توجه ساخت وساز كه هم  اكنون پشت سر گذاشته، به نظر مي رسد 
كه مصمم است تا اين طرح و ايده را تا سطوح باال تر ارتقا دهد. توسعه و ساخت وساز عمراني شهر پكن نيز 
مانند اقتصاد عظيم كشور چين، در پی اين است كه مقياسي كه جهان براي رشد شهرهاي فرودگاهي در 

ذهن دارد را متحول كند.



شهرهاي فرودگاهي جهان106



107 فصل دوم

فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث1  

مشخصات
• سال افتتاح: 1974	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار:  7,315 	
• تعداد كل كاركنان: 1,750	
• تعداد پايانه ها: 5	
• تعداد دروازه هاي سوار و پياده شدن از هواپيما:  174	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:   656,310	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال بر حسب ميليون نفر: 57	
• رتبه جهاني از نقطه نظر مسافري: 8	
• حجم محموله هاي باري: 660,000  تن	
• امكانات فعلي: پارك تجارت بين المللي، شركت حمل بار وست اير2، 112 چاه گاز 	
•  برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: پارك گذرنامه، ميدان ساوث گيت، شركت حمل بار ايست اير، پارك	

       دفتري بركريك، ميدان رز، ايستگاه راه آهن كاتن بلت

1- Dallas/Fort Worth International Airport
2- West Air



شهرهاي فرودگاهي جهان108

•  ارتباط هاي تركيبي: جاده اي و راه آهن، حمل ونقل سريع السير ناحيه داالس )2017(، راه آهن سنگين 	
)2013( T      

• سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: 16/6 ميليارد دالر، 305,000  شغل 	

چشم انداز رييس هيئت مديره
از پيشگامان در پديده شهرهاي فرودگاهي به حساب مي آيد  فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث يكي 
اين فرودگاه سابقه اي  اراضي خود،  از 7,000 هكتار  از بيش  بهره برداري  برنامه ريزي و  از سال ها  و پس 

حسادت برانگيز در زمينه سرمايه هاي غيرپروازي، ايجاد كرده است.
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث كه سال ها در صنعت فرودگاهي در خط مقدم بوده است، موفق به 
جذب مستاجران بين المللي كسب وكار براي افزايش  درآمدهاي غيرپروازي و همچنين مشاركت در اقتصاد 

تگزاس شده است.
آقاي جف فيگان1، رييس هيئت مديره فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث مي گويد: "اين فرودگاه، نيروي 
اصلي رشد ايالت تگزاس و تبديل آن به يكي از مرفه ترين و موفق ترين اقتصادهاي بين المللي اين كشور 

است."
وي اضافه مي كند كه "فرودگاه ها، آهن رباي كسب وكارها و ساخت وسازهايي هستند كه به خدمات مسافري 
و حمل بارهاي هوايي كمك می كنند". او معتقد است كه اين فرودگاه با در اختيار داشتن بيش از 7/000 

هكتار اراضي، توانايي منحصر به فردي براي جذب اين فعاليت اقتصادي در حد جهاني دارد.
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث هم اكنون محل استقرار تعدادي ساختمان و مراكز مختلف است كه از 
مهم ترين آن ها می توان به پارك تجارت بين المللي 150 هكتاري، تعداد قابل مالحظه اي انبار و مراكز توزيع 
خصوصي، دو زمين گلف 18 سوراخه و دو هتل مجلل گراند هايت داالس فورت ورث و هايت ريجنسي 

داالس فورت ورث، اشاره كرد.
در سال 2006، مشخص شد كه بخشي از مخزن گاز بارنت شيل2 در زير اراضي فرودگاه قرار دارد. اين 
كشف، منبع درآمد بالقوه و سودآوری بود. امروزه 112 جايگاه چاه گاز در اطراف فرودگاه بين المللي داالس 

فورت ورث در حال فعاليت هستند.

1- Jeff Fegan
2- Barnett Shale
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در سال 2006، همچنين يك موافقت نامه اجاره با هدف اكتشاف گاز با شركت انرژي چزاپيك1 به امضا 
رسيد كه قرار شد صدها هكتار از اراضي فرودگاه به حفاري اختصاص داده شود و در عوض، فرودگاه بخشي 

از منافع مالي اين كار را دريافت  كند.
بر اين اساس، فرودگاه در همان سال امضاي توافق نامه، 186 ميليون دالر عايدي دريافت كرد و عالوه 
بر آن، هر سال نيز حدود 27 ميليون دالر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز دارد كه آن را به كارهاي 

عمراني آينده  اختصاص می دهد.
ساخت وسازهاي  شركت هاي  از  بسياري  فورت ورث  داالس  بين المللي  فرودگاه  كوتاهی،  نسبتا  زمان  در 
براي خطوط  باري  توزيع محموله هاي  و  تفكيك  از جمله مراكز  فرودگاه هاي جهان،  در  عمراني معروف 
هواپيمايي باربري و شركت هاي واسطه حمل بار از قبيل   UPS و FedEx و همچنين آشيانه هاي تعميرات 

هواپيما كه توسط شركت آمريكن ايرالنيز2 اداره مي شوند، را به خود جذب كرده است.
اين دروازه ورود و خروج، در جهت تامين رفاه مسافران، هزينه سنگينی برای ايجاد يك مركز بسيار موفق 

اجاره اتومبيل و همچنين ساخت پاركينگی با ظرفيت پذيرش و توقف 4,000 اتومبيل، پرداخته است.  
آقاي فيگان مي گويد كه "با ديدن موفقيت فرودگاه داالس فورت ورث، فرودگاه هاي ديگر در نقاط مختلف 
جهان به فكر ارايه خدمات ويژه به ميهمانان خود و ايجاد مشاغل و كسب وكارهاي جديد به جامعه خودشان 

افتاده اند."

كاربري اراضي
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث با مساحتي برابر با جزيره مآن هاتان، سومين فرودگاه تجاري فعال 
جهان در زمينه عمليات پروازي است. به تازگي، تيم مديريتي اين فرودگاه از طرحي براي كنار گذاشتن 

2,428 هكتار اراضي ممتاز براي ساخت وسازهاي آتي، پرده برداشته است.
توسعه مستمر حجم اراضي فرودگاه بين المللي داالس فورت ، نه تنها از راه هاي جديد به اقتصاد منطقه اي 
كمك خواهد كرد، بلكه به فرودگاه اين امكان را مي دهد تا درآمدهاي غيرپروازي بيش تري را ايجاد كرده 

و شرايط فعاليت شركت هاي هواپيمايي در آن را ارزان تر كند.

1- Chesapeake
2- American Airlines
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آقاي جان ترل1، معاون مدير توسعه تجاري فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث مي گويد كه "ماموريت 
اوليه ما، تداوم راهبري يك فرودگاه با درجه جهاني براي ارايه خدمات به بيش از 60 ميليون مسافر در 

سال است."
"همان طور كه پايانه بين المللي D، ترافيك هوايي و درآمد جديدي را براي ما حاصل مي كند، ساخت وسازهاي 

تجاري هم درآمدهاي مالياتي را افزايش و هزينه هاي راهبري فرودگاه براي شركت هاي هواپيمايي را كاهش 
مي دهند و موجب مي شود كه اين فرودگاه در بازار مسافرت هاي جهاني، حتي از اين هم رقابت انگيزتر شود."
هكتار  هزاران  از  بهره برداري  و  گسترش  و  رشد  تسهيل  به منظور  فورت ورث  داالس  بين  المللي  فرودگاه 
اراضي فرودگاه، يك طرح كاربري اراضي مبسوط تهيه كرده است. اين طرح ها شامل ايجاد فضاهاي جديد 
راه آهن/  مراكز  و  پيوسته  احداث يك مجموعه  پذيرايي، خرده فروشي فروشگاهي،  تفريحات،  و  سرگرمي 

عبور موقت، است.
پارك گذرنامه، كه يك ساخت وساز چندمنظوره است، تعداد زيادي قطعات زمين براي مقاصد فروشگاهي 
و حدود 50 هكتار براي فروشگاه هاي خاص كه جمع كل مساحت آن ها به حدود 3,700 مترمربع مي رسد، 

را در بر مي گيرد.
ميدان گاه 13 هكتاري و چندمنظوره ساوث گيت داراي مسيرهاي ميان گذر و سه رستوران غذاهاي آماده و 
سيستم هاي نمايش گر اطالعات پروازها است كه اخبار دقيق سفرها را در اختيار مراجعين  قرار مي دهد و 

مستقيما مقابل مركز اجاره اتومبيل ها واقع شده است.
كليه طرح هاي عمران اراضي فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث در خارج از محوطه مركزي پايانه ها و 
در فاصله اي ايمن از هفت باند پرواز در نظر گرفته شده اند تا اطمينان حاصل شود كه هيچ گونه تاثيري بر 

عمليات هواپيمايی ندارند.
فرودگاهي  شهر  ساخت وساز  عمليات  تعدادي  پذيراي  هم اكنون  از  فورت ورث  داالس  بين المللي  فرودگاه 
است. اين فرودگاه در سال 2001، اولين پروژه درآمدزاي غيرپروازي خود، پارك تجارت بين المللي، كه يك 

پارك صنعتي/ انبارداري به مساحت 173 هكتار است را آغاز كرد.
مثبت  حس  به  افزودن  جهت  است  فرودگاه  مجموعه  از  بخشي  كه   ، كريك2  بيِر  ممتاز  گلف  زمين 
بازديدكنندگان در اختيار آن ها قرار گرفته است. اين اراضي كه دو زمين گلف با درجه قهرماني دارد، توسط 

1- John Terrel
2- Bear Creek
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طراح زمين هاي گلف معروف يعني آقاي تد رابينسون1 طراحي شده اند. زمين گلف اين فرودگاه، از طرف 
"مجله گلف" يكي از پنجاه بهترين "زمين هاي گلف تفريح گاهي در اياالت متحده" معرفی شده است.

همچنين در سال 2009، يك كارخانه تخليه و تعمير پره هاي بالگرد توسط شركت بالگردسازي سيكورسكي 
برابر كردن وسعت تاسيسات موجود  افتتاح شد. ضمنا يك پروژه عظيم توسعه براي دو  اين فرودگاه  در 

آموزش پرواز در "شركت ايمني پرواز" و رساندن آن به حدود 20,000 مترمربع، در جريان است.
افزون بر اين، يك مركز جديد توليد و توزيع 4,000 مترمربعي روي قطعه زميني به مساحت 8/5 هكتار در 
نزديك فرودگاه براي تيم فوتبال داالس كاوبويز مرچندايزينگ ساخته خواهد شد تا دسترسي راحتي براي 

ارسال محموله هاي خود داشته باشند.
اتاق و حدود 9,000 مترمربع  با داشتن 811  بين المللي داالس فورت ورث  هتل هايت ريجنسي فرودگاه 
فضاي جلسات كه در مجاورت پايانه C قرار گرفته است، امكان مالقات و استراحت را برای مسافران و 
بين المللي  فرودگاه  گرندهايت  هتل  خيابان،  همان  انتهاي  در  درست  می كند.  مهيا  كسب وكار،  مشتريان 

داالس فورت ورث با 298 اتاق ميهمان و حدود 3,200 مترمربع فضاي جلسات واقع شده است.
پنج پايانه فرودگاه، از طريق قطار سريع السير اسكاي لينك و ميانگين زمان سفر پنج دقيقه اي، به راحتی به 
يكديگر مرتبط هستند. يك پروژه مهم آتي، به شكل حمل ونقل سريع منطقه داالس )دارت( و پروژه T در 

سال 2012، در افق طرح هاي اين فرودگاه قرار دارند.
اين خطوط ريلي از طريق راه آهن سريع السير سه گانه2، ارتباط هاي جديدي را بين راه آهن كاتن بلت و مركز 
شهرهاي داالس و فورت ورث تامين مي كنند. همچنين، مسووالن در نظر دارند كه در سال 2012، قطار 

سبك را به ميان شهر اروينگ بياورد.

محموله هاي باري و تداركات
تاثير چشمگيری  فورت ورث  داالس  بين المللي  فرودگاه  درآمدهاي  افزايش   در  كه  راه هايي  از  ديگر  يكي 
داشته، كوشش موفقيت آميز در بدست آوردن سهم بيش تري از بازار حمل محموله هاي باري در 18 سال 

گذشته بوده است.
از سال 1993 تاكنون، بخش حمل محموله هاي باري تقريبا پنج برابر شده و اكنون يك منبع مهم درآمدي 

1- Ted Robinson
2- Trinity Railway Express
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براي فرودگاه شده است. اين بخش، ساالنه نزديك به 20 ميليون دالر درآمد براي فرودگاه دارد.
شبكه حمل محموله هاي باري بين المللي فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث اكنون با 14 مركز عمده 
محموله هاي باري با سراسر جهان در ارتباط است و دسترسي آن به بازار بار قاره آسيا به سرعت در حال 

گسترش است.
طراحي  خارجي"،  تجارت  "منطقه  به عنوان  استفاده  براي  را  اراضي  هكتار   1,100 فرودگاه همچنين  اين 
كرده است. عالوه بر اين، فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث همكاري نزديكي با وزارت بازرگاني اياالت 
متحده دارد تا بتواند يكي از اولين منطقه هاي تجارت خارجي باشد و با بكارگيري قوانين مصوب در سال 
ساده تر،  كسب وكارها،  براي  را  متحده  اياالت  دولت  از  خارجي"  تجارت  "منطقه  عنوان  تحصيل   ،2010

ارزان تر و كارآمدتر كند.
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پيشرانه اقتصادي
جمع كل مبلغ و اثرات فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث بر اقتصاد شمال ايالت تگزاس، عددی حيرت آور 
است. اداره حمل ونقل ايالت تگزاس در آخرين بررسي خود با استفاده از اطالعات سال 2005، برآورد كرد كه 
اين فرودگاه 16/6 ميليون دالر وارد چرخه اقتصادي مي كند و موجب ايجاد 305,000 شغل در شمال ايالت 

تگزاس و پرداخت 7/6 ميليون دالر حق الزحمه هاي محلي مي گردد.
با اين حال، اثر كلي فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث در كمك و پشتيباني مالي خالصه نمي شود. اين 
فرودگاه همچنين در دو زمينه كليدي توسعه در ساخت وساز آتي، يعني پايداري زيست محيطي و ايمني باند 

پروازي هم در ميان ساير فرودگاه ها، پيشگام است.
دربرگيرنده  بلكه  فورت ورث،  داالس  بين المللي  فرودگاه  دربرگيرنده  تنها  نه  اراضي  كاربري  طرح  فرآيند 
شهرهاي داالس و فورت ورث كه مالكيت اين فرودگاه را در اختيار دارند و همچنين چهار شهر ميزبان گريپ 

واين، كاپل، يولس و ايروينگ1 نيز بود.
سعي و كوشش مشترك باعث شد، ذينفعان كليدي در فرآيند تدوين فرصت هاي عمراني ساخت وسازها، 

كامال درگير شده و هر يك از شهرها به جاي نقش رقابتي، نقشي مكمل داشته باشند.

محيط زيست
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث از كميسيون كيفيت محيط زيست ايالت تگزاس و سازمان حفاظت 
محيط زيست ايالت متحده، به خاطر تعهد و كمك در كاهش گازهاي متصاعد شده و كاهش ميزان مصرف 

انرژي و همچنين نحوه مديريت اراضي خود، باالترين افتخارات را دريافت كرده است.
فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث، يك طرح پايداري را ابداع كرده است كه به طور چشم گيری بر نماي 
بخش هاي فرودگاه كه در اولويت اصلي هستند تاثير مي گذارد. از جمله موارد موجود در اين طرح، می توان 
به تبديل 94 درصد از ناوگان وسايل نقليه فرودگاه به مصرف كننده سوخت هاي پاك از قبيل گاز طبيعي 
فرودگاه  نقليه  وسايل  از  متصاعدشده خروجي  گازهاي  توجه  قابل  كاهش  موجب  كه  بيوديزل  و  فشرده2 

شده اند، اشاره كرد.
در سال 2005، تغييرات اساسي در تجهيزات گرمايشي و سرمايشي اين فرودگاه كه "ميدانگاه انرژي" نام 

1- Grapevine, Coppel, Euless & Irving
2- CNG
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دارد، به پايان رسيد و منجر به كاهش قابل توجه مصرف انرژي فرودگاه، حتي هنگامي كه در حال اضافه 
 كردن يك پايانه بين المللي جديد بودند، شد.

بهبود  و همچنين  انرژي  بيش تر  كاهش  موجب  فرودگاه،  ساختمان هاي  از  بسياري  روشنايي  در  تغييرات 
مثل  مصرفي  بازيافت  قابل  مواد  از  مختلف  مواد  تن   978 ساالنه  بازيافت  گرديد.  داخلي  محيط  كيفيت 
به  باعث كمك  بام،  پوشش  و  عايق  مواد  بتن،  قبيل  از  مواد سنگين صنعتي  تا  كاغذ  و  پالستيك  مقوا، 

ساخت وسازهاي جديد شده است.
انرژي  بين المللي داالس فورت ورث، سيستم هاي  "برنامه بررسي نظارتي مستمر" ساختمان هاي فرودگاه 
ساختمان را با جديت، ارزيابي و بهينه سازي می كنند تا با شرايط و وضعيت و نيازهاي واقعي آن، تناسب 

داشته باشد.
فعاليت هاي سبز فرودگاه به صرفه جويي قابل توجهی در مصرف انرژي انجاميده كه معادل ده ها ميليون 
دالر محاسبه شده و با توسعه و گسترش كوشش هاي اين فرودگاه در زمينه پايداري زيست محيطي، اين 

ارقام در حال افزايش هستند.
آقاي جيم كرايتس1، معاون مدير عمليات فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث، اظهار می دارد: "ما به اين 

1- Jim Crites
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نتيجه رسيده ايم كه تالش هاي ما نه تنها نتيجه مثبتی از نظر زيست محيطي دارند، بلكه تقريبا در همه موارد 
نيز از نظر بودجه، هوشمندانه و مقرون به صرفه هستند. ما ميليون ها دالر صرفه جويي مي كنيم،  تاثيرهاي 
مضر خود را كاهش مي دهيم و سهم خود از جهان را به جايگاهي بهتر تبديل كرده و به مقامات و مسووالن 

بسياري از فرودگاه ها كه از اينجا بازديد مي كنند، درس های آموزنده ای می دهيم."  

ترامواي بين ترمينالي فرودگاه داالس فورت ورث
فعاليت هاي فرودگاه در زمينه هاي متنوع برنامه هاي پايداري، به دريافت جايزه "سابقه كارآيي زيست محيطي 
و  است  متحده  اياالت  در  زيست محيطي  مديريت  برنامه هاي  در  عطفي  نقطه  كه   EPA موسسه  ملي" 
همچنين جايزه پالتين "تگزاس پاك" از كميسيون كيفيت زيست محيطي ايالت تگزاس، منجر شده است.

فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث همچنين در سال 2009 به خاطر اينكه بزرگ ترين خريدار نيروي برق 
از منابع تجديدپذير بود، به عنوان "همتاي نيروي سبز موسسه EPA" شناخته شد. بيش از 17 درصد نيروي 
از منابع توليد برق بادي تامين مي شود كه هيچ گونه گازهاي  برق فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث 

مضري از خود متصاعد و وارد جو نمي كنند.
در ميان پروژه هايي كه فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث پيش برده، باندهاي خزش هواپيما است كه در 

ترامواي بين ترمينالی فرودگاه داالسفورتورث
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پيرامون باندهاي پرواز و فرود ساخته شده اند تا هواپيماها مجبور به عبور و قطع باندهاي پرواز و فرود نباشند 
و در ضمن احتمال بروز سوانح روي باند نيز از بين برود. چراغ هاي موقعيت كه در باندها تعبيه شده اند، يك 

اليه اضافي براي برقراري ارتباط با خلبانان در اختيار مي گذارند.
نصب تجهيزات يافتن سطح فرودگاه- مدل ASDE-X( X( و ناوبري منطقه RNAV، كنترل ترافيك 

هوايي را كارآمدتر كرده و موجب كاهش گازهاي مضر متصاعد شده و راه بندان براي هواپيماها مي شود.
اداره هواپيمايي  و  اين فرودگاه  بين  با همكاري  پرواز كه  باند  ايمني  اعمال شده در خصوص  ابتكارهاي 
الگوهايي فوق العاده عالي شده و اكنون تحت مطالعه و  كشوري1 مورد آزمايش قرار گرفته اند، تبديل به 

بررسي فرودگاه ها در نقاط مختلف جهان هستند.
ايده و تفكر استفاده از اراضي نه فقط از لحاظ عمليات هواپيماها و توسعه اقتصادي، بلكه از نظر تعريف 
مرزهاي جديد در پايداري زيست محيطي و ايمني باند پرواز، فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث را در بين 

فرودگاه هاي جهان منحصر به فردكرده است.
آقاي فيگان مي گويد "ما چشم به راه فرصت هايي هستيم كه به همتايان و همكارانمان نشان دهيم در حال 
حاضر چه پروژه هايي در دست اجرا داريم تا بتوانيم از طريق آن ها به فرودگاه ها و جوامع ديگر نفع برسانيم."
تعهد و دلبستگي فرودگاه بين المللي داالس فورت ورث به روش هاي جديد و بهتر، به عنوان يك فرودگاه و 

يك همسايه خوب، نويد تداوم مناسب در قرن بيست ويكم را مي دهد.

1- FAA
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فرودگاه بين المللي ديتون1  
خاستگاه هوانوردي

مشخصات
• سال افتتاح:  1936	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار: 1,821 	
• تعدادكل كاركنان:  137	
• تعداد پايانه ها:  1	
• تعداد دروازه هاي سوار و پياده شدن از هواپيما:  29	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:  58,907	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال برحسب ميليون نفر:   2/5	
• حجم محموله هاي باري:  10,388 تن	
• امكانات فعلي: برج مراقبت جديد، طرح بهبود مسير پايانه 	
•  برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: ارتباط ريلي، پاركينگ سه طبقه، تخصيص 162 هكتار زمين به 	

      ساخت وساز عمراني
• سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: يك ميليون دالر  	

1- Dayton International Airport
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چشم انداز شهر فرودگاهي
هوانوردي  آغاز  با  حلقه مستقيم  هواپيما(  )مخترعين  رايت  ويلبر  و  آليور  تولد  به عنوان محل  ديتون  شهر 
تجاري است. امروزه فرودگاه بين المللي ديتون با گشودن فصل جديدي در توسعه خود يعني ايجاد يك شهر 

فرودگاهي، روحيه خالقيت را تداوم مي بخشد.
متحده  اياالت  تقاطع هاي  رفت وآمدترين  پر  از  يكي  كه   75 و   70 شماره  اتوبان هاي  تقاطع  در  فرودگاه 
می باشد، واقع شده است. فرودگاه ديتون خدمات مورد نياز كسب وكارها و نياز مسافران جنوب غربي ايالت 

اوهايو را تامين مي كند.
شهر ديتون با ظرفيت جذب جمعيت 5/1 ميليون نفر، خدمات خود را از طريق 10 شركت هواپيمايي داخلي 
ارايه مي كند. در سال 2009 شركت هاي هواپيمايي يونايتد، دلتا، اي ترن و آمريكن به بيش از 2/5 ميليون 

مسافر از طريق فرودگاه بين المللي ديتون خدمات دادند.
اين فرودگاه 3 باند دارد كه طويل ترين آن ها 3,048 متر و مساحت پايانه نيز 34,000 مترمربع است. اين 
فرودگاه در يك شعاع 950 كيلومتري با قابليت دسترسي براي 61 درصد جمعيت اياالت متحده و به 63 

درصد مراكز صنعتي و توليدي كشور قرار گرفته است.
برنامه استراتژيك كسب وكاري فرودگاه، طرح هايی براي شدت  بخشيدن به ايجاد سرمايه هاي غيرهوانوردي 
در هفت سال آينده دارد. فرودگاه روي زميني به مساحت 1,821 هكتار و در موقعيتي منحصر بفرد به عنوان 

بخشي غير متصل به شهر ديتون قرار دارد.
آقاي افتخار احمد1، مدير هوانوردي فرودگاه بين المللي ديتون، مي گويد: "برنامه كسب وكار، دستور كار و 
راهكاري است كه پيشرفت مداوم و ضمنا تكيه بر سرمايه هاي مادي و معنوي را مي طلبد تا بتواند كماكان 

پيشرانه اقتصادي جنوب غربي ايالت اوهايو باقي بماند."
اهداف كوتاه مدت توسعه كسب وكار، شامل احداث يك پاركينگ سه طبقه، ساخت يك هتل معروف داخلي 

و آزادسازي حدود 162 هكتار از اراضي فرودگاه براي استفاده هاي غيرهوانوردي، تدوين گرديدند.
اهداف بلندمدت، شامل استفاده مجدد از يك ساختمان 107,000 مترمربعي )امكانات سابق شركت خدمات 
پستي اياالت متحده( براي كسب وكارهاي باري يا مرتبط با هوانوردي و در نهايت، ارتباط  فرودگاه به شبكه 

ريلي ايالت اوهايو به منظور ايجاد ارتباط هاي تركيبي است.

1- Iftikhar Ahmad
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فرودگاه بين المللي ديتون در شرف آغاز تعدادي پروژه توسعه و گسترش جهت تامين ظرفيت كافي بر مبناي 
پيش بيني هاي فعاليت هاي هوانوردي است كه حاكي از افزايش تقاضا براي حمل محموله هاي باري هوايي 

در راستای رشد ساالنه 2 درصدي تعداد مسافران، مي باشد.
طرح آرايه آتي فرودگاه، حاوي پروژه هاي عمراني بلندمدتي است كه براي برآورده  كردن تقاضاهاي پيش بيني 
شده در طي 20 تا 30 سال آينده، ضروري هستند. اين پروژه هاي بلندمدت ممكن است شامل تغييراتي 
در محوطه ايمني باند شماره 6R /24L، طويل تر كردن باند از 2/133 متر به 2/590 متر، انتقال باند شماره 

36-18 به قسمت شمالي و افزايش طول باند شماره 6L /24R -R از 3/332 متر به 3/840 متر باشد.

كاربري اراضي
توسعه  به  شدت  بخشيدن  و  فرودگاه  امكانات  از  بااستفاده  غيرهوانوردي  درآمدهاي  رساندن  حداكثر  به 
همكاري ها باشركاي كسب وكاري جديد در قالب بخشي از برنامه استراتژيك كسب وكاري آتي، مهم ترين 

اهداف فرودگاه بين المللي ديتون است.
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فرودگاه در صدد توسعه امكانات و برآورده  كردن نيازهاي هوانوردي و غيرهوانوردي است. يكي از پروژه هاي 
در دست اجرا، احداث يك پاركينگ سه طبقه با هزينه 35 ميليون دالری است كه در ماه اكتبر سال 2010 

به پايان رسيد.
اين پاركينگ دارای ظرفيت تقريبي 2,100 جايگاه با نرخ هاي روزانه و كوتاه مدت است. شركت هاي اجاره 
اتومبيل از 700 واحد اين جايگاه ها استفاده می كنند. اين پاركينگ يكي از اهداف اصلي عمراني فرودگاه در 
جهت افزايش درآمدهاي غيرهوانوردي، ايجاد يك حركت مثبت مهم براي رفاه حال مشتريان و ارايه خدماتي 
براي رقابت با ديگر فرودگاه هاي منطقه است. پاركينگ عمومي كوتاه مدت و بلند مدت موجود، كماكان در 

روزهاي اوج هفته )سه شنبه تا پنجشنبه( از حداكثر و يا نزديك به حداكثر ظرفيت خود استفاده می كند.
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توجه اصلي فاز بعدي، ايجاد امكانات متمركز اجاره اتومبيل در ناحيه اي واقع در غرب خيابان بوئينگ و 
جنوب خيابان پايانه است. تاسيسات مربوط به اين فاز، دربرگيرنده حدود 18 هكتار زمين و مشاعي يك 

ساختمان خدمات مشتريان است.
محوطه تحويل گرفتن و تحويل دادن اتومبيل هاي اجاره اي در مجاورت بالفصل ساختمان خدمات مشتريان، 
قرار دارد. 700 جايگاه مذكور كه در ساختمان پاركينگ واقع هستند، مورد استفاده عمومي قرار خواهند 
گرفت. محوطه تحويل گرفتن وتحويل دادن اتومبيل هاي اجاره اي، به منظور دريافت و عودت وسايل نقليه، 
طراحي شده است. تاسيسات و امكانات خدماتي براي حداكثر شش شركت اجاره اتومبيل با امكان شستشوي 

اتومبيل ها، سوخت گيري، تعمير و همچنين نگهداري اتومبيل ها، تامين خواهد شد.
فرودگاه ديتون اخيرا تغييراتي را در عرضه مواد غذايي و نوشابه در داخل ساختمان پايانه فرودگاه  به اتمام 
رسانيد. يك كافي شاپ جديد با برند معروف "بوستون استوكر"، كافه هنرما، يك محل عرضه نوشيدنی های 
مختلف و غذاهاي كبابي و سرخ كردني "فير وي" و يك كافي شاپ "استار باكس" در فرودگاه افتتاح شد 

تا رضايت بيش تر مشتريان را جلب كند.
پروژه 4/2 ميليون دالري بهبود وضعيت خيابان پايانه در سال 2007 آغاز و در سال 2010 به اتمام رسيد. 
اين پروژه شامل روسازي مسير، ارتقا سيستم زهكشي، نصب تاسيسات و تجهيزات زيرساختي زيرزميني، 
نصب تابلوها و عاليم جديد راهنمايي و بهسازي هاي طرفين خيابان مي شود. 4/2 ميليون دالر بودجه اين 

پروژه صرف خدمات حرفه اي، طراحي، ساخت، مديريت و بازرسي شد.
برج مراقبت جديد 30 ميليون دالري كه ارتفاع آن 77/5 متر است، با حمايت مالي اداره هواپيمايي كشوري 
ساخته و در شرف آماده سازي براي بهره برداري است. يك تاسيسات متمركز مربوط به انتقال چمدان هاي 

مسافران با سيستم اتوماتيك مداوم بازرسي الكترونيكي اثاثيه نيز نصب شد.

هواپيماي برادران رايت
فروش  و  اجاره  نگهداري،  تامين سوخت،  شامل  راهبري  كامل  خدمات  با  هوانوردي  عمومي  مجتمع  دو 
هواپيما، آموزش پرواز و ديگر خدمات هوانوردي عمومي يكي به نام هوانوردي استيونس و ديگري به نام 
شركت پرواز برادران رايت، يك مركز نگهداري هواپيماي كاپر اير و پنج آشيانه متعلق به شركت ها، بخشي 

از ساخت وسازهاي موجود فرودگاه در سمت شمال شرقي فرودگاه هستند.
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دفاتر نگهداري باندهاي سازمان هوانوردي و تاسيسات پاركينگ در مركز شماره يك هوانوردي عمومي قرار 
داشته و يك آشيانه شركتي كه متعلق به شركت فروش هاي هوانوردي است در مركز شماره دو هوانوردي 

عمومي قرار دارد. اين تاسيسات با توجه به تقاضاي استفاده كنندگان، توسعه خواهند يافت.

پيشرانه اقتصادي   
فرودگاه بين المللي ديتون يك پيشرانه حياتي رشد اقتصادي براي منطقه شهري ديتون و همچنين منطقه 

وسيع تر جنوب غربي ايالت اوهايو است.
هدف فرودگاه بين المللي ديتون، تقويت توانايي هايي خود براي توسعه اقتصادي منطقه از طريق عمران و 
ساخت وساز و عرضه سرمايه هاي زميني به منظور جذب سرمايه گذاري ها و حفظ كسب وكارهاي موجود است.
فرصت ها و محدوديت هاي مرتبط با امالك و مستغالت خاص فرودگاه در مطالعه اي كه شامل تحليل هاي 
اجتماعي- اقتصادي، برنامه ريزي، عمران و زيست محيطي همراه با تحقيقات عمران امالك و مستغالت 
بود، شناسايي شدند. اين مطالعات ترتيب توالي عمليات ساخت وساز و همچنين ميزان هزينه هاي ساخت وساز 
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كه به نام برنامه گزينه هاي ساخت وساز و كاربري اراضي هم شناخته مي شود، را نيز شامل مي گردد.
اراضي  كاربري  مجرب  مشاور  يك  تخصص  از  اراضي،  از  بهتر  هرچه  استفاده  براي  فرودگاه،  مسووالن 
استفاده كردند. توصيه هاي مشاور، به كاركنان فرودگاه و شركاي محلي فرودگاه كمك كرد تا تصميمات 
فكرشده  و سنجيده اي در مورد عمران و ساخت وساز امالك و مستغالت، كه بخشي از مطالعات مشمول 

آن بودند، را اتخاذ كنند.
براي ساخت وسازهاي مشخص در فرودگاه و  اين مطالعات، در 263 هكتار زمين، سه قسمت  اساس  بر 

اطراف آن، هوانوردي و غيرهوانوردي، شناسايي و مشخص شد.
پس از آن، محدوديت ها و موانعي كه ممكن است موجب تاخير عمليات عمراني شوند، شناسايي شدند. هدف 
كلي اين مطالعات، حفظ تداوم و سازگاري با طرح آرايه پيشنهادي فرودگاه آينده، ارايه برنامه استراتژيك 
كسب وكار و طرح و برنامه جامعه محلي، بر پايه نظر كميسيون برنامه ريزي دره ميامي، شهر ديتون و ناحيه 

مونتگري و حوزه هاي قضايي نواحي اطراف، است.
گزينه هاي پيشنهادي ساخت وساز در محوطه شماره 1 عبارتند از فروشگاه ها، رستوران، دفاتر تجاري/ محل 
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انبار، اجاره اتومبيل/ ليموزين، محموله هاي باري هوايي، آشيانه هواپيما، توزيع كاال،  نمايش محصوالت، 
خدمات نگهداري مرتبط با هوانوردي/ مخازن سوخت هواپيما.

گزينه هاي پيشنهادي ساخت وساز در محوطه شماره 2 عبارتند از دفاتر شركتي، محموله هاي عمده فروشي، 
محموله هاي باري هوايي/ انبار/ توزيع و احتماال يك مجتمع عمومي هوانوردي با خدمات كامل راهبري 

شامل تامين سوخت، نگهداري، اجاره و فروش هواپيما، آموزش پرواز و ديگر خدمات هوانوردي.
گزينه هاي پيشنهادي ساخت وساز در محوطه شماره 3 )كه در بخش شمالي فرودگاه قرار دارد( فعاليت هاي 

مرتبط باهوانوردي بوده كه عبارتند از انبار/ توزيع/ امكانات تداركاتي و فضاي دفتري.
توسعه خط راه آهن، اين محوطه را به ارتباط هاي تركيبي مجهز خواهد كرد. هدف فرودگاه بين المللي ديتون 

كمك به رفاه و شكوفايي جنوب غربي ايالت اوهايو و مرتبط  كردن آن با ساير نقاط جهان است.
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فرودگاه بين المللي کواالالمپور1  
شهر فرودگاهي

مشخصات
• سال افتتاح: 1998	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار: 10,000 	
• تعداد كل كاركنان: 2,513 	
• تعداد پايانه ها: 3	
• هواپيمايي	 شركت هاي  پايانه  و   4 اصلي  پايانه  هواپيما:  از  شدن  پياده  و  سوار  دروازه هاي   تعداد 

       ارزان قيمت 33
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها: 225,251 	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال برحسب ميليون نفر: 29/7	
• حجم محموله هاي باري: 650,000 تن	
•  امكانات فعلي: موجود در شهر فرودگاهي: پيست مسابقات اتومبيل راني فرمول يك سپانگ، مركز 	

      تجاري، تاسيسات پشتيباني جنوبي، هتل ها

1- Kuala Lumpur International Airport
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•  برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: مركز تجاري، پارك تركيبي كسب وكار،  مركز تفريحي و تفرجگاه، 	
       مركز آموزشي، مركز پزشكي 

• ارتباط هاي تركيبي: جاده و راه آهن	
• سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: 22,000 شغل 	

چشم انداز رييس هيئت مديره 
شايد فرودگاه بين المللي كواالالمپور هم اكنون هم يكي از چهارراه هاي اصلي مسافري آسيا باشد، وليكن 

چشم انداز آن فراتر از اين است كه تنها مكاني براي مقصدهاي پروازي مسافران باشد. 
از آنجا كه فرودگاه ها هرچه بيش تر به يك حلقه مهم تر ارتباط با بازارهاي جهاني و يك عامل تعيين كننده 
رقابتي كشورها تبديل مي شوند، اراضي 6,600 هكتاري فرودگاه بين المللي كواالالمپور فرصت منحصر به 
فردي در اختيار آن مي گذارد تا خود را به عنوان يك سكو براي كسب وكار و تجارت بين المللي، معرفي و 

تثبيت كند.
براي  مقصد  يك  ايجاد  تجاري،  مستغالت  و  امالك  كردن  فراهم  طريق  از  است  قرار  هوايي  شهر  اين 
كسب وكارها و همايش هاي بين المللي و وارد شدن به بازار تامين كاال از طريق حمل محموله هاي باري، 
انبارداري و امكانات و تاسيسات پشتيباني، از حداكثر ظرفيت بالقوه ايجاد درآمدهاي غيرهوانوردي استفاده 

كند.
فرودگاه بين المللي كواالالمپور ضمن اينكه به دنبال به حداكثر رساندن ارزش اراضي موجود خود است، در 
صدد حفظ تعهد به ايجاد يك جامعه فرودگاهي متوازن، خودكفا و چندمنظوره و رعايت اصول زيست محيطي 

فرودگاه بين المللي كواالالمپور "فرودگاهي در ميان جنگل و جنگلي در ميان فرودگاه" است.
چشم انداز شهر هوايي كواالالمپور شاهد احداث بناهاي مدرن كم ارتفاع شامل بلوك هاي اداري، هتل ها، يك 

سينما و حتي يك كمپ آموزشي روباز كه به پارك ها و باغ هاي منظرسازي شده مرتبط است، خواهد بود.
مالزي  فرودگاه هاي  هولدينگ  شركت  اجرايي  مديركل  و  مديرعامل  مجيد1،  احمد  بشير  سري  تن  آقاي 
مي گويد: "استراتژي احداث شهر هوايي، اين است كه در موقعيتي قرار بگيريم كه نيازهاي كسب وكاري و 
اجتماعي فرودگاه را پوشش دهيم. ما مي خواهيم كسب وكارهاي جديد و انواعي از فعاليت هاي غيرهوانوردي 

1- Tan Sri Bashir Ahmad Majid
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كه مردم را به فرودگاه مي كشاند را به خود جذب كنيم."
بازديدكنندگان فرودگاه از هم اكنون مي توانند هيجان مشاهده مسابقات اتومبيل راني فرمول يك را در پيست 
سپانگ تجربه كرده و در يكي از هتل هايي كه در داخل شعاع 10 كيلومتري فرودگاه قرار دارد، اقامت كنند.

كاربري اراضي- طرح جامع
هنگامي كه اعالم شد قرار است يك فرودگاه جديدي در كواالالمپور ساخته شود، نقطه نظرات و نگراني ها 
در خصوص به حداقل رسانيدن اثرات زيست محيطي و صوتي، منجر به انتخاب مكان آن در محوطه اي با 
ابعاد 10 كيلومتر در 10 كيلومتر در يك منطقه نه چندان مطلوب در حاشيه شهر شد كه اين تصميم انحرافات 

و انشعابات قابل توجهي براي چشم انداز شهر فرودگاهي فرودگاه به همراه مي داشت.
فرودگاه با دراختيار داشتن 9,808 هكتار زمين كه تنها كمي بيش از يك چهارم آن )2,429 هكتار( براي 
باندها، ساختمان پايانه اصلي، پايانه شركت هاي هواپيمايي اقماري و ارزان قيمت، تاسيسات باري و ديگر 
تاسيسات پشتيباني تحت ساخت وساز در نظر گرفته شده است، روي يك معدن طال از فرصت هاي بالقوه 

نشسته بود.
بر طبق طرح جامعه فرودگاه بين المللي كواالالمپور، 6,477 هكتار از امالكي كه موجود بودند براي توسعه 
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آتي فرودگاه، ساخت وسازهاي تجاري، فعاليت هاي تفريحي و مناطق سبز، كنار گذاشته شده اند.
فرودگاه بين المللي كواالالمپور در طرح  ساخت وساز سمت غير هوانوردي خود، 984 هكتار اراضي را به 
پروژه شهر هوايي كه قرار است بين 10 تا 15 سال آينده تكميل شود و منظر فيزيكي و اقتصادي فرودگاه 

را متحول كند، تخصيص داد.
در قسمت شمال فرودگاه، قرار است يك ناحيه كسب وكار تجاري با كليه امكانات شامل پارك هاي اداري، 
مراكز فروشگاه/ تجاري، يك بازار اتومبيل، مركز نمايشگاهي/ گردهمايي، چند هتل، آپارتمان هايي كه به 
پزشكي و يك  نوشيدني، مركز  و  ارايه مي شود، يك ساختمان عرضه غذا  انواع خدمات خانه داري  آن ها 

مجتمع انجام تمرينات، احداث گردد.
همچنين يك منطقه آزاد تجاري با وسعت 202 هكتار به منظور استقرار قطعات زمين براي صنايع نوين، با 
ارزش باال و حساس نسبت به زمان، مركز پشتيباني/ انبارداري و ساختمان هاي كسب وكارهاي تجاري هم 

در برنامه پيش بيني شده كه اولين پارك كسب وكاري تركيبي در مالزي خواهد بود.
امكانات تفريحي شامل زمين هاي گلف و يك ساختمان باشگاه گلف، يك تفرج گاه براي بازنشستگان، هتل 

بوتيكي، كمپ روباز تمرينات ورزشي و حتي يك پارك با سبك خاص خواهد بود.
يك عنصر مبتكرانه كشاورزي- گردشگري متشكل از قطعات زمين كشاورزي- گردشگري هم به منظور 
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بهبود و تكامل محل موجود كشت درختان نخل روغني فرودگاه بين المللي كواالالمپور ايجاد خواهد شد.
مرحله اول ناحيه كسب وكارهاي تجاري، با انجام عمليات خاكي و تعبيه زيرساخت ها براي 62 هكتار اوليه 
زمين در نيمه دوم سال 2010، آغاز شده است. اين فاز شامل يك مركز عرضه مستقيم كاال از كارخانه،  
يك شهر اتومبيل با چندين نمايشگاه با امكانات فروش، ارايه خدمات و تامين قطعات يدكي و همچنين 

يك مكان عرضه غذا و نوشيدني است.
در ماه نوامبر سال 2009 هنگامي كه شركت هولدينگ فرودگاه هاي مالزي دفتر مركزي خود را به منطقه 
تجاري منتقل و سرعت عمليات عمراني را تعيين و برنامه ريزي كرد، تاكيد ويژه اي بر اهميت اين پروژه 
داشت. در عين حال، تالش براي جذب سرمايه گذاران و آبادگران به منطقه آزاد تجاري و منطقه آزاد صنعتي 

هنوز ادامه دارد و با جاري شدن توافق نامه تجارت آزاد آسيا1 شدت خواهد گرفت.
تكميل  غيرپروازي  پروژه هاي سمت  زيادي  تعداد  تاكنون  كواالالمپور  بين المللي  فرودگاه  افتتاح  زمان  از 

گرديده و در راستاي چشم انداز شهر فرودگاهي، عملكرد خود را به پيش برده اند.
سال 1999 شاهد افتتاح پيست اتومبيل راني فرمول يك سپانگ بود كه اكنون محل شناخته شده اي براي 
برگزاري مراسم ورزشي بين المللي از جمله مسابقات قهرماني جهاني اتومبيل راني فرمول يك و مسابقات 

جايزه بزرگ موتور سيكلت راني سرعت موتوجي پي است.
اين پيست با طول 5/5 كيلومتر، مي تواند تا 130,000 نفر تماشاگر را در جايگاه اصلي و يا سوييت هاي 

جمعي و 18,500 نفر تماشاگر را در جايگاه جديد جاي دهد.
در داخل و در اطراف فرودگاه بين المللي كواالالمپور براي اقامت جمعيت رو به رشد بازديدكنندگان از قبيل 
گردشگران، مسافران عبوري و خدمه پروازي هواپيماها، پنج هتل ساخته شده و تعداد ديگري هم در دست 

احداث هستند.
در حال حاضر پنج هتل پنج ستاره و سه ستاره در شعاع 10 كيلومتري فرودگاه بين المللي كواالالمپور وجود 
 MTB دارد كه از هتل 440 اتاقه پان پاسيفيك2 كه از طريق يك پل هوايي به اتوبوس هاي سريع السير
ارتباط پيدا مي كند تا هتل 220 اتاقه تيون3 كه به مسافران خدمات ارزان قيمت ارايه مي دهد و در كنار پايانه 

شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت ساخته شده است، در ميان آن ها ديده مي شود.

1- AFTA
2- Pan Pacific
3- Tune
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پايانه شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت
به منظور برآورده  كردن نيازهاي در حال افزايش شركت هاي هواپيمايي غيرمجلل كه در اين فرودگاه مستقر 
هستند، پايانه شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت مخصوص در مجاورت محوطه محموله هاي باري ساخته 
شد. مرحله اول آن با ظرفيت خدمات رساني به 10 ميليون نفر مسافر در سال بود كه در سال 2006 تكميل 

و طرح توسعه آن براي خدمات رساني به ساالنه 15 ميليون نفر مسافر، در سال 2009، عملياتي گرديد.
روند رو به رشد تعداد مسافران پروازهاي ارزان قيمت، نياز به يك پايانه دايمي براي 30 ميليون نفر مسافر در 

سال را كه در حال حاضر در دست احداث است، الزامي كرد. 

محموله هاي باري و پشتيباني
فرودگاه بين المللي كواالالمپور در داخل كريدور ويژه چندرسانه اي مالزي به ايجاد يك منطقه ويژه بازرگاني 
به وسعت 42 هكتار با دو تجهيزات بزرگ جابجايي محموله هاي باري با ظرفيت 12 ميليون تن در سال، 

اقدام كرده است. اين تجهيزات در حال حاضر ساالنه 650,000  تن محموله را جابجا مي كنند.
هنگامي كه پايانه جديد افتتاح شود، از تاسيسات موقتي، مانند قبل، به عنوان پايانه باري استفاده مي شود و 
به اين ترتيب، 64,067 مترمربع فضا آزاد مي گردد كه محل استقرار عمليات بازرگاني، انبارداري و صنايع 

نوين و حساس نسبت به زمان خواهد شد.
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به مجرد اخذ و كسب مجوز منطقه آزاد، شركت  هاي مستقر در آن مي توانند از مزاياي بي شماري كه در 
كريدور ويژه چندرسانه اي مالزي براي كل چرخه توليد و فرآيند زنجيره تامين خدمات و كاال، از تحقيق و 

توسعه گرفته تا توليد، انبارداري و توزيع، بهره مند شوند.

شركاي پروژه
در سال 1998، زمان افتتاح فرودگاه بين المللي كواالالمپور، اين فرودگاه فقط به عنوان يك چهارراه حمل ونقل 
براي كريدور ويژه چندرسانه اي مالزي، يك دولت با فن آوري نوين، عمليات بازرگاني، فعاليت هاي آموزشي 
و يك منطقه مسكوني به اندازه شهر شيكاگو متشكل از دو شهر به نام هاي پوتراجايا و سايبر جايا )شهر 

سايبر( كه هر كدام 250,000 نفر ساكن داشته باشند، طراحي گرديده بود.
عمران و ساخت وساز يكپارچه در داخل كريدور ويژه چند رسانه اي مالزي و ناحيه پيراموني آن، توسط دولت 
و از طريق كريدورهاي اقتصادي چندرشته اي كه مبنا و زمينه الزم براي ساخت وسازهاي صنعتي، بازرگاني، 

آموزشي و مسكوني را فراهم مي كنند، تعقيب و پيگيري مي شود.
جذب  و  هوايي  شهر  در  شده  انجام  ساخت وسازهاي  بازاريابي  بر  بيش تري  تمركز  آتي،  سال هاي  در 
اوليه  مرحله  براي  نياز  مورد  اصلي  زيرساخت هاي  تامين  همچنين  و  جهاني  و  محلي  سرمايه گذاران 

ساخت وسازهاي تجاري خواهد شد.
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فرودگاه بين المللي كواالالمپور، از افراد و تشكيالت عالقمند و به نام در ساخت وساز/ صنعت دعوت مي كند 
تا در مذاكرات مربوط به شرايط بالقوه عمران و ساخت وساز محوطه ها، حضور پيدا كنند.

 

پيشرانه اقتصادي
هدف نهايي شهر هوايي فرودگاه بين المللي كواالالمپور، ايجاد ثروتی جديد براي ناحيه از طريق افزايش 
امكانات بالقوه  يك فرودگاه با كالس جهاني در فرودگاه بين المللي كواالالمپور است. با اجراي ساخت وسازهاي 
پيشنهادي، اميد است كه اين ساخت وساز، واسطه و تسهيل گر توسعه بيش تر ناحيه پيراموني گردد. فرودگاه 
بين المللي كواالالمپور يك مولد اقتصادي كليدي براي اين شهر و كشور است. در حال حاضر، 22,000 نفر 

تداوم زندگي خود را مديون شهر فرودگاهي هستند.
شهر  از  كالنگ،  دره  در  شهري  رشد  تاكنون،  كواالالمپور  بين المللي  فرودگاه  ايده  شكل گيري  زمان  از 
كواالالمپور در جهت جنوب و به سمت فرودگاه بين المللي كواالالمپور و در پی چندين ساخت وساز يكپارچه 

توسط دولت، بوده است.
ساخت وسازهاي مسكوني، بيش ترين  تاثير را بر فرودگاه بين المللي كواالالمپور داشته اند. بهبود وضعيت 
فرودگاه  اطراف  در  بزرگي  شهرك هاي  اكنون  و  شده  سفرها  مسافت  كوتاه تر شدن  موجب  زيرساخت ها، 
بين المللي كواالالمپور احداث شده اند. اين شهرك ها باظرفيت پذيرش آتي حدود 000, 235 نفر برنامه ريزي 

شده اند.
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ساخت وسازهاي صنعتي، مراكز تجاري، موسسات دولتي و خصوصي رده سوم و همين طور مراكز پزشكي 
از  در دست ساخت هستند. بخش عمده اي  بين المللي كواالالمپور،  فرودگاه  كيلومتري  در شعاع 20  نيز، 
اراضي موجود، در حال حاضر زير كشت درختان نخل روغني قرار دارد كه محرك درآمدي قابل توجه براي 

اين چهارراه هوايي است.

محيط زيست
فرودگاه بين المللي كواالالمپور خود را نسبت به محيط زيست مسوول و متعهد دانسته و هرگونه ساخت وساز 
برنامه ريزي شده اي كه بر زيستگاه هاي محلي تاثير بگذارند را مورد توجه قرار مي دهد. حفظ اعتبارنامه هاي 

سبز و حصول اطمينان از پايداري بلندمدت فرودگاه بين المللي كواالالمپور حائز اهميت بسيار است.
فرودگاه بين المللي كواالالمپور تنها فرودگاه جهان است كه از سال 2004 تا 2009، پنج سال متوالي گواهي 
ارزشمند كره سبز را بدست آورده و براي فرودگاه هاي مالزي رتبه و درجه كره سبز طاليي را تحصيل كرده 

است.
در تاييد اين افتخار، از شركت فرودگاه هاي مالزي دعوت به عمل آمد كه در همايش و نمايشگاهي كه 
توسط شوراي بين المللي فرودگاه ها تحت عنوان همايش و نمايشگاه جهان/ آمريكاي شمالي در ماه سپتامبر 
سال 2008 در شهر بوستون در كشور اياالت متحده و با حضور 2,500 نفر از مديران ارشد فرودگاه ها برگزار 

شد، تجربيات فرودگاه بين المللي كواالالمپور را در اختيار حضار قرار دهد.
به خاطر  انرژي و موسسه كره سبز  از مركز ملي  تقديرنامه هايي  بين المللي كواالالمپور همچنين  فرودگاه 
تالش هايش در حفظ انرژي دريافت كرده است. عالوه بر آن، اين فرودگاه اولين رتبه دوم در مسابقه بهترين 

عملكرد حفظ و كارآمدي انرژي در آسيا را هم به دليل كارآمدي انرژي در ساختمان ها كسب كرده است.
يكي از حركت هاي پيشرو در انرژي، پروژه سياره سبز است كه فرودگاه بين المللي كواالالمپور در روز جهاني 
محيط زيست كه در همين فرودگاه برگزار شد، با دخيل و درگيركردن عامه مردم در مسايل و موضوعات 
زيست محيطي و تاكيد بر نقشي كه صنايع در جهت اطمينان از پايداري زيست محيطي ايفا مي كنند، كمك 

به سزايي به جامعه سبز كرد.
عالوه بر اين، شركت فرودگاه هاي مالزي قطعه اي از جنگل واقع در پيرامون فرودگاه را پارك سبز فرودگاه 
بين المللي مالزي نام گذاري كرده است. اين پارك محل رويش 400 گونه منحصر به فرد از درختان است كه 

برای تحقيقات گياه شناسي و فعاليت هاي تفريحي در نظر گرفته شده است.
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از يازده سال پيش كه فرودگاه بين المللي كواالالمپور ساخته شده است تاكنون، يك جنگل طبيعي حفاظت 
شده در كنار ساختمان ماهواره فرودگاه موجود بوده است. يك قدم گاه جنگلي بسيار زيبا نيز احداث شده كه 
مسافران از محوطه هاي خريد به آن دسترسي دارند و مي توانند در آن به پياده روی بپردازند. راهپيمايي از 

ميان يك جنگل كوچك با يك آبشار، فرصتی نشاط بخش و روح نواز براي مسافران فراهم مي كند.
 CFC از ديگر حركت ها و اقدامات سبز اين فرودگاه، می توان به كاهش ميزان اتكاي فرودگاه به گازهاي
از طريق استفاده از آب خنك شده به عنوان عامل خنك كننده در سيستم تهويه مطبوع و همچنين تالش  

براي استفاده از كاغذ هاي بازيافت شده و مواد تجزيه پذير در فعاليت هاي روزمره، اشاره كرد.
هفت پروژه ديگر در جهت بهتر كردن پيشينه زيست محيطي در دست اقدام هستند كه يكي از آن ها پروژه 
صرفه جويي در انرژي فرودگاه بين المللي كواالالمپور است كه انتظار مي رود بعد از تكميل آن، هزينه های 

انرژی تا 25 درصد كاهش يابد.
فرودگاه بين المللي كواالالمپور همچنين در صدد به حداقل رساندن ميزان كربن است. اولين گام در راستای 

رسيدن به اين هدف، انجام مطالعاتي براي تعيين ميزان فعلي كربن متصاعد شده از فرودگاه است.
با اين شهر هوايي زيبا، متنوع و جالب كه در دست ساخت  است، فرودگاه بين المللي كواالالمپور مي تواند 

به عنوان پيشگام طراحي شهرهاي فرودگاهي در دهه اي كه به آن وارد خواهيم شد، شناخته شود.
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فرودگاه بين المللي ممفيس1  
اولين شهر هوايي اياالت متحده

مشخصات
• سال افتتاح: 1939	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار: 2,023 	
• تعداد كل كاركنان:  33,000	
• تعداد پايانه ها: 3	
• تعداد دروازه هاي سوار و پياده شدن از هواپيما: 82	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:  338,973 	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال برحسب ميليون نفر: 9/8	
• حجم محموله هاي باري: 3/7 ميليون تن	
• رتبه جهاني از نظر محموله هاي باري: 1	
• مركز 	 جديد،  مراقبت  برج  هوايي،  ملي  گارد  توسعه   ،FedEx جهاني شركت  مقر  فعلي:   امكانات 

      حمل ونقل زميني
• برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: طرح جامع 20 ساله	
• ارتباط هاي تركيبي: جاده، رودخانه و راه آهن	
• سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: 28/6 ميليارد دالر، 220,145 شغل 	

1- Memphis International Airport
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چشم انداز شهر فرودگاهي
تعجب آور نيست كه فرودگاه بين المللي ممفيس، كه براي 18 سال متوالي فعال ترين چهارراه هوايي از نظر 
حجم محموله هاي باري و همين طور اولين شهر هوايي اياالت متحده بوده است، به عنوان يك پيشگام در 

احداث شهرهاي هوايي هم شناخته شود.
جان  دكتر  آقاي  توسط  بار  اولين  براي  است،  شده  ترجمه  فرودگاهی  شهر  كه  آئروتروپوليس1،  اصطالح 
كاساردا در مقاله وي در نشريه "فست كامپنی"2 در جوالي سال 2006، مطرح شد. در اين مقاله، شهر 
پيشرانه  يك  به عنوان  حتي  يا  و  رشد می كند  فرودگاه،  يك  همراه  به  كه  جامعه اي  به عنوان  فرودگاهی 

اقتصادي ايجاد مي شود، معرفی گرديد. او از ممفيس به عنوان بهترين نمونه اين شهر فرودگاهي نام برد.
حال اين سوال مطرح است كه چرا فرودگاه بين المللي ممفيس تا اين حد موفق بوده است؟

داستان در غير محتمل ترين مكان، سالن هاي جلسات مجمع عمومي ايالت تنسي، آغاز مي شود. در سال 
1969، اجازه تاسيس فرودگاه ممفيس استان شلبي صادر و اين امكان به فرودگاه داده شد كه سرمايه گذاري 
و رشد كرده و از مزاياي آن به منظور برآورده  كردن نيازهاي هوانوردي و توسعه اقتصادي ناحيه بهره مند شود.

فرودگاه ممفيس، عالوه بر اينكه به عنوان يك پيشگام، باعث ايجاد و ارتقا چشم انداز شهر هوايي گرديده، 
توانسته است از دو نقطه قوت بزرگ تاريخي يعني موسيقي و تداركات هم به عنوان  نيروي جاذبه خود 

استفاده كند.
آقاي الري كاكس3، مديرعامل و رييس هيئت اجرايي اداره فرودگاه ممفيس استان شلبي مي گويد: "براي 
درك تكامل شهر هوايي ممفيس، در ابتدا بايد خود شهر ممفيس را درك كنيد. شهر ما، شهري است كه 
به خاطر پيشگامي و موقعيتش هم در دنياي گردشگري و سرگرمي و هم در دنياي توزيع بين المللي كاال، 

به آن افتخار مي كنيم."
شركت FedEx دفتر مركزي جهاني خود را در سال 1973 در ممفيس تاسيس كرد و اكنون هرشب به طور 
متوسط دو ميليون بسته به عالوه مقدار قابل توجهي محموله هاي بزرگ تر هوايي را از طريق اين چهارراه 

هوايي، تجزيه، تفكيك و حمل مي كند.
اين شهر يك ميراث غني موسيقي هم دارد: اول به عنوان موطن موسيقي غمناك با ناحيه تاريخي خيابان 

1- Aerotropolis
2- Fast Company
3- Larry Cox
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بيل1، كه محل رشد بسياري از بزرگان موسيقي بوده است و ديگر، به خاطر آقای الويس پريسلي، يكی از 
برجسته ترين شخصيت ها در موسيقی آمريكا، كه از موسيقي انجيلي و محلي الهام مي گرفته است.

شهر ممفيس از قرن نوزدهم، كه الوار و پنبه از طريق رودخانه و راه آهن حمل مي شدند، يك مركز مهم 
توزيع بار بوده است. امروزه به دليل اثر اقتصادي حمل هوايي و اينكه ممفيس اكنون بزرگ ترين، سريع ترين 

و مرتبط ترين مجتمع پشتيباني جهان است، حتی از قبل هم مطرح تر و موفق تر است. 
آقاي كاكس اظهار مي دارد كه "در عرض تنها سه سال از مطرح شدن اصطالح شهر فرودگاهی، ممفيس 
گام هاي بزرگي در كسب عنواني كه به ما اعطا شده، برداشته است و من اطمينان دارم كه ما در آينده حتي 

فراتر از عنواني كه كسب كرده ايم، خواهيم رفت."

كاربري اراضي
شهر فرودگاهي ممفيس كه در ناحيه شلبي، شمال ناحيه دسوتو2 و شرق ناحيه كريتن دن3 گسترده شده، تا 

1- Beale St.
2- DeSoto
3- Crittenden
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حدود 200 كيلومتر فراتر از حصار فرودگاه امتداد يافته و داراي هتل ها، مراكز توزيع تجهيزات پزشكي و 
زيست شناسي، كانون های سرگرمي و تفريحی و مهم تر از همه، يك مجتمع بزرگ محموله هاي باري است.

قرارگاه جهاني شركت FedEx با مساحت تقريبي 121 هكتار و محيطي در حدود 80 كيلومتر، مانند نگيني 
روي تاج شهر فرودگاهي ممفيس، خودنمايي مي كند.

  FedEx كه در سال 1973 تاسيس شد، مركز اصلي توزيع ملي و بين المللي شركت FedEx قرارگاه جهاني
است كه 94 درصد از كل محموله هاي باري هوايي ممفيس را تجزيه، تفكيك و حمل كرده و روزانه بيش 

از 400 پرواز باري كشوري و بين المللي دارد.
هر ساله نزديك به 4 ميليون تن محموله هاي باري از داخل فرودگاه بين المللي ممفيس عبور كرده و يكي 
از عناصر افتخار آفرين در شهر ممفيس، مشاهده عبور هواپيماهاي شركت FedEx و ديگر هواپيماهاي 

باري بر فراز آسمان شهر است.
در ماه ژوئن سال 2007، شركت FedEx يك قرارداد اجاره 30 ساله با اداره فرودگاه ممفيس شلبي منعقد 
كرد كه عمال باعث خواهد شد كه فرودگاه بين المللي ممفيس، يك پيشگام جهاني در زنجيره تامين جهاني، 

باقي بماند.

FedEx مركز فرآيند بار در شركت
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مراكز كشوري و بين المللي شركت هاي فلكس ترونيكس، هيولت پاكارد، نايك، شارپ و بسياري ديگر در 
ممفيس قرار دارند كه اين عمدتا به خاطر وجود مقر شركت FedEx در اين شهر است.

بنابراين، تعجب آور نيست كه ممفيس باالترين نرخ كاركنان پشتيباني در اياالت متحده )18 درصد( را داشته 
باشد. شركت FedEx به تنهايي در تشكيالت خود، 33/000 نفر را استخدام كرده است.

آينده محموله هاي باري، دايما در حال تكامل است. امروزه ممفيس با آزمايشگاه هايي كه در سرتاسر شهر 
وجود دارند و همچنين تاسيسات سردخانه اي كه براي مصارف خاص طراحي شده اند، در صدد حركت به 
سمت كسب موقعيت رهبري در توزيع اقالم پزشكي با اهميت و با حساسيت زماني و همچنين در زمينه 

رو به گسترش پشتيباني اقالم حياتي و داروهاي تهيه شده براي هر فرد خاص است.
برنامه هاي بعدي كه براي شهر فرودگاهي در نظر گرفته شده  است، شامل گسترش آن بين 400 تا 950 
كيلومتر است، يعني سطح قاعده اي كه وارد سه ايالت مي شود. اين امر، امكانات چهارگانه هوايي، ريلي، 
بندري و بزرگ راهي ممفيس را جذب خواهد كرد. ارتباط هاي حمل ونقلي فوق العاده عالي اين شهر، فرودگاه 
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بين المللي ممفيس را به بهترين مكان براي تحقق اين امر تبديل خواهد كرد.
با هزينه 61/5  از ساخت وساز های كامال مشهود اخير، برج مراقبت بسيار مدرن و زيبايي است كه  يكی 
ميليون دالر در دست احداث است. اين برج اينك سومين برج مراقبت مرتفع در اياالت متحده است كه 

امكان تداوم جريان ترافيكي و كارآمد براي دهه هاي آتي را فراهم می كند.
يك ساخت وساز مهم ديگر براي پشتيباني از ميزان رشد محموله هاي باري، جابجايي تاسيسات گارد ملي 
هوايي تنسي بود كه در سال 2009 به پايان رسيد. اين جابجايي نه تنها امكان توسعه و گسترش گارد را 
ميسر كرد، بلكه فضاي توسعه ارزشمندي را در ميان سطح تحت اشغال فعلي شركت FedEx در اختيار 

شركت مذكور قرار داد.
براي حصول اطمينان از تداوم موفقيت فرودگاه بين المللي ممفيس، اداره فرودگاه طرح جامعي را در سال 
2010 به منظور شناسايي گام هاي استراتژيك الزم براي 20 سال آينده در جهت برآورده كردن نيازهاي 
متنوع شركت هاي هواپيمايي كه مستاجران اين فرودگاه هستند را آماده كرد. در اين طرح، شهر فرودگاهي 

عظمت بيش تري خواهد يافت.
در حاليكه اهميت محموله هاي باري به طور مداوم بيش تر و بيشتر مي شود، بايد توجه داشت كه ممفيس 
همچنين يك شهر گردشگري موفق بوده كه فرودگاه، بخش اساسي موفقيت و بالقوه بودن گردشگري 

آن است.
بيل هنوز مركز  بود. خيابان  نخواهد  آن، كامل  پيشينه غني موسيقي  بدون ذكر  از ممفيس  هيچ شرحي 
سرگرمي هاي زنده است و موسيقي دانان مشهوري چون لوئي آرمسترانگ، بي بي كينگ و مادي واترز هنوز 

از افتخارات اين شهر هستند.
انجيل و موسيقي محلي هم در توصيف مقوله موسيقي دهه 1950، نقش  از كتاب  الهام گرفته  موسيقي 

مهمي در محبوبيت شهر ممفيس داشتند.
الويس پريسلي و يك گروه كوچك موسيقي، در داخل ديوارهاي استوديوهاي سان، موسيقي را براي هميشه 
تغيير دادند. خانه وي بنام گريس لند1، پس از كاخ سفيد در شهر واشنگتن، دومين خانه پربازديد در اياالت 

متحده است.
براي زيباسازي و بهبود كريدورهاي دسترسي به فرودگاه تالش هاي ويژه اي به عمل آمده تا شهر فرودگاهي 

1- Graceland
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مراكز  براي  واسطه  عامل  به عنوان  را  خود  و  تبديل  بازديدكنندگان  و  گردشگران  براي  مقصدي  به  را 
كسب وكاري تثبيت كند. 

از  يكي  و  متحده  اياالت  باغ وحش  محبوب ترين  استقرار  محل  شهر  اين  موسيقي،  ميراث  بر  عالوه 
محل هاي زندگي پانداي عظيم شناخته مي شود. ممفيس همچنين دروازه خدمات هوايي به تونيكا در ايالت 

ميسي سي پي است.
به منظورپشتيباني و خدمات رساني به مسافران هوايي  در حال رشد، احداث يك مركز حمل ونقل زميني در 
فرودگاه بين المللي ممفيس در سال 2010 آغاز گرديد. اين مركز كه يك تاسيسات كامل و با خدمات جامع 
براي رفع نيازهاي حمل ونقل زميني است، آسايش و خدمات بي سابقه اي را در اختيار مسافران و موسسات 
اجاره اتومبيل قرار مي دهد. طبقات اول و دوم مركز حمل ونقل زميني، شامل ارايه كليه خدمات اجاره اتومبيل 

خواهد بود.

محدوده شهر فرودگاهي 
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به اين ترتيب، موسسات اجاره اتومبيل می توانند كليه عمليات خدمات مشتريان خود، از جمله اجاره اتومبيل، 
خدمات بازپس  دادن اتومبيل و سرويس  كردن سريع اتومبيل ها را در داخل اين مركز انجام دهند.

در مجموع، 1/250 جايگاه براي توقف اتومبيل هاي اجاره اي در نظر گرفته شده است. قابليت هاي كامل 
اجاره اتومبيل، نياز به اتوبوس هاي خطي بدون توقف براي موسسات اجاره اتومبيل را مرتفع خواهد كرد. 

طبقات سوم تا هفتم نيز جمعا 4,500 جايگاه توقف براي اتومبيل هاي مسافران دارند.

پيشرانه اقتصادي
از  آيا تبديل به يكي  انتظار منطقي است؟  اياالت متحده، يك  آيا شناخت ممفيس به عنوان شهر هوايي 
براي  الزم  مباني  ممفيس  آيا  است؟  حصول  قابل  شدن،  جهان  هوايي  خدمات  مراكز  شناخته شده ترين 

پشتيباني و نيل به چشم اندازهاي تعيين شده را در اختيار دارد؟
پاسخ هر سه سوال فوق را می توان در آخرين سري مطالعات اثرات اقتصادي كه در سال 2008 انجام و در 

سال 2009 منتشر شد، تصويري از اقتصاد در حال ترقي وابسته به فرودگاه، مشاهده كرد.
اقتصاد  به  از 28 ميليارد دالر  اين مطالعات، نشان دادند كه فرودگاه به طور مستقيم و غيرمستقيم، بيش 

منطقه شهري پنج استان تزريق كرده است.
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محموله هاي باري هوايي معادل 27/1 ميليارد دالر، عمليات مسافري 1/3 ميليارد دالر و احداث فرودگاه 
138/3 ميليون دالر بر اقتصاد محلي تاثير گذاشته اند. افزون بر اين، بر اساس مطالعه مذكور، معلوم شد 

گردشگراني كه به اين فرودگاه پرواز كرده اند نيز 760 ميليون دالر در اين فرودگاه خرج كرده اند.
اين مطالعات كه توسط دفتر تحقيقات اقتصادي و كسب وكار اسپاركس دانشگاه ممفيس به انجام رسيد، 
احداث  و  هوايي  مسافران  هوايي،  باري  محموله هاي  با  مرتبط  كه 220,154 شغل  كرد  آشكار  همچنين 

فرودگاه ايجاد شده است.
از ديدگاه مسافري، فرودگاه ممفيس به عنوان يك چهارراه هوايي با دسترسي جهاني توانسته است در سال 
2007، تعداد 5,263,516 مسافر را جابجا كرده و در سال 2004 نيز تعداد 10 ميليون نفر مسافر را از داخل 

تاسيسات خود عبور دهد.
با ادغام اخير دو شركت هواپيمايي دلتا1 و نورث وست2 كه مدت هاي مديدي از فرودگاه ممفيس به عنوان 
چهارراه پروازي خود استفاده مي كردند، اين اطمينان خاطر ايجاد شد كه تعداد مسافران افزايش چشم گيری 
خواهد داشت كه اين را بايد مديون تاسيسات و امكانات يكپارچه از پروازي به پرواز ديگر دانست. به همين 

دليل، ممفيس خود را چهاراه ارتباطي بدون دغدغه اياالت متحده مي نامد.
اين  است.  شده  بهره مند  اقتصادي،  توسعه  مشاركت هاي  مجدانه ترين  از  يكي  از  همچنين  فرودگاه  اين 

1- Delta
2- Northwest
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مشاركت و همكاري كه "سريع به پيش"1 ناميده شده، به منظور پيش راندن رشد اقتصادي، بين ممفيس 
فردا، اتاق بازرگاني ممفيس بزرگ، شهر ممفيس و استان شلبي و 2,500 شركت شكل گرفته است. 

شركاي پروژه
با اينكه آمار و ارقام در مورد ممفيس و تقاضاهاي ايجاد شده در زمينه هاي باري، كسب و كاري و مسافري، 
بسياري تحت تاثير قراردهنده هستند، ولي تحقق چشم انداز شهر فرودگاهي، بدون اتحاد و پشتيباني جامعه، 

امكان پذير نمي بود.
توسعه  به سوي  جامعه  حركت  بزرگ ترين  در  كليدي  عنصر  يك  ممفيس،  فرودگاه  شهر  توسعه  و  رشد 
اقتصادي است. بيش از 60 ميليون دالر صرف مديريت برنامه ريزي اين اقدام چندمرحله اي شده است تا 
اينكار به نحوي انجام شود كه سرانجام موفقيت آميزي داشته باشد. ممفيس مسووليت هاي خود در فراهم 
كردن فرصت هاي اقتصادي و در عين حال ايجاد محيطي ايمن، قابل دسترس و چشم نواز و زيبا را با جديت 

بسيار بر عهده گرفته است.
هدايت كننده اين اصول و مباني، شركت توسعه فرودگاهي ممفيس است كه يك تشكيالت غيرانتفاعي 
تشكيالت  يك  از  فراتر  كه  فوق  شركت  است.  فرودگاه  اطراف  اقتصادي  توسعه  و  جامعه  اختيار  در  و 
مبارزه با پسماند و يا طرف دار و حامي منطقه بندي است، توجه خود را به موضوعاتي از قبيل بقا و توسعه 

كسب وكارها، نجات و حفظ محيط زيست محلي و برنامه هاي ايمني، معطوف كرده است.
شركت توسعه فرودگاه ممفيس توسط هيئت مديره اي متشكل از مديران ارشد اعضاي پايه گذار و همين طور 
پيشگامان كسب وكارهاي محلي از جمله بلز انترپرايزز2، سي بي ريچارد اليس3، الويس پريسلي انترپرايزز4، 

FedEx و بانك اول تنسي اداره مي شود.

دروازه جذاب  بايد يك  فرودگاه ممفيس  معتقدند كه  فرودگاهي ممفيس  توسعه  پايه گذار شركت  مديران 
مقصد  يك  منطقه،  براي  كسب وكاري  تسهيل گر  مركز  يك  ممفيس،  شهر  به  ورود  براي  الهام بخش  و 
گردشگري و بازديد بی نظير و يك محيط و محله مسكوني متنوع و داراي خدمات مثال زدني باشد. اقدامات 
جديد به منظور تحقق اين ديدگاه، شامل بهبود و تاسيس زيرساخت هايی از قبيل احداث بلوار الويس پريسلي 

1- Fast Forward
2- Belz Enterprises
3- CB Richard Ellis 
4- Elvis Presley Enterprises  
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و دروازه بروكس كه در سال 2009 شروع شدند، يك طرح جامع منظرسازي براي بلوار پلَو1 و L240 و 
اقداماتي در زمينه تعيين موارد عدم رعايت ضوابط و اصالح آن ها در كريدور بلوار ايرويز مي شود.

امكان بالقوه منفعت رساني شهر فرودگاهي ممفيس به جامعه پيرامون اش نيز در اوايل كار توسط مجلس 
براي  فرودگاه  اداره  با  تا  كرد  منصوب  را  فرودگاهي  راهبري شهر  كميته  سال 2006  در  بزرگ  ممفيس 
سرمايه گذاري روي منابع و سرمايه هاي پشتيباني منطقه همكاري كرده و همسايه هاي هم مرز خود را احيا 
كند. اين كميته، همكاري نزديكي با اداره فرودگاه ممفيس شلبي دارد و نتيجه اين رهبري نيرومند، منجر 

به نتايج برجسته و مهيجي شده است.

محيط زيست
توجه فرودگاه بين المللي ممفيس به محيط زيست، شامل هر دو سمت پايانه يعني سمت پروازي و سمت 

غيرپروازي مي شود.
سوخت،  مصرف  نظر  از  و  بزرگ ترين  پذيرش  قابليت  كه  باندي  براي  فرودگاه  پروازي،  سمت  مورد  در 
شركت هاي  يعني  اين  است.  كرده  سرمايه گذاري  مي شوند،  ساخته  امروزه  كه  هواپيماهايي  كارآمدترين 
حمل محموله هاي باري و مسافر، مي توانند از هواپيماهاي بزرگ تر و دور پروازتر كه از نظر زيست محيطي 
كارآمدتر هستند، استفاده كنند، بدون اينكه در ظرفيت كلي آن ها كاهشي ايجاد شود. عالوه بر اين، فرودگاه 

اطمينان حاصل كرده كه سيستم باندهاي خزش آن، حداكثر كارآيي را خواهند داشت.
بهترين مثال براي كارآمدي زيست محيطي در سمت غيرپروازي فرودگاه، همان مركز حمل ونقل زميني 
است. اين مركز، نياز به كليه اتوبوس هاي اجاره اي را حذف كرده و تقريبا نياز به تمامي اتوبوس هايي كه در 
فواصلي دورتر توقف مي كردند را هم كاهش داده است. با تلفيق جايگاه هاي توقف خالي كه با تلفن هاي 
همراه مي توان محل آن ها را شناسايي كرد و با تكميل بهينه سازي جريان كلي ورود و خروج اتومبيل ها به 

فرودگاه، فرودگاه بين المللي ممفيس مقدار قابل توجهي از آلودگي هوا را كاهش می دهد.

1- Plough
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فرودگاه بين المللي تامبو1  
شهر فرودگاهي آتي آفريقا

مشخصات
• سال افتتاح: 1952	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار: 1,888 	
• تعداد كل كاركنان: 1,200 	
• تعداد پايانه ها: 1	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها: 212,522 	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال برحسب ميليون نفر: 18/9	
• حجم محموله هاي باري: 300,000  تن	
• امكانات فعلي: پايانه بهسازي شده	
• برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: قطار سريع السير گائوترين )2010(، بارانداز وسط محوطه	
• ارتباط هاي تركيبي: جاده و راه آهن )2010(	
• سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: 14 ميليون دالر، 18,000 شغل 	

1- Tambo International Airport
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چشم انداز شهر فرودگاهي
فرودگاه بين المللي تامبو كه دومين فرودگاه پر رفت وآمد آفريقا است، در طي 60 سال فعاليت خود، شاهد 

تغييرات بسياری بوده است.
 ،1994 سال  در  شد،  ساخته  اسموتس1  يان  بين المللي  فرودگاه  نام  به   1952 سال  در  كه  فرودگاه  اين 
يادبود سياستمدار مشهور  به  تاكنون،  از سال 2006  و  نامگذاري گرديد  بين المللي ژوهانسبورگ  فرودگاه 
ضدنژادپرستي و رييس مجلس ملي آفريقا يعني آقاي اوليور تامبو، فرودگاه بين المللي تامبو ناميده مي شود. 

اين فرودگاه اكنون در صدد تبديل شدن به يكي از اولين شهرهاي فرودگاهي آفريقا است.
پايانه،  از  خارج  و  داخل  در  مختلف  شركت هاي  توسط  نفر   18,000 داشتن  استخدام  در  با  فرودگاه  اين 
اين فرودگاه،  ايفا كرده است.  اكور هولني2، ژوهانسبورگ3 و گاتنگ4  اقتصاد منطقه های  نقش حياتي در 
اوليه اش،  معمولي  به وضعيت  نسبت  مترمربع  ميزان هزاران  به  دارد كه  زيرساخت هاي تحسين برانگيزي 

توسعه پيدا كرده است.
اين چهارراه هوايي، اخيرا ساختمان پايانه مركزي خود را با صرف 307 ميليون دالر به پايان رسانيد كه 
ارتباط بين پايانه هاي موجود پروازهاي داخلي و بين المللي فرودگاه را ايجاد كرده و به عنوان بلوك ساختماني 

نهايي در بازسازي كامل محدوده پايانه كه بيش از 10 سال قبل آغاز شده بود محسوب مي شود.
فرودگاه تامبو كه هم اكنون هم يكي از چهارراه هاي اصلي هوانوردي آفريقا است، در سال 2009 به 19 
ميليون نفر مسافر خدمات رساني كرد. شبكه مسير پروازي اين فرودگاه، پنج قاره را پوشش مي دهد و عالوه 
بر اينكه، شركت هاي هواپيمايي متعددي شامل اتحاد، دلتا و بريتيش ايرِويز در اين قطب پروازي حضور قوي 

دارند، شركت هواپيمايي ملي يعني شركت هواپيمايي آفريقاي جنوبي نيز در آن مستقراست.
صرفنظر از مسافران، اين فرودگاه همچنين يك نقطه مهم ورود محموله هاي باري است و سال گذشته با 

نزديك به 300,000 تن محموله هاي باري سر و كار داشت.
اين فرودگاه كه قانع به وضعيت فعلي خود نيست، در حال تثبيت خود به عنوان يك چهارراه جهاني است و 
در اين راستا، امكان پذيرش اولين پرواز هواپيماي ايرباس 380 شركت هواپيمايي ايرفرانس/ ك. ال. ام به 

اين فرودگاه را در فوريه 2010 فراهم كرد.

1- Jan Smuts
2- Ekurhuleni
3- Johannesburg
4- Gauteng
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شهر  شرق  در  هولني  اكور  شهر  در  هكتار   1,888 مساحت  به  زميني  روي  كه  تامبو  بين المللي  فرودگاه 
ژوهانسبورگ واقع گرديده است، در موقعيت مكاني مناسبي براي تحقق يك چشم انداز بلندپروازانه شهر 
هوايي واقع شده و در حال اجرای طرح جامعي برای استفاده از امالك و مستغالت در اختيار و همچنين 

ارتباط با رشد اقتصادي شهرهاي مجاور از قبيل ژوهانسبورگ و پرتوريا است.
پروژه ها شامل يك سيستم حمل ونقل سريع السير اتوبوسي، خدمات ريلي سريع السير گائوترن كه فرودگاه را 
به شهرهاي پرتوريا، ژوهانسبورگ و سندتون مرتبط مي كند و همين طور بهبود منطقه اطراف فرودگاه است.
فرودگاه با پيش بيني حجم قابل توجه مسافران براي مسابقات فوتبال جام جهاني 2010 و جدا از اينكه بايد 
نيازهاي حمل ونقل هوايي جنوب قاره آفريقا را هم برآورده كند، برنامه هاي زيرساختي آماده كرد تا بتواند 

پاسخگوي تقاضاها و نياز ها باشد.

كاربري اراضي
فرودگاه بين المللي تامبو با تكميل پروژه ساختمان پايانه مركزي 307 ميليون دالري خود، نه تنها ظرفيت 
خود را افزايش داده، بلكه گام هايي نيز در جهت سروسامان  دادن وضعيت فروشگاهي و افزايش رضايت 

مسافران برداشته است.
اين ساختمان، تمام زمينه هاي محلي و بين المللي را در زير يك سقف گرد آورده است كه تا حد زيادي 
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جهت يابي مسافران را بهبود مي بخشد. مكمل اين پروژه اصلي، ساخت وساز كريدور فرودگاه و همچنين 
محوطه توقف هواپيماها است كه اخيرا تكميل گرديده و امكان پذيرش نسل جديد هواپيماهاي بزرگ از 

قبيل ايرباس 380 و بوئينگ دريم الينر را فراهم مي كند.
اين ساختمان كه در چند مرحله اجرا شد، شامل يك آتريوم در قسمت پروازهاي ورودي بين المللي است كه 
در ماه سپتامبر سال 2008 براي استقبال از مسافراني كه با پروازهاي بين المللي وارد مي شوند، افتتاح شد.

تعدادي فروشگاه  و محوطه غذاخوري كه بزرگ تر و تغيير دكوراسيون داده شده بود، در ماه اكتبر سال 2008 
افتتاح شدند. طبقه مسافران خروجي كه بزرگ تر شده و 75 پيشخوان پذيرش مسافر به آن اضافه شده 
بود، محل پياده كردن افراد از اتومبيل در كنار پياده رو و همين طور تجهيزات و دستگاه هاي امنيتي و كنترل 

گذرنامه، در ماه آوريل سال 2009 به بهره برداري رسيدند.
به مسافران  به خدمات رساني  آغاز  بين المللي،  پروازهاي  يكپارچه ورود  اول محوطه  بعد، مرحله  ماه  يك 
ورودي پروازهاي بين المللي كرد كه با راه اندازي يك نوار نقاله 90 متري حمل چمدان هاي مسافران، اين 

فرودگاه به آمادگي كامل براي پذيرش هواپيماهاي ايرباس 380 رسيد.
به طور كلي تر، ساختمان پايانه مركزي موجب ايجاد يك ساختمان پايانه در فرودگاه بين المللي تامبو شد كه 

مسافران و خصوصا مسافران ترانزيت مي توانند از طريق آن در ميان كل ساختمان ها تردد كنند.
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يعني  ورودي  بين المللي  پروازهاي  پايانه  دوم  مرحله  بر  مشتمل  مركزي  پايانه  ساختمان  كارهاي  مابقي 
تاسيسات و امكانات مورد نياز براي كنترل مجدد و انتقال مسافران ورودي پروازهاي بين المللي به پروازهاي 
داخلي و تغيير چيدمان تاسيسات و امكانات موقتي، در ماه دسامبر سال 2009 و پيش از جام جهاني فوتبال، 

به پايان رسيدند.
سيستم حمل ونقل عمومي سريع السير گائوترن به طول 80 كيلومتر، در حال حاضر در دست احداث بوده و 

پس از تكميل شدن، فرودگاه را به شهر ژوهانسبورگ و شهرهاي اطرافش متصل خواهد كرد.
نيازهاي خاص مسافران فرودگاه طراحي شده است،  با  با امكانات و تسهيالتي كه متناسب  گائوترن كه 
اين امكان را برای مشتريان فراهم مي كند كه بارهاي مسافرتي خود را در ايستگاه سندتون تحويل شركت 

هواپيمايي داده و ضمنا مدت سفر تا فرودگاه را به كمتر از 15 دقيقه كاهش مي دهد.

محموله هاي باري و پشتيباني
در طي 40 سال گذشته، عمليات باري در فرودگاه بين المللي تامبو افزايش چشم گيري داشته و امروزه حجم 
ساليانه محموله هاي باري هوايي به مقداري رسيده كه فرودگاه در صدد احداث يك چهارراه باري جديد 

است.
اين تاسيسات جديد كه به نام "ميدفيلد كارگو"1 است، در ميان دو باند فرودگاه قرار گرفته و به عنوان يك 
راه حل بلندمدت براي پاسخگويي به نيازهاي جاري و آتي، به شرحي كه در طرح جامع فرودگاه آمده است، 

شناخته مي شود.
با جابجا شدن 300,000 تن محموله هاي باري در سال 2009 توسط 15 موسسه حمل ونقل از قبيل سوئيس 
پورت، دناتا و بيد اير در فرودگاه تامبو، برنامه ريزان اين فرودگاه به دنبال ايجاد اشتراك مساعي هاي بيش تر 
در زمينه پشتيباني و تداركات هستند و تاسيسات و امكانات جديد، به اين دروازه اجازه جابجايي يك ميليون 

تن محموله باري در هر سال را مي دهد.
در اين بين، فرودگاه براي افزايش توليد، به  دنبال راه هاي ديگري از قبيل ادغام انبارهاي كوچك با يكديگر 
به منظور كارآمدتركردن فرآيند جابجايي داخلي محموله هاي باري است. در نتيجه، تعداد موسسات كمتر و 

كارآيي در تناژهاي باال بيشتر مي شود. 

1- Midfield Cargo
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نتيجه گيري كلي  بتواند به يك  بايد  باري برگزار مي شود،  با حضور ذينفعان محموله هاي  كارگاه آتي كه 
در مورد امكانات توسعه و همين طور آينده تاسيسات و تجهيزات موجود و تاسيسات جديد احتمالي، برسد.

قبيل  از  داراي فن آوري هاي جديد  متنوع  اقالم  با  تاسيسات 50,000 مترمربعي فرودگاه،  در حال حاضر، 
تلفن هاي همراه، موتور هواپيما، قطعات انواع موتورها و اقالم فاسدشدني چون گل ها و ميوه جات، سر و 

كار دارد.
به  كه  مي كنند  اداره  را  شبكه اي  لوفت هانزا  و  ايرفرانس  قبيل  از  مهمي  و  بزرگ  هواپيمايي  شركت هاي 
بازارهايي در اروپا، اياالت متحده و كشورهاي آفريقايي خدمات رساني مي كنند و شركت هواپيمايي آفريقاي 

جنوبي بزرگ ترين كارفرماي اين فرودگاه است.

پيشرانه اقتصادي
فرودگاه بين المللي تامبو از حيث جابجايي مسافران بين المللي در قاره آفريقا در مقام دوم قرار دارد )پس از 
فرودگاه قاهره( ولي از نظر تعداد كل مسافران، حجم محموله هاي باري هوايي بين المللي و همچنين حركت 

ترافيك هوايي، مقام اول را دارد.
فرودگاه بين المللي تامبو از نظر تعداد مسافران، فعاليت هاي بارهاي هوايي، حركت ترافيك هوايي و تعداد 
شركت هاي هواپيمايي بين المللي، فعاالن هوانوردي عمومي و همچنين پروازهاي باري وابسته به فرودگاه، 

از فرودگاه هاي ديگر كشورهاي آفريقايي به راحتي پيشي گرفته است.
اين فرودگاه همچنين بزرگ ترين طيف خدمات فني پشتيباني در آفريقاي جنوبي را در اختيار دارد. اين عوامل، 
چهارراه هوايي بودن اين فرودگاه، نه تنها در كشور آفريقاي جنوبي بلكه در جنوب قاره آفريقا را تاييد مي كنند.

هوايي  باري  محموله هاي  ارزش حمل  درصد    90 از  بيش  داشتن  اختيار  در  با  تامبو  بين المللي  فرودگاه 
بين المللي در داخل و خارج از كشور آفريقاي جنوبي، هنوز چهارراه هوايي اصلي كشور است و به احتمال 
باري هوايي  بيش تر محموله هاي  زيرا  را حفظ خواهد كرد،  آينده هم همين موقعيت  در  يقين،  به  قريب 

بين المللي، توسط پروازهاي هوايي بين المللي از پيش برنامه ريزي شده حمل مي شوند.
مطالعاتي كه اخيرا انجام شده  نشان مي دهند كه اين فرودگاه به ركورد 37 ميليون دالري واردات و صادرات 
محموله هاي باري هوايي، دست يافته است. اين مطالعات همچنين حاكي از اين است كه سه فرودگاه اصلي 
شركت فرودگاه هاي آفريقاي جنوبي )دوربان، كيپ تاون، ژوهانسبورگ( جمعا در حدود 25/4 ميليون دالر 
به درآمد ناخالص ملي كشور آفريقاي جنوبي كمك كرده اند و سهم فرودگاه بين المللي تامبو، معادل 55 
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درصد از اين جمع كل است. بزرگ ترين ذينفع اين تاثير )49 درصد(، بخش صنعت حمل ونقل، انبارداري و 
ارتباطات راه دور و پس از آن بخش هاي تجارت و اقامت )26 درصد( هستند.

تركيب استخدامي اين سه فرودگاه، حدود 395,936 فرصت شغل ايجاد كرده كه فرودگاه بين المللي تامبو 
با 57/9 درصد بيش ترين سهم را در اين بين دارد. با در نظر گرفتن اينكه تنها سه فرودگاه در كشور، داراي 
چنين تاثير قابل توجهي بر وضعيت استخدامي دارند، سهم فرودگاه بين المللي تامبو، بسيار حائز اهميت است.

و  تركيبي مستقيم  استخدامي  تاثير  كه  متوجه مي شويم  كنيم،  نگاه  اين موضوع  به  ديگري  زاويه  از  اگر 
غيرمستقيم اين سه فرودگاه، بسيار قابل توجه است. حدود 33,726  فرصت شغلي مستقيم در و 395,936 
فرصت شغلي غيرمستقيم ايجاد شده كه مضرب 11/7 را مي دهد، بنابراين به ازاء هر فرصت شغلي مستقيم 
در هر يك از اين سه فرودگاه، 11/7 فرصت شغلي ديگر در اقتصاد استان هاي مربوط به اين فرودگاه ها 

ايجاد شده اند.
بخش تجارت و محل اقامت با 36 درصد، بيش ترين سود از فرصت توليدي را كه از طريق صرف هزينه 
توسط مسافران ايجاد مي شود را به خود اختصاص مي دهد و پس از آن هم بخش توليدي با 38 درصد 

قرار دارد.
فرودگاه بين المللي تامبو با پايانه توسعه يافته، تغيير دكوراسيون، بهبود ارتباط ريلي و موقعيت پيشگامي به عنوان 

چهارراه هوايي مسافري و باري، در مسير درستي براي تعقيب چشم انداز شهر فرودگاهي خود قرار دارد.
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فرودگاه بين المللي پيتسبورگ1 
يک شهر فرودگاهي متنوع

مشخصات
• سال افتتاح: 1952	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار: 3,561 	
• تعداد كل كاركنان: 12,100 	
• تعداد پايانه ها: 1	
• تعداد دروازه هاي سوار و پياده شدن از هواپيماها: 75	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها: 147,720 	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال برحسب ميليون نفر: 8	
• حجم محموله هاي باري: 82,620 تن	
•  امكانات فعلي: پارك كسب و كاري سمت پروازي، پارك تجارتي كلينتون، مركز اصلي محصوالت	

        ورزشي ديك، شركت علمي ترمو فيشر، نيروهاي هوايي ذخيره شماره 911 اياالت متحده، گارد ملي
      هوايي شماره 171 ايالت پنسيلوانيا، نيروهاي ارتشي ذخيره شماره 316 اياالت متحده

1- Pittsburgh Int’l. Airport



شهرهاي فرودگاهي جهان154

•  برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: مركز پشتيباني بين المللي، مركز خريد وست فيلد، شركت چرينگتون، 	
      پارك اداري

• ارتباط هاي تركيبي: جاده، راه آهن و رودخانه	
•  سهم اقتصادي در كمك به مناطق هم جوار: 5/7 ميليارد دالر در كل فعاليت هاي اقتصادي، 71,160 	

      شغل

چشم انداز رييس هيئت اجرايي
فرودگاه بين المللي پتسبورگ با در اختيار داشتن 3,561 هكتار زمين، چهار باند پرواز و يك پايانه مدرن، در 
مقايسه با ديگر فرودگاه هاي شلوغ و پر رفت وآمد و با محدوديت ظرفيت، گزينه مناسبي براي كسب وكار در 

موازات نوار ساحلي اقيانوس اطلس است.
شهر پيتسبورگ، توليدكننده اصلي فوالد در اياالت متحده در قرن هاي نوزدهم و بيستم، تا قبل از ركود 
اقتصادي در دهه هاي 1970 و 1980 كه منجر به تعطيل شدن بسياري از كارخانه هاي فوالد شد، به عنوان 

شهر فوالد شناخته مي شد.
از آن زمان به بعد، اين شهر مبناي اقتصادي خود را تنوع بخشيده و خدمات و صنايع جديدي از آموزش و 
مراقبت هاي پزشكي گرفته تا محصوالت داراي فن آوري نوين و تحقيقات از قبيل "انستيتوي روباتيكس" 
در دانشگاه كارنگي ملون1  را انتخاب كرد. در راستاي گسترش و پيشرفت در گزينه هاي جديد، فرودگاه اين 

شهر، نقش كليدي داشته است.  
در 10 سال گذشته، فرودگاه بين المللي پيتسبورگ، به عنوان يك فرودگاه مبدا و مقصد كه به قسمت شرقي 
ايالت پنسيلوانيا، قسمت غربي ايالت مريلند، قسمت شرقي ايالت اوهايو و قسمت شمالي ايالت ويرجينياي 
غربي خدمات رساني مي كند، يك چهارراه مستحكم و قابل اعتماد براي شركت هواپيمايي يو اِس اِير2 بوده 

است.
فرودگاه بين المللي پيتسبورگ كه در فاصله 90 دقيقه اي از 70 درصد جمعيت آمريكاي شمالي قرار دارد، با 
موقعيت مكاني كه امكان توسعه فيزيكي آن نيز ميسر است، براي ارايه زنجيره پشتيباني پيچيده به انواع 

مشاغل، بسيار مناسب است.

1- Carnegie Mellon
2- US Air
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چشم انداز شهر فرودگاهي پيتسبورگ در اواسط عمليات ساختماني احداث پايانه ميدفيلد، در سال 1992، 
شكل گرفت.

و  هواپيماها  خزش  براي  زمان  كمترين  به  نياز  جمله  از  طراحي  خالقانه  مظاهر  داشتن  با  فرودگاه  اين 
همين طور داشتن يكي از نمونه هاي تخصيص فضا براي فروشگاه هاي ملقب به بازار هوايي، در آن زمان 

توسط رسانه هاي جمعي، "فرودگاه آينده در زمان حال" ناميده شد.
بازار هوايي كه با مشاركت اداره فرودگاه هاي بريتانيا ساخته شد، بيش از 100 فروشگاه و رستوران با نام ها 
و قيمت هاي مراكز فروش خياباني دارد. اين فرودگاه به طور ناگهاني شاهد افزايش عمليات فروشگاهي خرد 
بود، به طوري كه ميانگين 2/5 دالر هزينه صرف شده توسط هر مسافري كه قبل از سال 2009 در پايانه 

قديمي سوار بر هواپيما مي شد، در سال 2009 در پايانه ميانه فرودگاه به بيش از 14 دالر افزايش يافت.
تخريب  پايانه قديمي فرودگاه پيتسبورگ در سال 1999، موجب آزاد شدن اراضي شد كه براي عمليات 
بين المللي  فرودگاه  اداره كننده  بعد،  به  زمان  آن   از  و  بود  نياز  مورد  پروژه ها،  اولين  ساخت وساز  عمراني 
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پيتسبورگ يعني اداره فرودگاهي ناحيه آلگني1 ، برنامه اي را براي پروژه هاي اقتصادي و همين طور شهر 
فرودگاهي، به مرحله اجرا گذاشت. 

طيف گسترده و متنوعي از اماكن كسب و كاري، از پارك كسب وكاري سمت پروازي گرفته تا پارك تجارت 
كه مورد استفاده چاپ خانه ها و توليدكنندگان قرار مي گيرد و حتي احداث موسسه آموزشي دانشگاه روبرت 

موريس شهر پيتسبورگ در اين فرودگاه وجود دارد.
براي ساخت وساز و 2,185  اختيار داشتن 1,200 هكتار زمين  با در  پيتسبورگ،  بين المللي  امروز فرودگاه 
هكتار براي ايجاد يك منطقه آزاد تجاري، محل مناسبي براي شركت هاي كوچك و بزرگي كه به دنبال 

وسعت بخشيدن به كسب وكار ملي و يا بين المللي خود هستند، به حساب مي آيد.
تاييد و استقبال مسووالن و  ارايه جوايز متعدد به مشتريان فرودگاه بين المللي پيتسبورگ، مورد  فرهنگ 
مسافران قرار گرفته است. خوانندگان نشريه "كند نست تراولر"2، به اين فرودگاه به عنوان بهترين فرودگاه 
و  پاور"  دي  "جي.  موسسه  همه پرسي  البته  دادند،  راي  جهان  مطرح  فرودگاه  سومين  و  متحده  اياالت 

1- Allegheny County Airport Authority
2- " Conde Nast Traveler"
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تحقيقات  در  در ضمن  است.  فرودگاه مطرح جهان  دومين  فرودگاه،  اين  كه  بود  اين  از  حاكي  همكاران 
"شركت تحقيقاتي پالگ"، امتيازات ارايه شده توسط مشتريان به كيفيت رستوران هاي اين فرودگاه، مورد 

تمجيد قرار گرفته است.
اين فرودگاه در سال 2009، زمان برگزاري كنفرانس G20 كه دروازه ورودي مقامات ميهمان از سراسر 
جهان با 120 هواپيما از كشورهاي شركت كننده بود، از نظر بين المللي هم مورد تاييد و تمجيد قرار گرفت.
اين طور كه آقاي برادلي دي پنراد1، مديركل و رييس هيئت اجرايي فرودگاه بين المللي پيتسبورگ اظهار 
مي دارد: "مجموعه اي از امتيازات منحصر به فرد، اين فرودگاه را به يك مكان ايده آل براي كسب وكار تبديل 

كرده است."

كاربري اراضي
پايانه به ساخت وساز  پايانه هاي ميدفيلد فرودگاه، زمين 84 هكتاري ساختمان 40 ساله  افتتاح مجتمع  با 
مجدد اختصاص يافت و محل تاسيس اولين امالك و مستغالت يعني پارك كسب وكاري سمت پروازي شد.

پس از تخريب ساختمان پايانه قديمي، انجام اقدامات زيست محيطي روي زمين و ساخت پارك كسب وكار 
سمت پروازي با احداث سه ساختمان اداري درجه ممتاز، دو دفتر با كاربري انعطاف پذير، ساختمان انبارها، 
باري و  پايانه محل استقرار دايمي شركت هوانوردي آتالنتيك، ساختمان آشيانه شماره A محموله هاي 
آشيانه شركت اچ. جي. هاينز )توليدكننده كچاپ معروف Heinz(، زندگي جديدي در فرودگاه بين المللي 

پيتسبورگ آغاز شد.
مسيرهاي  قبيل  از  داخلي  امكانات  شامل  و  مترمربع   55,000 به  نزديك  ساخت وساز،  اين  كل  مساحت 

منظرسازي شده براي پياده روي، فواره يادبود پيشكسوتان و يك ميدان گاه است.
در سمت غير پروازي، قطعه زميني براي چند ساختمان اداري ديگر و انبارها، و در سمت پروازي زميني براي 

احداث سوله هاي شركتي و يا تاسيسات مرتبط با محموله هاي باري در نظر گرفته شده است.  
در محوطه قبلي پاركينگ فرودگاه كه در آن طرف بزرگ راه I-376 و دوربرگردان پارك كسب وكار سمت 
پروازي واقع شده، قرارگاه نيروهاي ذخيره شماره 316 ارتش اياالت متحده بنا شده است. طرح و نقشه هاي 
نهايي براي جابجايي و تغيير مكان قرارگاه منطقه اي ارتش و كارپردازي، كه به 160,000 سرباز كه در 

1- Bradley D. Penrod
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شعاع 150 كيلومتري فرودگاه ساكن هستند خدمات ارايه مي كند، قرار است تا سال 2012 تكميل شود. 
مرحله دوم، پارك تجارت كلينتون است كه در زميني به وسعت 40 هكتار در انتهاي غربي فرودگاه واقع 
شده است. يك انبار 37,000 متر مربعي كه داراي ارتفاع داخلي بلندي است و توسط شركت بانچر ساخته 
شده، مقر عمليات پست FedEx  و شركت امريكن تاير است. موسسه انتشاراتي نپر1، تاسيسات خود را در 
يك چاپ خانه و مركز توزيع در فضايي به مساحت 9,300 مترمربع و به صورت يكپارچه در زير يك سقف 

گردآورده كه البته امكان توسعه براي رفع نيازهاي آتي را هم دارد.
شركت آلماني فالبگ كه توليدكننده شيشه است، آخرين شركتي است كه در اين فرودگاه مستقر شده است. 
اين شركت براي توليد آينه هاي خورشيدي به منظوراستفاده در ساختمان هاي سبز و بخش حفظ انرژي، به 

يك فضاي 20,000 مترمربعي نقل مكان كرده است.
ساخت مرحله دوم پارك بازرگاني كلينتون به مساحت 32 هكتار نيز در برنامه قرار دارد.

1- Knepper
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مركز پشتيباني فرودگاه بين المللي پيتسبورگ
اين مركز كه در داخل منطقه آزاد تجاري و در مجاورت باند پرواز 3,162 متري شماره 10L/28R واقع شده، 
يكي از چهارراه هاي پشتيباني محموله هاي باري مركز بين المللي پشتيباني فرودگاه بين المللي پيتسبورگ 

خواهد بود.
مركز پشتيباني كه با مشاركت شركت ترامل كرو1 و اداره فرودگاهي ناحيه آلگني ساخته مي شود، پذيراي 
تشكيالتي به وسعت بين 2,225 مترمربع تا 12,300 مترمربع است و به كسب وكارهاي قسمت غربي ايالت 
پنسيلوانيا با ارتباط مناسب به ساحل شرقي اياالت متحده و غرب مياني اياالت متحده، امكانات باري و 

انبارداري به منظور توليد و يا توزيع كاال، ارايه مي كند.
در سال 1994، يكي از اولين شركت هايي كه در اين فرودگاه مستقر شد، شركت توليدات كاالي ورزشي 
ديك2 از نيويورك بود كه پيتسبورگ را به عنوان محلي مناسب براي توسعه امكانات و تاسيسات و توزيع 

محصوالت خود تشخيص داد.
امروزه شركت ديك، از يك شركت منطقه اي به بزرگ ترين فروشنده توليدات ورزشي در اياالت متحده 
تبديل شده و مجموعه 45 هكتاري آن در داخل فرودگاه، سومين مقر آن از زمان نقل مكان به قسمت  
شرقي ايالت پنسيلوانيا است كه اين به علت رشد و پيشرفت سريع شركت در طي 16 سال گذشته بوده است.

اين مجموعه، شامل ساختمان مركزي 65,000 مترمربعي فوق مدرن با كافه تريا و رستوران، مركز همايش 
با تاالر سخنراني، فروشگاه هاي نمونه، بانك، قسمت خدمات رفاهي كاركنان، يك سالن كامل ژيمناستيك، 
باشگاه سالمتي، زمين هاي تنيس، مركز مراقبت از اطفال، زمين رشته هاي دو و ميداني، مسير پياده روي و 

يك مركز يكپارچه هوانوردي براي نگهداري هواپيماهاي اين شركت ها است.

دانشگاه رابرت موريس3 
اين دانشگاه كه قبال يك كالج كسب وكار بود، در فاصله 1/5 كيلومتري فرودگاه و در كنار بلوار دانشگاه 
واقع شده و  اكنون دانشگاه بزرگي است كه 5,000 دانشجو در 60 رشته متنوع، از 40 كشور مختلف ، در 

آن تحصيل مي كنند. 

1- Trammel Crow
2- Dick
3- Robert Morris University
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در 5 سال گذشته، ثبت نام سال اولي ها 40 درصد افزايش داشته است. دانشگاه رابرت موريس با امكانات 
جديد خود در مركز ورزشي جزيره و همين طور در مركز سوول1، قادر به ارايه امكانات متنوع همايشي به 

موسسات و تشكيالت مستقر در منطقه و ناحيه فرودگاه است.

وست فيلد2 
ساختمان هاي محل برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي وست فيلد كه توسط اداره فرودگاهي ناحيه آلگني 
برنامه ريزي شده است، بخشي از پروژه اي خواهند بود كه شامل زمين براي احداث دفاتر، ارايه امكانات 

پذيرايي/ تفريحي هتل است.
بعد از تكميل مجتمع پايانه اي ميدفيلد، ساخت وساز در كناره كريدور پارك وي فرودگاه )كه اكنون بزرگ راه 

I-376 ناميده مي شود( آغاز گرديد.
منظر  توجهي  قابل  به طور  فروشگاهي هم  و صنعتي، ساخت وسازهاي  تجاري  بر ساخت وسازهاي  عالوه 

حاشيه كريدور فرودگاه كه به مثلث طاليي پيتسبورگ منتهي مي شود را تغيير داده است.
مركز شهري رابينسون كه جاذبه هايي چون فروشگاه هاي ايكيا و كاستكو3 در آن وجود دارند، شامل يك 

مركز خريد است كه فروشگاه هاي معروف ديگر و كاالهاي ورزشي ديك هم در آن مستقر هستند.
مركز خريد وست هيلز كه يكي از بناهاي اصلي و اوليه اي است كه 50 سال پيش در ناحيه فرودگاه ساخته 
شده است، اكنون به عنوان يكي از شعب اصلي وال مارت4 در دست بازسازي است و به حيات مجدد ناحيه 
كسب وكاري بلوار دانشگاه كه پارك كسب وكار سمت پروازي را به مجتمع دانشگاه رابرت موريس متصل 

مي كند، كمك شاياني خواهد كرد.

محموله هاي باري و پشتيباني
فرودگاه بين المللي پيتسبورگ با بيش از 22,250 مترمربع امكانات مختص به خود و تاسيسات و تجهيزات 
مستقل بازرسي محموله هاي باري در مكان بسيار مناسبي براي ايفاي نقش پايگاه ميان راهي بين نيويورك 

و شيكاگو قرار گرفته است.

1- Sewell
2- Westfield
3- Costco
4- Wal-Mart
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آرايه محوطه پروازي اين فرودگاه، پنج باند پرواز دارد كه همگي به سيستم ILS مجهز هستند و دو باند 
از پنج باند داراي قابليت سازگاري با هرگونه آب و هوايي CAT II و CAT III مي باشند. عبور از عرض 
ركورد  پيتسبورگ،  بين المللي  فرودگاه  كه  گرديده  موجب  اين  و  شده  رسانيده  حداقل  به  پرواز،  باندهاي 
حسادت برانگيزي در زمينه مدت زمان خزش هواپيماها از خود به جاي بگذارد كه به تبع آن، هزينه هاي 
قابل  ميزان  به  زمان،  و همين طور  هواپيما  هزينه سوخت  نظر  از  هوايي  عملياتي شركت هاي حمل ونقل 

توجهي كاهش يافته است. 

پيشرانه اقتصادي
فرودگاه بين المللي پيتسبورگ كماكان به عنوان يكي از سنگ  هاي زيربناي اقتصاد منطقه شناخته مي شود. 
اين فرودگاه در سال 2008 نيازهاي حمل ونقل هوايي نزديك به 9/6 ميليون نفر مسافر را برآورده و بيش 

از 84,500 تن محموله هاي باري را جابجا كرده است.
با  و  فعاليت  پيتسبورگ  بين المللي  فرودگاه  در  آن ها  تابعه  شركت هاي  و  مسافري  هواپيمايي  شركت  ده 
ميانگين 160 پرواز در هر روز، با 35 شهر ارتباط پروازي دارند. شركت هواپيمايي يو اِس اِيرِويز1 با استقرار 
تاسيسات نگهداري و تعميرات هواپيماهاي خود و همين طور مركز كنترل عمليات خود در فرودگاه بين المللي 

1- US Airways
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پيتسبورگ، حضور بااهميت و قابل توجهي در اين فرودگاه دارد.
شركت هواپيمايي ساوث وست1، در سال 2005 در فرودگاه پيتسبورگ مستقر شد و ارتباط هاي پروازي با 
شهرهاي شيكاگو، فيالدلفيا، بالتيمور، تامپا، فينيكس و الس وگاس را برقرار كرد. شركت هواپيمايي اِيرترن2 
و شركت هواپيمايي جت بلو3 نيز به ترتيب در سال هاي 2000 و 2006 به فعاليت در اين فرودگاه پرداختند.

براساس مطالعات اثرات اقتصادي كه در سال 2009 توسط موسسه ويلبر اسميت و همكاران براي اداره 
فرودگاهي ناحيه آلگني انجام شد، فرودگاه بين المللي پيتسبورگ در سال 2008 منجر به ايجاد 71,160  

شغل، پرداخت 2/1 ميليارد دالر حق الزحمه  و ايجاد 5/7 ميليارد دالر فعاليت اقتصادي گرديده است.
اين تاثير اقتصادي شامل هزينه هاي صرف شده توسط بيش از 100 كسب وكار و موسسه دولتي مستقر در 
فرودگاه از جمله شركت توليدات ورزشي ديك، شركت مايكل بيكر جونيور و مركز نيروهاي ذخيره شماره 
316 ارتش و با در نظر گرفتن معادل 12,100 شغل تمام وقت با حق الزحمه ساالنه 540/2 ميليون دالر است.

تاثير كل اقتصادي فرودگاه بين المللي پيتسبورگ، 5/1 درصد ميزان تخميني درآمد ناخالص منطقه شهري 
پيتسبورگ بوده و از نظر تعداد كاركنان، پنجمين رتبه را در ميان فرودگاه هاي جهان دارد.  

1- Southwest
2- AirTran
3- JetBlue
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شركاي پروژه
اداره فرودگاهي ناحيه آلگني همكاري هاي نزديكي با استان آلگني، شهرك هاي اطراف و شهرداري هايي 

كه مجتمع فرودگاهي در آن ها قرار گرفته، برقرار كرده است. 
در  مشتركي  منافع  كه  دارد  واشنگتن  و  بيور1  آلگني،  استان هاي  از  نمايندگاني  جانبه،  سه  مشاركت  اين 

برنامه ريزي رشد و توسعه راهبري فرودگاه بين المللي پيتسبورگ براي كل ناحيه دارد.
اداره فرودگاه ها در زمينه توسعه جامعه با كنفرانس آلگني و در زمينه هاي توسعه كسب وكار، گردشگري و 

همايش ها، با تشكيالت گردشگري پيتسبورگ همكاري مي كند.
اداره فرودگاهي همچنين با بسياري از سازمان هاي خصوصي از جمله شركت بانچر، برن و اسكالو، امالك 

هورايزن و ترامل كرو در زمينه ساخت وسازهاي موفقيت آميز در اطراف فرودگاه، همكاري دارد.

محيط زيست
تالش هاي پيتسبورگ براي احداث امالك خود، به موازات كوشش هاي آن براي كاهش ميزان كربن حاصل 

از عملياتش، حركت كرده است.
فرودگاه بين المللي پيتسبورگ يكي از اولين فرودگاه هاي داراي سيستم شير برداشت سوخت هواپيماها )كه 
در كف قسمت توقف هواپيماها كار گذاشته مي شوند(، هواي از پيش گرم و يا سرد شده در داخل پل هايي 
كه مسافران براي سوارشدن به هواپيما از درون آن ها عبور مي كنند، بازيافت آسفالت و بتن براي استفاده 
به عنوان اليه زيرين پروژه هاي ساختماني، طراحي پروژه ها به صورتي كه نياز به كمترين مقدار جابجايي 
خاك و عمليات خاكي باشد و استفاده از مواد و مصالح محلي به منظوركاهش عمليات ترافيكي كاميون ها 

در جاده ها، بوده است.
اداره فرودگاهي همين طور با اداره منابع طبيعي پنسيلوانيا و اداره مهندسي ارتش، براي ايجاد يك سري 
مرداب هاي جايگزين كه دور از فرودگاه واقع شده اند همكاري كرده تا از تنوع زيستي شرق ايالت پنسيلوانيا 

محافظت كرده و شرايط ايمن براي فرودگاه ايجاد كنند. 
اين سازمان ها با تكيه بر موفقيت پروژه ها، در حال آماده سازي طرح بسيار پيشرفته مهار و كنترل مرداب ها و 
نهرها هستند. اين طرح فرصتي را در اختيار فرودگاه قرار مي دهد تا قبل از اينكه اثرات ناگواري بر فرودگاه 

1- Beaver
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بگذارند، ساماندهي شوند. اين عمل، هرگونه اثرات غيرقابل اجتنابي كه ممكن است ساخت وسازهاي آتي 
بر مرداب ها و نهرها بگذارند را خنثي مي كند.

فرودگاه بين المللي پيتسبورگ، پي گير نوسازي دو پروژه رهاشده تصفيه آب حاصل از زهكشي معدن در 
داخل اراضي فرودگاه بوده است. با در نظر گرفتن اينكه فرودگاه در باالدست آب هاي جاري قرار دارد، اين 
دو پروژه موجب بهبود كيفيت آب در پايين دست، از طريق حذف آهن و منگنز و تنظيم ميزان اسيديته و 

قليايي بودن آن مي شوند.
فرودگاه در حال حاضر با مشاركت شركت نورسكو كه تامين كننده انرژي است، در حال انجام يك ارزيابي 
براي شناسايي اقدامات ممكن در زمينه صرفه  جويي انرژي است كه به موجب آن، در طي 10 سال آينده، 

ساالنه تا 2 ميليون دالر در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد.
فرودگاه بين المللي پيتسبورگ، همچنين در حال احداث يك تصفيه خانه به ارزش 48 ميليون دالر، براي 
تصفيه آب يخ هاي حاصل از طوفان ها است كه توانايي تصفيه روزانه 10 ميليون گالن آب قبل از رهاكردن 

آن ها در حوزه آب ريز فرودگاه را دارد.
دارد و  پتانسيلي كه در امالك و مستغالت خود  با  پيتسبورگ  برنامه شهر فرودگاهي  به نظر مي رسد كه 
همين طور منطقه آزاد تجاري كه در آن احداث شده، در مسير صحيحي براي تداوم رشد در آينده، قرار 

داشته باشد.



165 فصل دوم

فرودگاه بين المللي تانكردو نوس1 
اولين شهر فرودگاهي آمريکاي جنوبي

مشخصات
• سال افتتاح: 1984	
• مساحت فرودگاه برحسب هكتار: 2,250	
• تعداد كل كاركنان: 6,000 	
• تعداد پايانه ها: 1	
• تعداد دروازه هاي سوار و پياده شدن از هواپيماها: 9	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:  70,122 	
• حداكثر ظرفيت تعداد مسافران در سال برحسب ميليون نفر: 5/56	
• حجم محموله هاي باري:  19,277 تن	
• امكانات فعلي: منطقه ويژه اقتصادي، بزرگ راه سه خطه، مقر اصلي دولت ايالتي	
•  برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: افزايش ظرفيت مسافران به 39 ميليون نفر در سال، افزايش حجم	

1- Tancredo Neves International Airport
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       محموله هاي باري به 1 ميليون تن، احداث پايانه دوم، ارتباط احتمالي مترو، احداث سه باند موازي
پيست  احداث  آموزش هوانوردي غيرنظامي،  احداث چهار هتل فرودگاهي، مركز  پرواز هواپيماها،        

      مسابقات اتومبيل راني فرمول 1 
• ارتباط هاي تركيبي: جاده 	

چشم انداز شهر فرودگاهي
هنگامي كه در ماه مارس سال 1984 "فرودگاه بين المللي تانكردو نوس" شهر "بلو هوريزونته"1 با موفقيت 

افتتاح شد، انتظارات فراوانی از آن مي رفت.
ايجاد يك  باري و  افزايش سريع مسافران و محموله هاي  به  اين فرودگاه كه در اصل براي پاسخگويي 
نقشه هاي اصلي  بود، در  برنامه ريزي شده  برزيل  بزرگ شهري كشور  ناحيه  براي سومين  محرك اصلي 
اوليه اش، دو باند طويل پرواز، دو پايانه مسافري عظيم 300,000 مترمربعي و امكانات و تجهيزات باري 

پيشرفته ای داشت.
اين امكانات اجازه مي دادند كه اين دروازه هوايي، پس از تكميل، ساالنه 20 ميليون نفر مسافر و 150,000 

تن محموله  باري را جابجا كند.
تنها مشكل اين بود كه برآوردن تقاضاهاي مسافري و باري، بسيار طول كشيد. در سال 2004، بيستمين 
سالگرد اين فرودگاه، تنها 388,580 نفر مسافر از فقط يك پايانه با ظرفيت 5 ميليون نفري آن استفاده كرده 

و تنها به وضعيت 26,600 تن محموله هاي باري رسيدگي شده بود.
ولي پس از آن، سرعت رشد در فرودگاه بين المللي تانكردو نوس با جابجايي 5/56 ميليون نفر مسافر در سال 

2009، بي سابقه بوده و پيش بينی می شود تا سال 2014 اين رقم به 10 ميليون نفر برسد.
نكته مهمی كه به پيشرفت موقعيت اين فرودگاه كمك كرد، اعالم ميزباني شهر بلو هوريزونته براي جام 
جهاني فوتبال در سال 2014 با صدها هزار طرفدار فوتبال است كه براي ديدن مسابقات وارد اين كشور 

مي شوند.
ناحيه بزرگ شهري بلو هوريزونته كه هم اكنون هم به خاطر كسب و كارهاي كشاورزي و توليد صنعتي خود 
توليد  معادل 8/9 درصد  ميليارد دالر،  در سال 2008 حدود 125  است كه  نيروگاهي  مانند  دارد،  شهرت 

1- Belo Horizonte
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ناخالص محلي، درآمد زايی كرده و رشد حيرت آور فرودگاه موجب تقويت و تحريك سرمايه گذاري در صنايع 
و خدماتي شده است كه به ارتباط  پذيري هوايي و تداركات و پشتيباني پرسرعت، وابسته هستند.

در عين حال، در سال هاي 2001 و 2002 هنگامي كه وزير دارايي برزيل )از طريق مديركل صندوق ذخيره 
پولي و گمركات( برنامه هاي خود به منظوراحداث اولين فرودگاه صنعتي در جهت تقويت اقتصاد كشور را 

اعالم كرد، چشم انداز فرودگاه بين المللي تانكردو نوس جنبه ديگري به خود گرفت.
هدف اوليه اين مصوبه، ايجاد يك محيط كسب وكاري پرسرعت، انعطاف پذير و مقرون به صرفه در خود 
فرودگاه و يا در اطراف چند فرودگاه بين المللي تانكردو نوس بود. اين فرودگاه، به عنوان اولين فرودگاه از 
انتخاب شدند،  براي حركت به سمت استراتژي جديد  به عنوان فرودگاه هاي صنعتي  چهار فرودگاهي كه 

معرفي گرديد.
در راستاي اين خط مشي، يك منطقه ويژه اقتصادي در فرودگاه احداث شد كه جهت تشويق شركت ها 

براي استقرار در اين مكان، امتيازات ويژه اي، شامل معافيت گمركي از كاالهاي وارداتي را اعطاء مي كرد.
اداره كننده  كه  اينفرائرو  و  ميناس گرايس  ايالت  دولت  بين  فني  همكاري هاي  توافق نامه،  يك  انعقاد  پيرو 

فرودگاه بين المللي تانكردو نوس است، يك طرح جامع جديد پروژه هاي شهر فرودگاهي، تهيه شد.
اكنون ساخت وسازها با مشاركت دولت ايالت ميناس گرايس و اينفرائرو و با طرح جامع جديدي كه گروه 
فرودگاه هاي چانگي تهيه كرده است به سرعت در حال انجام است و در حال حاضر در انتظار تاييد ادارات و 

تشكيالت دولتي برزيل براي احداث يك پايانه جديد )پايانه شماره 2( در سال 2013 هستند.
انتظار مي رود كه در كوتاه مدت، بيش از 500 ميليون دالر براي طويل تركردن باند موجود، ساخت محوطه 



شهرهاي فرودگاهي جهان168

جديد توقف هواپيماها، باند ديد خزش و پاركينگ اتومبيل ها سرمايه گذاري شود. در ميان مدت هم يك 
فرودگاه  به  را  امكان  اين  سرمايه گذاري ها،  اين  شد.  خواهد  احداث  پرواز،  جديد  باند  يك  و  جديد  پايانه 

بين المللي تانكردو نوس مي دهند كه به يكي از دروازه هاي هوايي اصلي آمريكاي جنوبي تبديل شود.
هنگامي كه طرح جامع جديد فرودگاه بين المللي تانكردو نوس به طور كامل اجرا شود، اين فرودگاه تنها 
فرودگاه كشور برزيل با سه باند پرواز موازي خواهد بود كه مي توانند به طور همزمان عمليات پرواز و فرود 

را انجام دهند.
با تكميل طرح عظيم توسعه تاسيسات تعمير و نگهداري هواپيماها كه به دولت برزيل تعلق دارد و عمليات 
بهبودبخشي بزرگ راه ليناورده كه فرودگاه را به شهر بلو هوريزونته متصل مي كند و استقرار صدها شركت در 

ناحيه شهري اطراف، انتظار مي رود كه اين پروژه، نتيجه بی نظيری به همراه داشته باشد.
اين فرودگاه هم اكنون به اياالت متحده )شهر ميامي(، اروپا )شهر ليسبون(، آمريكاي مركزي )شهر پاناما( 
برزيل،  كشور  در  داخلي  مقصدهاي  همچنين  و  سانتياگو(  و  بوينس آيرس  )شهرهاي  جنوبي  آمريكاي  و 

پروازهاي مستقيم دارد.
پيش بيني مي شود، رشد جاري اقتصادي موجب تشويق شركت هاي هواپيمايي جديد و برقراري مسيرهايي 
به فرودگاه بين المللي تانكردو نوس گردد. يكی از اهداف اين فرودگاه، اين است كه يكي از دروازه هاي 

هوايي با رشد سريع در آمريكاي جنوبي شود. 
با اينكه هنوز راه طوالني در پيش است تا فرودگاه بين المللي تانكردو نوس به اهداف چشم انداز اوليه خود 
از نظر مقياس و تاثير اقتصادي نايل آيد، ولي پيشرفتي كه تا به امروز در اين پروژه مالحظه شده، بسيار 

دلگرم كننده است.

طرح ترمينال 2
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كاربري اراضي
فرودگاه هاي چانگي سنگاپور، بنگاه توسعه و تجارت اياالت متحده و شركت لوفت هانزا در توسعه فرودگاه 

بين المللي    تانكردو نوس مشاركت دارند.
توسعه پايانه مسافري موجود و احداث پايانه مسافري دوم به منظور افزايش ظرفيت ساالنه پذيرش مسافر تا 
12 ميليون نفر، در حال انجام هستند و انتظار مي رود كه در سال 2012 به پايان برسند. اضافه كردن 600 
متر به طول باند نشست و برخاست، در سال 2010 به پايان رسيد و امكان استفاده هواپيماهاي بزرگ تر از 

آن باند، ميسر شد.
مستقر  منطقه  داخل  در  كه  و شركت هايي  گرفته  عهده  بر  را  ناحيه  توسعه  رهبري  ميناس گرايس  ايالت 

مي شوند، مي توانند انتظار پاره ای امتيازات مالي و تعرفه اي را داشته باشند.
از 47,700 مترمربع به 91,000 مترمربع  توسعه 43/4 ميليون دالري مركز تعمير و نگهداري هواپيماها 
به پايان رسيده و انتظار جذب شبكه اي از تامين كنندگان كاالهاي شركت، امكان نگهداري 80 هواپيماي 
شركت هواپيمايي گل و 28 فروند هواپيماي شركت هواپيمايي وي. آر. جي ليناس آئرياس و ايجاد 650 

شغل مستقيم و 500 شغل غيرمستقيم، فراهم مي شود.
به منظور يكپارچه كردن رشد و توسعه صنايع هوانوردي در داخل محدوده نزديك به فرودگاه، دولت ايالتي 
با مشاركت سازمان هوانوردي كشوري در حال ايجاد يك مركز آموزش هوانوردي غيرنظامي به مساحت 

780,000 مترمربع است.

طرح ترمينال 2
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اين مركز هوانوردي غيرنظامي كه به منظور آموزش  خلبانان و دانشجويان تا مقطع دكترا با امكانات آموزشي 
آموزشگاه هاي فني  را كه در كالج ها و  آموزشي  برنامه هاي  پيشرفته طراحي شده است، تصميم دارد كه 

در جاهاي پراكنده اجرا مي شوند را به طور يكپارچه و در زير يك سقف در همان نزديكي به اجرا در آورد.
اين مركز هوانوردي غيرنظامي با مشاركت دانشگاه ها، شركت هاي هواپيمايي، شركت هاي تعمير و نگهداري 
و  تامين  برنامه،  اين  است. هدف  احداث  در دست  هواپيما  توليدكننده  و همچنين شركت هاي  هواپيماها 

گسترش نيروي كار متخصص براي كل بخش هوانوردي در ناحيه است.
بلو هوريزونته كه  به خاطر موقعيت مكاني خود، در 38 كيلومتري شهر  تانكردو نوس  بين المللي  فرودگاه 

مدت ها كانون توجه توسعه بوده، اهميت حياتي براي ارتباط حمل ونقل قائل است.
از آنجا كه در گذشته، دسترسي به فرودگاه بين المللي تانكردو نوس براي بسياري از بزرگ ترين و مهم ترين 
دارند  قرار  بيروني سمت مخالف منطقه مسكوني شهري  لبه هاي  بلو هوريزونته كه در  شركت هاي شهر 
بسيار مشكل بود، بنابراين، يك بزرگ راه كمربندي شمالي از اين تجمع هاي تجاري به يك تقاطع اصلي در 

نزديكي فرودگاه، در دست احداث است.
كارهاي بهسازي اساسي بزرگ راه دسترسي فرودگاه از شهر بلو هوريزونته، در سال 2005 آغاز شد و در 
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سال 2008 به پايان رسيد. تقاطع هاي خطرناك در هر دو جهت، جايگزين شدند و زمان سفر از شهر به 
فرودگاه به 30 دقيقه كاهش يافت.

جاده كمربندي شمالي جديد با سرعت بخشيدن به دسترسي تجمع هاي بزرگ تجاري در سرتاسر ناحيه 
شهري به فرودگاه و كاهش  تراكم و راه بندان ترافيكي در ديگر راه هاي اصلي و شرياني، فرودگاه بين المللي 
تانكردو نوس و حومه هاي آن را به مكان هاي مناسبی براي صنايعي كه زمان در مورد فعاليت آن ها داراي 

حساسيت بسياري است، تبديل كرده است.
توليدكنندگان  جمله  از  ايالت  داخل  مختلف  صنايع  و  فرودگاه  بين  مستقيم  ارتباط  ضمنا  بزرگ راه،  اين 
پدرو  نواليما،  بتيم،  كونتاجم،  قبيل  از  هم جوار  نواحي  در  معدني  تجمع هاي  و  فورا  د  خويز  در  منسوجات 

لئوپولدو، راپولو، ريو آسيما، سابارا، سانتا لوسيا و وسيا سيانو را برقرار مي كند.
با شروع مكان يابي پايانه دوم و باند دوم آتي، اكنون تعدادي از شركت ها شروع به مستقر شدن در منطقه 

ويژه اقتصادي اين دروازه هوايي كرده اند.
در سال 2002، دولت ايالتي با مشاركت دولت اسپانيا از طريق بنگاه توسعه FEV، مطالعات امكان سنجي 
براي توسعه سيستم مترو شهر بلو هوريزونته با يك اتصال به فرودگاه را شروع كرد. اين مطالعات، بهترين 
سيستم براي دسترسي به فرودگاه )مترو، مونوريل، قطار سبك و غيره( را با در نظر گرفتن هزينه ها، مزايا، 

سرعت و ظرفيت مسافر، شناسايي كردند.
پشتيباني  پايگاه  يك  براي  محل  بهترين  انتخاب  و  امكان سنجي  مطالعه  حال  در  همچنين  ايالتي  دولت 
تركيبي در پيرامون فرودگاه است. در قسمت های ديگر، ساخت وسازهاي جديد تجاري در حال سر برآوردن 

در محيط فرودگاه و مساعد كردن شرايط براي آغاز يك شهر فرودگاهي هستند.
از سال 2003 تاكنون، بيش از 100 شركت جديد لوازم الكترونيكي در ناحيه شهري بلو هوريزنته مستقر 
شده اند كه بسياري از آن ها در نزديكي فرودگاه هستند. انتظار مي رود چنين ساخت وسازها و تغييراتی موجب 
باري هوايي و همچنين جذب سازندگان بيش تر به شهر فرودگاهي در حال  افزايش حجم محموله هاي 

تكامل تانكردو نوس شوند.
بزرگ راه لينا ورده همچنين امكان دسترسي آسان به بسياري از ساخت وسازها از جمله احداث يك ساختمان 

مركزي براي دولت ايالتي را فراهم كرد.
يك تفرج گاه با درجه جهاني شامل دو زمين گلف رسمي، مسير اسب سواري و پيست مسابقات اتومبيل راني 

فرمول يك نيز در ناحيه الگوئا سانتا در دست احداث است.
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از نقطه نظر محدوديت ارتباط پذيري هوايي، اينفرائرو در سال 2005 باز هم پا پيش گذاشت و تقريبا تمامي 
پروازهاي فرودگاهي ناحيه پامپوال را موظف كرد كه عمليات خود را به فرودگاه بين المللي تانكردو نوس 

منتقل كنند. اين تصميم، تاثير قابل توجهي بر ترافيك و خدماتي هوايي داشت.
در سال 2007، بيش از 4/3 ميليون نفر از فرودگاه بين المللي تانكردو نوس تردد كردند )يازده برابر افزايش 
نسبت به سال 2004( و اين دروازه هوايي، پذيراي نشست و برخاست 55,491 هواپيما بود كه افزايشي 521 

درصدی نسبت به رقم 10,650، در سال 2004 داشت. 
اين فرودگاه به آنچه كه نايل شده بسنده نكرده و براي توسعه اقتصادي، با همكاري دبيرخانه ايالت ميناس 
گريس ، فعاالنه مشغول جذب شركت هاي حمل كننده كاال و تشكيالت ثالث ارايه كننده خدمات پشتيباني 
پروازهاي  و جذب  نوس  تانكردو  بين المللي  فرودگاه  باري  كاهش محموله هاي  و  هوريزونته  بلو  به شهر 

بين المللي بيش تر است.
اين فرودگاه تاكنون، در افزايش خدمات مسافري بين المللي و پروازهاي باري هوايي بين المللي، نسبتا موفق 
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بوده است. شركت هواپيمايي ملي پرتقال هر هفته پنج پرواز مستقيم به شهر ليسبون داشته و فرودگاه بين المللي 
تانكردو نوس اكنون پروازهاي باري متعددی به اياالت متحده و كشورهاي مختلف آمريكاي التين دارد.

با شركت هاي  مذاكراتي  بلو هوريزونته،  از  بيرون  به  هوايي  بيش تر خدمات  توسعه  برای  در حال حاضر، 
هواپيمايي اياالت متحده، اروپا و ديگر شركت هاي هواپيمايي در حال انجام است. اكنون فرودگاه بين المللي 
تانكردو نوس با توسعه و گسترش خدمات باري و حضور بيش تر در صحنه، در حالت رشد و پيشرفت سريع 
قرار دارد. براي مثال، يك مجتمع صنايع مايكرو الكترونيك در فاصله تنها 6 كيلومتري فرودگاه ايجاد شده 
است. عالوه بر اين، رشد سريع آن موجب جذب سرمايه گذاري در بخش پذيرايي شده است، برای مثال، 

يك هتل 200 اتاقه در سال 2010 افتتاح و 4 پروژه هتل فرودگاهي ديگر هم در دست اجرا هستند.
درك  و پرداختن به موانع دسترسي و همين طور ارتباط پذيري هوايي، كليد اين پيشرفت بوده اند. يك اقدام 
مهم ديگر دولت ايالتي، برنامه ريزي خرد برای داخل محدوده، شعاع 20 كيلومتري فرودگاه، و برنامه ريزي 
از  كيلومتري   10 فاصله  )در  هوريزونته  بلو  شهر  براي  كمربندي  جاده  در  باال  فن آوري  با  كريدور  يك 
شهر( است. اين برنامه ريزي به فرودگاه بين المللي تانكردو نوس اين امكان را مي دهد كه به طور پايدار و 

سازمان يافته ای، توسعه يابد.
در آينده شهر فرودگاهي تانكردو نوس كه براي 30 سال آتی در دست برنامه ريزي است، مي توان ميزان 

رشد باالتر از ميانگين ملي، ساخت وسازهای بی نظير و عمليات عمراني چشم گيری را مشاهده كرد.
آينده شهر فرودگاهي تانكردو نوس، بسيار روشن و اميدبخش به نظر مي آيد.



شهرهاي فرودگاهي جهان174

فرودگاه بين المللي دنور1  

مشخصات
• سال تاسيس: 1995	
• وسعت فرودگاه : 13,760 هكتار	
• تعداد كاركنان :  30,000	
• تعداد پايانه ها : 3	
• دروازه  ها : 95  به اضافه 126 دروازه منطقه اي	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها: 611,977	
• تعداد مسافران : 50/2  ميليون در سال	
• رتبه بندي مسافران : 10	
• حجم بار هوايي : 247,300 تن	
• برنامه هاي آتي شهر فرودگاهي: هتل در سايت، ايستگاه راه آهن، محوطه پايانه	
• كمك به اقتصاد منطقه : 22/3 ميليارد دالر، 76,000  شغل	

1- Denver International Airport
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چشم انداز شهر فرودگاهي
فرودگاه بين المللي دنور، به عنوان دهمين فرودگاه شلوغ دنيا و با وسعتي بيش از شهر سانفرانسيسكو، مثال 

يك شهر فرودگاهي بالقوه است. 
اين فرودگاه، در سال 1995 و در 37 كيلومتري مركز شهر دنور، توسط رهبران منطقه اي در دهه 1980 

راه اندازي شد تا دروازه اي اقتصادي براي ايالت كلرادو گشوده شود. 
در آن زمان، فرودگاه بين المللي دنور پيشتاز فرودگاه هايي مانند اينچئون، ابوظبي و كواالالمپور بود كه در 

سراسر جهان در حال ساخت و تبديل  شدن به نسل جديدي از شهرهاي فرودگاهي بودند. 
فرودگاهي  شهر  يك  ويژگی های  اما  مي شد  محسوب  كامل  شهر  يك  دنور  بين المللي  فرودگاه  اينكه  با 
براي  انگيزه هاي الزم  منطقه،  اقتصادي  رشد  و  فرودگاه  موفقيت  واقع،  در  نداشت.  را  امروزي  مفاهيم  با 

چشم انداز عظيم و بعدي ايالت كلرادو را رقم زد: يك شهر فرودگاهي روبه رشد. 
به هر حال، توسعه يك شهر فرودگاهي در پيرامون فرودگاه بين المللي دنور، مشروط بر شرايط اقتصادي، 

شراكت و همكاري جدي ذيصالحان دولتي خواهد بود.
با اينكه مالكيت و اداره فرودگاه دنور برعهده شهرداري و مقامات استاني است، اما آن ها نمي توانند و نبايد 
به صورت يك جانبه درباره آينده فرودگاه و زمين هاي پيراموني آن تصميم گيري كنند. براي موفقيت شهر 
فرودگاهي دنور و ارايه خدمات گسترده تر، مقامات فوق بايستي با دو استان و سه شهر هم جوار ديگر نيز 

همكاري داشته باشند.  
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خانم كيم دي1، مدير بخش هوانوردي فرودگاه بين المللي دنور مي گويد: "تمركز ما بر منافع كل منطقه 
است. آنچه براي منطقه خوب است، براي فرودگاه بين المللي دنور نيز خوب است."

ظرفيت مضاعفي كه شش باند فرودگاه بين المللي دنور دارد، يك برتري نسبت به فرودگاه هاي ديگر است. 
همان گونه كه تقاضاي هوانوردي به مرور زمان افزايش مي يابد، هزينه هاي افزايشي اضافه  كردن آن باندها 
مزيتي است كه فرودگاه بين المللي دنور تمركز خود را بر قدرت نفوذ آن در آينده هدف قرار داده است. در 
واقع ظرفيت ارايه خدمات، در آينده تبديل به يك "كاال" خواهد شد و فرودگاه هايي كه بتوانند كاالي خود 

را با قيمتي رقابتي عرضه كنند از رقبا پيشي خواهند گرفت.
يكي از ظرفيت هاي بالقوه فرودگاه بين المللي دنور، زمين هاي مازادي است كه اين امكان را فراهم مي كنند 
براي  را  تجارت  از  گوناگوني  تركيب  و  يافته  توسعه  فوق العاده اي  انعطاف پذيري  با  فرودگاهي  شهر  كه 

پشتيباني استفاده كنندگان فرودگاه بين المللي دنور، اختيار كند.

1- Kim Day
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انبارداري و صنعت سبك مي توانند در كنار هم و در شهرك هاي صنعتي، پارك هاي تفريحي، مراكز همايش، 
مجتمع هاي خرده فروشي و امكانات گردشگري )هتل ها، زمين هاي گلف و رستوران ها( فعاليت داشته باشند. 
شهر فرودگاهي بايد يك تالش منطقه اي باشد، در واقع، تجارت در اين شهر فرودگاهي نمي تواند فقط بر 

يك صنعت تكيه كند. سالمت اقتصادي مبتني بر تنوع كسب وكارها و رويكردي متعادل به توسعه است. 
فرودگاه  مجاورت  و  محدوده  در  نمي تواند  و  نبايد  كه  فرودگاهي  شهر  بخش  "تنها  مي گويد:  دي  خانم 
بين المللي دنور فعاليت كند، بخش مسكن است. مسكن و فرودگاه در اياالت متحده آمريكا امكان تركيب 
ندارند، حتي اگر اين مسكن براي كاركنان فرودگاه باشد. ضوابط آلوگي صوتي سازمان هوانوردي فدرال1، 

توسعه چنين امكانات مسكوني را در سايت هاي فرودگاهي بسيار مشكل )تا حدي غير ممكن( مي كند."
البته ساخت مجتمع هاي مسكوني در پيرامون فرودگاه  ها و فراتر از حايل صوتي تخصيص داده شده، بال مانع 
است. كما اينكه در حال حاضر چندين مجتمع در فاصله 10 تا 15 دقيقه اي از فرودگاه بين المللي دنور در 
حال ساخت است. افزون بر اين، چندين هتل و رستوران جهت ارايه خدمات به اين مجتمع ها ساخته شده اند. 
براي رفت و آمد ساكنان و بازديدكنندگان، يك خط آهن بين مركز شهر دنور و فرودگاه بين المللي دنور تا 
سال 2015 راه اندازي خواهد شد. اين پروژه بخشي از برنامه 12 ساله حمل و نقل عمومي است. فرودگاه 

بين المللي دنور 50 هكتار از اراضي فرودگاهي را براي اين منظور تخصيص داده است. 
در حال حاضر، يك ايستگاه راه آهن در پايانه ِجپسن2 فرودگاه بين المللي دنور، در حال ساخت است. براي 
اين منظور، از آرشيتكت نام داري به نام سانتياگو كاالتراوا3 دعوت شده تا اين مجتمع پايانه اي را طراحي 
كند. ايستگاه راه آهن، در زير پايانه و متصل به پايانه جانمايي شده است. باالي ايستگاه راه آهن، محوطه 
باز و ميدان گاهي خواهد بود كه پيرامون آن يك هتل و احتماال چندين فروشگاه خرده فروشي و رستوران 
خواهد بود . اين ايستگاه جديد به نام "برنامه طرح توسعه پايانه جنوبي" بوده و مهم ترين پروژه فرودگاه تا 

5 سال آينده خواهد بود.
كيم دي مي گويد: "اين خط آهن نه تنها ارتباطي سريع با دنور براي بازديدكنندگان خواهد بود بلكه يكي از 
روش هاي مهم حمل ونقل براي شهر فرودگاهي است." ساخت دو ايستگاه ديگر در امتداد خط آهن فرودگاه 

نيز قابل توجه است. 

1- FAA
2- Jeppesen
3- Santiago Calatrava
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ساخت اين خط آهن توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي تقبل شده و كاتاليزوري براي توسعه كسب  وكار 
و مسكن خواهد بود. 

كاربري اراضي
خانم دي مي گويد كه "فرودگاه بين المللي دنور حدود 27 مايل خطي )تقريبا به پهناي كانال مانش( در امتداد 
خط حصار محدوده و براي توسعه فعاليت هاي مرتبط فرودگاهي دارد." افزون بر اين، هزاران هكتار ديگر 

در ماوراي پيرامون فرودگاه آماده فعاليت هاي توسعه اي در 50 سال آينده است.
طريق  از  خود  غيرهوانوردي  درآمد  افزايش  براي  فرصت هايي  به دنبال  همواره  دنور  بين المللي  فرودگاه 
پروژه هاي توسعه اراضي بوده و مايل است سهم درآمد غيرهوانوردي را در مقابل درآمد هوانوردي افزايش 

داده و هزينه هاي اجرايي شركت هاي هواپيمايي را كاهش دهد. 
در حال حاضر اين قطب فرودگاهي درآمد سرشاري از 76 چاه نفت و گاز در امالك فرودگاه دارد. درآمد 

مضاعفي نيز از فروش گندم ديم در اراضي اشغال نشده و بالتصدي حاصل مي  شود.
هتل 4 ستاره و 500 اتاقه فرودگاه دنور به زودي در مجاورت پايانه ِجپسن ساخته خواهد شد كه هم مكمل 

"در حال حاضر فرودگاه بين المللي دنور درآمد سرشاري از 76 چاه نفت و گاز موجود در اراضي فرودگاه دارد."
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بتوانند در سايت  تا  را مي دهد  اين فرصت  به مسافران هوايي دنور  درآمدهاي غيرهوانوردي است و هم 
فرودگاه اقامت داشته باشند و از امكانات همايشي كسب  وكار استفاده كنند.  

يك هتل ديگر )با حدود 250 اتاق و تعدادي مغازه خرده فروشي ( نيز ممكن است در زميني به وسعت 6/8 
هكتار در اراضي فرودگاه و موازي با ورودي فرودگاه بين المللي دنور ساخته شود. 

بار و تداركات لجستيک
عدم وجود محدوديت هاي فرودگاهي و مقررات عدم اجازه فعاليت هاي اجرايي در شب، اين امكان را ايجاد 
مي كند كه بار هوايي در تمامي ساعات شبانه روز به فرودگاه بين المللي دنور وارد و يا از آن خارج شود، رمپ 

16 هكتاري بار هوايي نيز اين فعاليت ها را تسهيل مي كند. 
امكانات اصلي بار هوايي فرودگاه شامل 5 ساختمان در اراضي جنوبي فرودگاه است. شركت هواپيمايي يونايتد1، 
كه بزرگ ترين شركت هواپيمايي اين فرودگاه است، بار هوايي را در يك فضاي 6000 متر مربع پردازش 

مي كند. در حال حاضر، 22 درصد بار هوايي اين فرودگاه توسط پروازهاي عادي و غيرباري حمل مي شود.

1- United
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بار هوايي، از بار فاسدشدني مانند گوشت تا تجهيزات ابزار دقيق ارتباطاتي، عمده بار اين فرودگاه را تشكيل 
مي دهد. 

ايالت كلرادو با دومين رتبه در اقتصاد هوافضا در اياالت متحده، بيش از 170,000 نفر در بيش از 300 
شركت فعال در كارهاي متفرقه هوافضا را در استخدام دارد. يكي از اين شركت ها الكهيد مارتين است 
كه موشك هاي سوخت چندمرحله اي را از فرودگاه بين المللي دنور به پايگاه ناسا در فلوريدا ارسال مي كند. 
45 درصد كل بار ايالت در سال 2009 را بار هوايي تشكيل مي داد. بار هوايي به طور متوسط، بين سال هاي 
1995 تا 2000، ساالنه 4/2 درصد رشد داشته است. اين رقم از سال 2000 به بعد، به داليل مختلف كاهش 

داشته كه ركود اقتصادي اياالت متحده و كاهش توليد صنعتي منطقه اي از جمله آن ها است. 
تعداد جت هاي  افزايش  است.  يافته  كاهش  دنور  بين المللي  فرودگاه  در  نيز  هواپيماها  هوايي  بار  ظرفيت 
ارزان قيمت )با هواپيماهاي كوچك تر( كه در حال  بازار شركت هاي هواپيمايي  افزايش سهم  منطقه اي و 

حاضر 43 درصد است، داليل عمده اين كاهش بوده اند. 

پيشرانه اقتصادي منطقه اي
قدرت  داشت. گسترش  منطقه اي  ديد  بايد يك  اقتصاد،  بر  بين المللي  فرودگاه  اثرات  تحليل  و  تجزيه  در 
اقتصادي فرودگاه بين المللي دنور فراتر از جامعه محلي آن است و اثرات آن، شهر بزرگ دنور، ايالت كلرادو و 
حتي ايالت های همسايه كه به طور غير مستقيم از حضور اين فرودگاه بهره مند مي شوند، را نيز در برمي گيرد. 
 به عنوان مثال فرودگاه هاي مجاور از فرودگاه دنور براي استفاده عبوري و ترانزيتي سود بسياری مي برند، 
طوری كه اگر فرودگاه دنور وجود نداشت آن ها نيز ممكن بود خدماتي براي ارايه نداشتند. فرودگاه بين المللي 
دنور همچنين دروازه اي براي ورود گردشگران به بسياري از پارك هاي ملي و نقاط گردشگري منطقه  غرب 

اياالت متحده است. 
حدود 30,000 نفر در فرودگاه دنور اشتغال دارند، جمعيتي كه بيش از جمعيت 319 شهر از 341 شهر ايالت 

كلرادو است. البته اشتغال زايي فرودگاه بين المللي دنور فراتر از شغل هاي فرودگاهي است. 
و  شغل   76,000 ايجاد  باعث  دنور  بين المللي  فرودگاه  مي زند  تخمين  كلرادو  ايالتي  حمل و نقل  سازمان 
پرداخت حق الزحمه هايي معادل 3/3 ميليارد دالر در سال است. افزون بر اين، شغل هاي مضاعفی نيز در 
ارتباط با كسب وكارهاي مرتبط با فعاليت هاي فرودگاهي، نقل و انتقال كاال و بار هوايي و ارايه خدمات به 

بازديدكنندگان ايالتي، ايجاد شده است. 
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و  بازديدكنندگان  اقتصادي  اثرات  هوانوردي،  با  مرتبط  كسب وكارهاي  طريق  از  دنور  بين المللي  فرودگاه 
ميليارد  اجاره هتل ها، خريد متفرقه(، ساالنه حدود 22/3  اتومبيل،  اجاره  )ماليات، رستوران ها،  گردشگران 

دالر به اقتصاد كلرادو كمك مي كند.
فرودگاه،  اين  دارد.  ملي  اقتصاد  بر  نيز  مثبتی  اثرات  دنور  بين المللي  فرودگاه  كه  كرد  ادعا  مي توان  حتي 
به عنوان يكي از قطب هاي فرودگاهي در اياالت متحده، اهميت بسزايي در سامانه هوانوردي تجاري دارد. 
موقعيت جغرافيايي و مركزي فرودگاه بين المللي دنور آن را به يك نقطه اتصال طبيعي براي پروازها تبديل 

كرده است.
در سال 2009، 22 ميليون مسافر، به عبارتي 44 درصد كل مسافران فرودگاه، پروازهاي ارتباطي خود را از 
طريق فرودگاه بين الملل دنور انجام دادند.  اين فرودگاه در حال حاضر رتبه 5 شلوغ ترين فرودگاه اياالت 

متحده و رتبه 10 جهان را داراست.

شركاي پروژه
فرودگاه بين المللي دنور بدون كمك شركايش امكان فعاليت و پيشرفت نداشت. چنانچه فرودگاه بخواهد در 
دهه هاي آينده رشد داشته باشد بايد شراكت هاي كنوني را حفظ و درصدد توسعه شراكت هاي ديگري باشد. 
در دهه 1980، شهر دنور با جامعه تجاري شهر، همكاري تنگاتنگي داشت تا بتواند فرودگاه جديد را بسازد. 
دنور سپس با استان مجاور آدامز1، شريك شد و به يك اجماع با شهروندان هر دو استان دست يافت و حدود 

14/000 هكتار از اراضي استان آدامز را ضميمه اراضي فرودگاه جديد كرد. 
همكاري و برنامه ريزي علمي در فاز توسعه، از عوامل كليدی براي حفاظت از فرودگاه و توانايي اش در رشد 
و توسعه است. چنانچه برنامه ريزي منطقه اي به درستي انجام نشود و اجازه داده شود خانه هاي مسكوني 
در مرزهاي فرودگاه ساخته شوند، آنگاه مزيت داشتن اراضي از دست رفته و فرودگاه نمی تواند باندهاي 

بيش تري بسازد. 
شهر فرودگاهي دنور در دهه هاي آتي در شهر دنور و استان هاي آدامز و آراپاهو2 و شهرهاي مجاور توسعه 

بيشتری خواهد يافت. 

1- Adams
2- Arapahoe
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 محيط زيست
جامع  سامانه  متحده،  اياالت  در  زيست  محيط  شده  شناخته  پيشگامان  از  يكي  دنور،  بين المللي  فرودگاه 
مديريت محيط زيست را بوجود آورد كه اكنون مورد تاييد سازمان بين المللي استانداردسازي1 است. اين 
سازمان، كه شامل شبكه اي از موسسه هاي استاندارد ملي 159 كشور است، بزرگ ترين ناشر و توليدكننده 
استاندارد در جهان است. فرودگاه بين المللي دنور تنها فرودگاه بين المللي در سطح اياالت متحده است كه 
داراي گواهينامه استاندارد ISO 14001 براي يك سامانه مديريت محيطي2 است كه كل مجتمع فرودگاه 

را پوشش مي دهد. 
اين گواهينامه، فعاليت هاي كنترل اثرات زيست محيطي در سامانه مديريت محيطي فرودگاه و ارايه روش 

برخورد اصولي براي دست يابي به اهداف زيست محيطي را تاييد مي كند.  
پس از راه اندازي فرودگاه بين المللي دنور در سال 1995، بيش تر مايعات حاصل از فرآيند يخ زدايي هواپيماها 
در زمستان، بازيافت شده  است. 75 درصد مايعات جمع آوري شده )886,000 گالن در سالن 2008( از طريق 

يك كارخانه موجود در فرودگاه فرآوري شده است.
در سال 2008، حجم  دارد.  بازيافت  و  زباله  كاهش  براي  قوي  و  منسجم  برنامه  فرودگاه همچنين يك 
زباله هاي خطرناك فرودگاه بين المللي دنور بيش از 33 درصد نسبت به سال 2007 كاهش يافت. بيش از 
1/400 تن مواد غيرخطرناك بازيافت شد كه شامل انواع باتري، المپ هاي فلورسنت، ضايعات آهن، بتن، 

آسفالت، الستيك اتومبيل، فرش و ضايعات روغن رستوراني بود. 
فرودگاه عوارض فرودگاهي را براي تاكسي هاي دوگانه سوز و هيبريدي و خودروهاي سبك فرودگاه كه 

سوخت جايگزين مصرف مي كنند، كاهش داد.
كيم دي مي گويد: "فرودگاه بين المللي دنور با تفكر حفاظت از محيط زيست ساخته شد و همواره كاهش 
اثرات مخرب بر زمين، آب و هوا را به چالش كشيده و در عين حال، نوآوري و كارآيي انرژي و توسعه و 

رشد عمليات و فعاليت هاي پايدار را مد نظر داشته است."

1- International Organization for Standardization
2- EMS
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فرودگاه دابلين1  

مشخصات
• سال افتتاح :  1940	
• وسعت فرودگاه : 1,000 هكتار	
• تعداد پرسنل :  2,400 	
• تعداد ترمينال : 1 مسافري ، 1 بار هوايي	
• تعداد دروازه ها : 52 عدد موجود ، 19 دروازه ديگر پس از افتتاح ترمينال 2 )نوامبر 2010(	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها: 600 در روز	
• تعداد مسافران :  20/5 ميليون در سال	
• حجم بار هوايي :  7,649 تن	
• اقتصاد منطقه اي : 3 ميليارد يورو در 5 سال اول ، 30,000 شغل جديد	

در حالي كه بسياري از فرودگاه هاي پايتخت هاي اروپايي، فضايي را براي گسترش و توسعه مكان خود ندارند، 
1,000 هكتاري كه فرودگاه دابلين در اختيار دارد به آن اجازه مي دهد چشم انداز شهر فرودگاهي خود را 

ترسيم كند.

1- Dublin Airport
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به دنبال انجام يك طرح توجيهي توسط شركت بين المللي ُهك1، طرح جامع شهر فرودگاهي دابلين در سال 
2008 توسط نخست وزير وقت )آقاي برتي آهرن( رونمايي شد.  

توسعه شهري شامل 700,000 مترمربع فضاي اداري، خرده فروشي، هتل و منطقه فن آوري جهت ايجاد 
مركز اقتصادي جديدي كه دربرگيرنده يك منطقه آزاد اقتصادي "هوشمند" براي ايرلند است برنامه ريزي 

شده بود . 
شهر فرودگاهي دابلين در زميني به وسعت 140 هكتار در منطقه شرقي فرودگاه شامل 500,000 مترمربع 
فضاي اداري و فضاي تحقيق و توسعه فن آوري خواهد بود كه پس از تكميل شدن، 20 درصد كل فضاي 
اداري دابلين را اشغال كرده و شركت هاي مطرح بين المللي از جمله شركت يونيليور2  و  شورون جي.اي3 

را جهت سرمايه گذاري جذب خواهد كرد. 
يك سياست پايدار از ساخت شهر فرودگاهي دابلين با باالترين استانداردهاي زيست محيطي تدوين گرديد 
كه باعث جلب و بكارگيري "اقتصاد هوشمند" شد و فرودگاه دابلين را به مقصدي ترجيحي براي محصوالت 

و خدمات دانش بنيان تبديل كرد.  
شهر فرودگاهي دابلين توسط APM  با هر دو ترمينال فرودگاه و ايستگاه مترو ارتباط و دسترسي داشته و 

فقط 6 دقيقه از اداره به پيشخوان فرودگاه وقت نياز است. 
طرح 4 ميليارد يورويي شهر فرودگاهي به عنوان يك عنصر مركزي برنامه توسعه ده ساله مديريت فرودگاه 
سال   15 در  مسافر  ظرفيت  برابري   5 افزايش  جهت  الزم  زيرساخت هاي  بتواند  تا  مي شود  تلقي  دابلين 
گذشته را فراهم آورد. يكي از اهداف عمده سازماني فرودگاه دابلين، توسعه و ساخت موفقيت آميز امكانات، 
تاسيسات و ظرفيت    هاي الزم جهت افزايش قابل توجه تعداد مسافران و ترافيك پروازي پيش بيني شده 
براي فرودگاه هاي ايرلند در آينده است. اين هدف براي رفاه، رقابت پذيري و رشد آتي اقتصاد ايرلند بسيار 

مهم است.    
يكي از پروژه  هاي كليدي اين طرح ساخت بناي 75,000 مترمربعي ترمينال 2 است كه در نوامبر 2010 
افتتاح خواهد شد. اين ترمينال 400 ميليون يورويي نه تنها پذيراي 15 ميليون مسافر در سال خواهد بود 
بلكه باعث خواهد شد تا دابلين تنها فرودگاه پايتختي شود كه امكان عبور كردن از گمرك و اداره مهاجرت 

1- HOK International
2- Unilever
3-  Chevron GE
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اياالت متحده آمريكا را خواهد داد. 
اداره كننده فرودگاه معتقد است كه اين شهر فرودگاهي، ضمن ايجاد درآمدهاي متنوع، به عنوان كاتاليزور 

بالقوه موج بعدي توسعه اقتصادي ايرلند عمل خواهد كرد. 

كاربري اراضي
شهر  براي  فرودگاه  مسووالن  برنامه هاي  و  دارد  اكتشافات  و  علمي  نو آوري  در  ديرينه اي  سابقه  ايرلند 
براي  جذاب  مقصدي  به  ايرلند  تبديل  براي  آن ها  آرمان هاي  و  خواسته ها  منعكس كننده  فرودگاهي 

شركت هاي فن آوري  دانش بنيان است. 
به همين دليل، طرح جامع شامل "منطقه ويژه اقتصادي سبز" با 700,000 مترمربع فضای اداري، هتل، 
سالن همايش، مركز تحقيق و توسعه، و امكانات صنعتي بوده تا بتواند شركت هاي سبز با فن آوري هاي 

برتر را جلب كند. 
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زيربنا  مترمربع   250,000 از  بيش  با  پاك1  فن آوري  بين المللي  خدمات  مركز  توسعه،  طرح  مركزيت  در 
قرار دارد، مركزی كه نسل بعدي در آن به انجام تحقيق، ساخت نمونه، ايجاد خالقيت، فروش و توزيع 

محصوالت و خدمات مرتبط با فن آوري هاي نوين و پاك، خواهد پرداخت. 
همان گونه كه مركز خدمات مالي بين المللي دابلين2 توانست در دهه هاي 1980 و 1990 به عنوان پيشرانه 
اصلي رشد اقتصادي ايرلند عمل كند، اينگونه برنامه ريزي شده است تا مركز خدمات بين المللي فن آوري 

پاك نيز جواب گوي نياز ملي ايرلند بوده و بتواند باعث ايجاد بازاري رقابتي براي سرمايه گذاري شود. 
اين مركز در يك محدوده شاخص جا گرفته و شامل انرژي كارآمدترين مستغالت تجاري تاييد شده در كل 
ايرلند خواهد بود. اين مركز بر اساس يك برنامه فازبندي شده، طی ده سال ساخته مي شود كه اولين بخش 

قابل استفاده براي سال 2014 پيش بيني شده است. 

1- International Cleantech Services Center
2- IFSC
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با توجه به امكانات و مزاياي موجود در تحقيق و توسعه، معافيت هاي قابل توجه مالياتي و ديگر طرح هاي 
انگيزشي، اين اميد وجود دارد كه شركت هاي عظيم بين المللي فعال در فن آوري هاي پاك از جمله زيمنس، 

جي اي1 و اينتل2 بتوانند حضور خود را در مركز خدمات بين المللي فن آوري پاك، مسجل كنند.
اثرات  و  دانشگاه ها  با  تنگاتنگ  رابطه  بورسيه هاي تحقيقاتي،  بازارها،  به  ارتباطات فرودگاهي و دسترسي 

خوشه اي، باعث ايجاد زمينه هاي جذبي شركت هاي نوآور خواهد شد. 
در هسته مركزي طرح توسعه اين مركز فن آوري هاي پاك، ساختماني با زيربناي 50,000 مترمربع به نام 
باغ زمستاني3، خواهد بود كه مستاجر بسيار معروفي در زمينه تحقيق و توسعه و با مشاركت بخش آموزشي 
دولتي خواهد داشت. اين ساختمان هشت طبقه، كليه امكانات را با باالترين كيفيت و انعطاف پذيري در 

اختيار متقاضيان قرار  خواهد داد. 

1- GE
2- Intel
3- Wintergarden
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باغ زمستاني
ساختمان باغ زمستاني يك ويترين برای نمايش آنچه مي توان از طريق نوآوري، روش هاي ساخت وساز 

همخوان با محيط زيست و زيرساخت هاي پايدار به آن نايل شده است. 

نماي آتريوم از باال
ترميناِل 2 مسافري فرودگاه دابلين به زودي راه اندازي خواهد شد كه داراي 75,000 مترمربع وسعت، 58 
پيشخوان، 9,000 مترمربع فروشگاه هاي خرده فروشي و رستوران و فضاي كافي جهت ارايه خدمات خودكار 
و اينترنتي رزرواسيون خواهد بود. طرح توسعه 400 ميليون يورويي ترمينال 2 قابليت سرويس دهي به 19 

هواپيما را به طور هم زمان خواهد داشت. 
برنامه هاي بلندمدت فرودگاه  بين المللي دابلين شامل توسعه باند موجود و ساخت باند پرواز دوم به طول 
3,660 متر است. با راه اندازي ترمينال 2 و ساخت باند دوم، گنجايش ساالنه فرودگاه دابلين به 50 ميليون 

مسافر در سال افزايش خواهد يافت. 
آقاي دكالن كالي ير1، مديركل فرودگاه دابلين، مي گويد: " با تحويل ترمينال 2، دروازه ورودي اصلي ايرلند 
به يك ورودي برتر تبديل خواهد شد تا بتواند هر زمان اوضاع اقتصادي تغيير مثبتي داشته باشد، حداكثر 

منفعت را ببرد."

1- Declan Collier
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"ما اعتقاد داريم كه ترمينال جديد باعث برانگيختن حجم بااليي از فعاليت ها شده و ايرلند را به يك مقصد 
جذاب براي سرمايه گذاري مبدل خواهد كرد."

وجوه دسترسي
دسترسي وسايل نقليه عمومي به منطقه فرودگاهي با ساخت يك APM پرسرعت كه به ايستگاه متروي 

شمالي در فرودگاه دابلين متصل خواهد بود، به حداكثر ظرفيت خود خواهد رسيد.
ايستگاه متروي شمالي جديد كه قرار است در سال 2014 عملياتي شود، شهر فرودگاهي دابلين را در عرض 

17 دقيقه به مركز دابلين متصل خواهد كرد. 
يكي ديگر از راه هاي ترقي دادن ارتباطات شهر فرودگاهي، راه اندازي ايستگاه مترو غربي است كه در حال 

حاضر مرحله مطالعات توجيهي را طي مي كند. 
موقعيت شهر فرودگاهي دابلين كه در مجاورت بزرگ راه M1 ، كمربندي M50 دابلين و تونل بندر دابلين 
است، دسترسي هاي جاده اي آساني را براي مسيرهاي دابلين، بلفاست و بندر ساحل شرقي )كشتيراني به 

انگلستان و سرزمين اصلي اروپا( در اختيار قرار مي دهد. 
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مترو جديد كه از مركز شهر دابلين به فرودگاه متصل خواهد شد به اضافه اتصال APM به شهر فرودگاهي 
دابلين، دسترسي سريع و آسان حمل ونقل عمومي را براي كاركنان فرودگاه و ديگر استفاده كنندگان ارايه 

خواهند داد. 

شركاي پروژه
اقتصادی،  برتر  منطقه   به  فرودگاهي  شهر  تبديل  براساس  دابلين  بين المللي  فرودگاه  مسوولين  چشم انداز 
آموزشی و تحقيقاتی است تا پس از تحقق بتواند بيش از يك ميليارد يورو در سال به اقتصاد ايرلند كمك كند. 
شهر فرودگاهي دابلين يك كسب وكار كامال تجاري است كه حمايت ها و پشتيباني هاي كليه ذينفعان خود 
و دولت ايرلند را به همراه داشته و داراي شبكه گسترده اي از فعاليت هاي جهاني فرودگاهي، كسب وكار و 

خرده فروشي، هم از فعاليت هاي خود و هم از فعاليت شركت تابعه خود، است.   
سرمايه گذاران  از  كنسرسيومي  و  استراتژيك  شركاي  وام،  طريق  از  يورويي،  ميليارد   4 پروژه  اين  بودجه 
تامين خواهد شد. يك شركت تابعه جهت نظارت بر چنين پروژه بزرگ و با عظمتي، تاسيس خواهد شد تا 

با شركاي بين المللي كار كند. 
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ساختمان باغ زمستاني نيز جامعه اي را پرورش خواهد داد كه تعهدات جدي براي ارايه راه حل هاي فن آوري 
پاك اقتصادي و زيست محيطي را اجرا كند. چنين جامعه اي خود را به شبكه بين المللي مراكز پاك ديگر 

متصل خواهد كرد. 
يك برنامه آموزشي جهت پشتيباني از فعاليت هاي مستاجرها طراحي خواهد شد تا نظام هاي فن آوري پاك 
را به صورت ويديو كنفرانس ها، آموزش آنالين و سمينارها پشتيباني كرده و گواهينامه هاي مربوطه را صادر 

كند. 

محيط زيست
شهر فرودگاهي دابلين، يك طرح جامع كامل جهت احياي وضعيت محيط زيست منطقه اي خواهد داشت. 
يكي از اصول اوليه طرح جامع، اهميت دادن به مسايل زيست محيطي و اجتماعي است، درست به همان 

اندازه كه به كسب وكار، عملكرد، امور فني و زيبايي پروژه توجه مي شود.  
در رابطه تنگاتنگ با دولت، فرودگاه شهر دابلين استانداردهاي پايداري بنيادي را در توسعه تجاري ايرلند 
اعمال خواهد كرد. اين بدان معناست كه در امور اجرايي شهر فرودگاهي دابلين، از انرژي هاي تجديد پذير و 

جمع آوري آب باران و ديگر فعاليت هاي زيست محيطي استفاده خواهد شد. 
استوارنامه محيط زيست پايدار اين پروژه براساس استاندارد ساخت ساز در سطح پالتين گواهينامه ليد1 خواهد 
بود. با استفاده از سامانه هاي هوشمند مديريت ساختمان، مصرف انرژي كاهش بيش تري خواهد داشت. 

راه حل هاي توليد و صرفه جويي در انرژي قرار است توسعه يافته و فن آوري هاي پاك جايگزين شوند. 

1- Lead
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فرودگاه فرانكفورت1 

مشخصات
• سال افتتاح :  1936	
• مساحت فرودگاه :  2,200 هكتار	
• مجموع كاركنان :  71,000   نفر	
• پايانه ها : 2	
• دروازه ها : 63	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:   463,111 	
• ظرفيت مسافر بر حسب ميليون نفر در سال :  50/9	
• حجم بار : 1/9 ميليون تن	
• تداركاتي	 پارك  كسب كار،  پارك  اسكواِر2،  نام  به  منظوره  چند  مجتمع  يك   : فعلي   امكانات 

A380 مونش هاف3، شهر باري جنوب4، مركز تعمير و نگهداري هواپيما هاي ايرباس      
• راه هاي ارتباطي بين المللي : جاده، راه آهن و مسيرهاي رودخانه اي در يك محل مركزي در آلمان/ اروپا	

1- Frankfurt Airport
2- Squaire
3- Monchhof
4- Cargo City South
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•  سهم اقتصادي در توسعه مناطق مجاور : طرح توسعه 7 ميليارد دالري )به استثناي سرمايه گذاري هاي	
       انجام شده توسط ساير شركت ها(

روياي شهر فرودگاهي
بسيار  كار  اروپايي،  بزرگ  از قطب هاي  يكي  به  آلمان  اصلي كشور  دروازه  از  فرانكفورت  فرودگاه  تبديل 
برجسته اي بوده است. اين فرودگاه بيش ترين  تعداد كاركنان در يك محل را دارد و موفق شده است كه در 

طي ده سال تبديل به يك هسته اصلي و از مهم ترين و پر رونق ترين شهرهاي فرودگاهي شود. 
بر اساس تمام شاخص هاي اقتصادي، اين فرودگاه داراي باالترين امتيازات است. در سال 2009 ، تعداد 
مسافرين فرودگاه 50/9 ميليون نفر و حجم بار جابجاشده 1/9 ميليون تن بوده است. اين فرودگاه از نظر 

شلوغي رتبه نهم را در جهان داشته و از نظر  بار هوايي هشتمين فرودگاه جهان است. 
با تالش و فعاليت هاي شركت فرا پورت1 اداره كننده فرودگاه فرانكفورت، اين فرودگاه با  مساحت 2,200 
هكتار، تبديل به يكي از بزرگ ترين پروژه   هاي امالك و مستغالت در اروپا شده است. فرودگاه فرانكفورت 

1- Fraport AG

فرودگاه فرانكفورت )مركز اداري و هتل(
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شامل چند پروژه در حال توسعه از قبيل شهرك و مجتمع كسب وكار، شهرك تداركاتي،  يك شهرك تركيبي 
بار هوايي و مركز چندمنظوره )اداري/هتل( به مساحت 140,000 مترمربع در سال 2010 افتتاح شد.  

توسعه و پيشرفت شركت فراپورت آن را به يكي از بزرگ ترين گروه هاي فرودگاهي در جهان تبديل كرده 
است كه نقش مهمی در فرودگاه هاي جهان مانند فرودگاه بين المللي جورج شاو1 در پرو، فرودگاه اينديرا 
گاندي دهلي و فرودگاه ژيان ژيان يانگ 2چين داشته است. اين شركت موفق شده است در سال 2009، از 

جابجايي بار و ساير فعاليت هاي اجرايي زميني، 1/97 ميليارد يورو درآمد داشته باشد. 
اهداف  اين شركت  براي رشد اقتصادي بر سه پايه اصلي استوار است:

تثبيت در فرودگاه فرانكفورت- تمركز بر امتياز باالي هوانوردي و امور اجرايي زميني،  تحكيم روابط با - 1
مشتريان كليدي و به حداكثر رساندن بهره وري و كارآيي.

گسترش و افزايش ظرفيت- گسترش و نوسازي پايانه هاي فرودگاه و محل هاي خرده فروشي و توسعه - 2
امالك و مستغالت.

اداره - 3 و  جذب  جهان.  نقاط  ساير  به  فرودگاهي  مهارت هاي  و  توانايي ها  كردن  صادر  بروني-  توسعه 
فرودگاه ها و پايانه هاي مسافري و اخذ قراردادهاي مديريتي و ارايه خدمات.  

با انتخاب دكتر اشتفان شولت3 در سال 2009 به عنوان مدير عامل و رييس هيئت مديره و جهت برخورد 
)برنامه 2015(  معرفي و در  انجام كارها  براي  اقتصادي، چارچوب عملياتي جديدي  با چالش هاي ركود 

دستورجلسه قرار گرفت. قرار شد براساس دستور جلسه جديد، كارهاي زير انجام شود:
مديريت پروژه هاي سرمايه اي- 1
تقويت سودآوري و كارآيي- 2
افزايش ميزان رضايت مشتريان- 3
بهبود پايداري- 4
بررسي پتانسيل هاي جديد رشد- 5

علي رغم ركود اقتصادي موجود، فراپورت در حال انجام پروژه گسترش و توسعه فرودگاه با هزينه اي معادل 
7 ميليارد يورو است. 4 ميليارد يورو از اين هزينه به برنامه توسعه فرودگاه تخصيص  داده شده است كه 

1- Jorge Chavez
2- Xi’an Xianyang
3- Stefan Schulte
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شامل ساخت باند چهارم )شمال غربي(، پايانه مسافري سوم و پروژه هاي فرعي است. 3 ميليارد يورو مابقي 
نيز صرف نوسازي پايانه هاي موجود  خواهد شد. در نهايت كل ظرفيت باندها تدريجا تا 50 درصد افزايش 

خواهد يافت. 
آقاي شولت مي گويد: "باند شمال غربي طبق برنامه زمان بندي در زمستان 2011 افتتاح شد. در نتيجه، 
خطوط هوايي كه همواره خواستار تعداد بيش تري فرود و پرواز هستند مي توانند برنامه هاي پروازي خود را 

افزايش دهند." 

كاربري اراضي 
هدف اصلي توسعه شهر فرودگاهي، ايجاد محلي براي اتصال پروازهاي بين المللي بر پايه پويايي و تحرك 

است، در واقع محلي كه  قادر باشد نيازهاي فعاليت هاي كسب وكاري در اقتصاد جهان را بر طرف كند. 
طرح هاي توسعه متنوعی در محدوده و اطراف فرودگاه در حال شكل گيري هستند كه از جمله آن ها می توان 

قسمت معاف از گمرك اصلي فرودگاه فرانكفورت
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به پارك تداركاتي مونش هاف1 در كنار رودخانه ماين و در مجاورت سايت باند چهارم برنامه ريزي شده، اشاره 
كرد. پروژه  هاي در دست ساخت در شهر فرودگاهي عبارتند از مجتمع اداري/هتل اسكواِر روي بام ايستگاه 
راه آهن سريع السير فرودگاه،  و يك پارك كسب كار به نام ِگيت ِوی گاردنز2 كه هسته مركزي شهري شهر 

فرودگاهي فرانكفورت خواهد بود. 
با نگاه كوتاهي به سال مالي 2009 اين فرودگاه، مي توان پي برد كه فعاليت هاي غير هوانوردي براي اين 

فرودگاه و شهر فرودگاهي تا چه اندازه اهميت داشته اند. 
از نقطه نظر درآمد، بخش هوانوردي و عمليات زميني حدود دو سوم درآمد كل 1/97 ميليارد يورويی را 
توليد كرده است، اين در حالي است كه خرده فروشي و مستغالت 18/4 درصد، و فعاليت هاي تجاري خارجي 

15/4 درصد  درآمدزا بوده اند. 
اين تناسب با توجه به درآمدهاي ناخالص، ماليات  ها،كاهش بها و استهالك تغيير مي كند، به صورتي كه 
خرده فروشي و مستغالت افزايشي 50/6 درصدی و فعاليت هاي خارجي افزايشي 25/6 درصدی داشته اند. 

در مقابل، جابجايي هاي هوايي )21 درصد( و عمليات زميني )2/8 درصد( كمتر از يك چهارم  بود.
در اواخر سال 2009، فرودگاه فرانكفورت و شركت دي اند اِس ژئو اينوگي3 اقدام به تشكيل يك مشاركت 
مدني جهت بررسي و توسعه پتانسيل هاي انرژي زمين گرمايي منطقه والدورف4 در نزديكي بخش جنوبي 

سايت فرودگاه كردند.  
در صورتي كه اين بررسي ها موفقيت آميز باشد،  شركا اقدام به ساخت يك نيروگاه سيكل تركيبي خواهند 
كرد كه براي اولين بار در آن از انرژي زمين گرمايي و بيوگاز كه توسط خط لوله از زاكسن آن هالت5 در 
شرق آلمان به آنجا آورده خواهد شد برای توليد برق و حرارت استفاده مي شود. اين امر موجب خواهد شد 
تا اين دروازه هوايي به هدف خود كه كاهش انتشار گازCO2   است دست يابد. در سپتامبر 2009 فرودگاه 
فرانكفورت اولين فرودگاهي در اروپا بود كه موفق به كسب گواهينامه طرح "كاهش كربن فرودگاه هاي 

اروپا"6  شد.  

1- Monchhof Logtic Park
2- Gateway Gardens
3- D&S Geo Innogy
4- Walldorf
5- Sachen-Anhalt
6- European Airport Carbon Accreditation
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مکان هاي خرده فروشي
فرودگاه فرانكفورت، به عنوان يكي از قطب هاي مسافرتي مهم در اروپا، مسافرانی دارد كه قدرت خريدي 
باالتر از متوسط دارند. اين امر خود به تنهايي موجب مي شود كه اين فرودگاه براي خرده فروشان و مسافران 
بسيار  سودآور باشد. در عين حال مراجعه كنندگان نيز مي توانند از فروشگاه هاي مختلف و متعدد خريد كرده 

و از خدمات گوناگون استفاده كنند.  
مكان هاي خرده فروشي شامل فروشگاه هاي خرده فروشي، فروشگاه هاي معاف از ماليات،  انواع رستوران ها،  
خدمات )بانك ها، صرافي ها و خدمات ارتباطات(، تبليغات فرودگاهي،  و موسسات كرايه اتوموبيل هستند. 
در حال حاضر، 250 فروشگاه و رستوران در پايانه موجود می باشد كه قرار است در سال هاي آينده اين 

امكانات توسعه يابند. 
مساحت اختصاص داده شده به خرده فروشي ها در هر دو پايانه فرودگاه 26,000 مترمربع است. حدود 18,000 
مترمربع آن به خريد و مابقي 8,000 متر مربع به  محل هايي براي خوردن غذا و ارايه خدمات اختصاص داده 
شده اند. تا سال 2012 مساحت محل هاي خريد از 18,000 مترمربع به 30,000 مترمربع افزايش خواهد 
يافت. تعدادي از اين پروژه هاي بزرگ شامل افزايش 2,000 مترمربعي ترمينال 2 است كه گردش بازار 
فرودگاه را تكميل كرده و يك گردش بازار ديگر به وسعت 9,000 مترمربع در بخش فراز راه A+ ساخته 
خواهد شد. با افتتاح فراز راه A+ جديد در سال 2012، پايانه شماره 1 به طول 800 متر به سمت غرب 

مركز اصلي شهر فرودگاهي فرانكفورت 
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گسترش يافته و مساحت آن 185,400 مترمربع خواهد شد. 
اين پروژه  شامل فراز راه A+ جديد و سازه اي به نامA Root  خواهد بود كه در اينجا فراز راه A+  به 
پايانه شماره 1 در فراز راه A متصل خواهد شد. اين درست همان جايي است كه مركز خريد بسيار زيبايي به 
مساحت 9,000 متر مربع  اضافه خواهد شد و در اختيار مسافران فراز راه A و فراز راه A+ قرار خواهد گرفت. 
در حدود 5,000 مترمربع فروشگاه معاف از ماليات جديد و فضاي فروشگاه توسط گبروِدر هاينه مان1، سلطان 
فروشگاه هاي معاف از ماليات ايجاد خواهد شد. همچنيني قرار است يك فروشگاهي عبوري هم ساخته شود 

تا مدت زمان توقف در سمت پروازي تجربه خوش آيندتري را تداعي كند. 
گردش بازار شهر فرودگاهي فرانكفورت با طراحي مجدد طبقه صفر پايانه شماره 1 تا حدودی تكميل شده 
است. تعداد گسترده اي  خرده فروشي ها و رستوران ها در اين فضاي 6,000 مترمربعي وجود دارند كه از سالن 
A  تا سالن C امتداد دارند  و دسترسي از طريق سطح توزيع به پاركينگ و از طريق ايستگاه راه آهن 

منطقه اي كه يك طبقه پايين تر است امكان پذير است. 
از ديگر مفاهيم خرده فروشي در  ايده هاي شيك و قيمت هاي مناسب  با  از كسب وكارهاي جديد  تركيبي 
فرودگاه است. ورودي هايي با روشنايي دل انگيز، هسته اين مفهوم طراحي را تشكيل مي دهند كه به تقسيم 
فضاهاي موجود و تمركز بصري تك تك فروشگاه ها كمك مي كند. يكي از شاخص ترين نكات اين محل 

افتتاح رستوران مشهور آمريكايي هوترز2 و اسپورتس بار3  در پايانه شماره 1 است. 

محموله هاي باري و تداركات
قرار است حدود 27 هكتار زمين به شهر بار4 جنوبي در فرودگاه فرانكفورت اضافه شده و شهر بار شمالي 
نيز در سال هاي آتي طراحي مجدد شود. در حال حاضر، پارك تداركاتي جديد مونش هاف تعداد زيادي از 

مشتريان را جلب كرده است. 
در اوايل سال 2010 شركت رو5، كه يك گروه سوپر ماركت هاي بزرگ زنجيره اي در آلمان است، 120,000 
مترمربع زمين براي ساخت سردخانه هاي غذايي در بخش مونش هاف فرودگاه فرانكفورت را به تملك خود 

1- Gebruder Heinemann
2- Hooters
3- Sportsbar
4- Cargo City
5- Rewe
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در آورد. به گفته آقاي شولت "با انعقاد قرارداد با شركت رو، 35 درصد از مساحت كل مونش هاف در بازار 
عرضه شده است. اين امر تاكيد بر مونش هاف به عنوان يك منطقه تداركاتي بسيار خوب، موقعيت مناسبي 
در نزديكي فرودگاه فرانكفورت دارد. از طرف ديگر اين تالش، نشان گر اهميت فرودگاه فرانكفورت به عنوان 

قطب غذايي و كاالهاي فاسد شدني است." 
در ابتدا شركت رو، سالن انباري به بزرگي 28,000 مترمربع خواهد ساخت كه قابل گسترش به 41,600 
مترمربع خواهد بود. فاز اول آن در سال 2011 به اتمام رسيد. اين شركت به طور يقين مي تواند از موقعيت 

فرودگاه براي جابجايي كاالهاي فاسدشدني بهره مند شود. 
خدمات و بازاريابي سايت 110 هكتاري مونش هاف بر عهده يكي از شركت هاي تابعه فرودگاه فرانكفورت 
بخش هاي  عملياتي  مفاهيم  مديون  مونش هاف  منطقه  بازاريابي  "موفقيت  مي گويد:  شولت  آقاي  است. 
تداركاتي چندمنظوره، اداري و خرده فروشي در نزديكي فرودگاه فرانكفورت است." تاكنون بيش از 700 
شغل جديد توسط شركت هاي حاضر در منطقه بوجود آمده است كه وابسته به امكانات حمل و نقلي اين 

قطب فرودگاهي است.
اين امكانات شامل مركز خدمات پستي سريع السير DHL، شعبه فروشگاه هاي فرودگاهي، امكانات شركت 
اِكسپِديترز اينترنشنال1 و همچنين شركت تجارت الكترونيكي دِرس ُفر لِس2 مي باشند. انتظار مي رود در 

زمان تكميل پروژه هاي متفرقه در مونش هاف، 6,500 شغل جديد ايجاد شود.   
مونش هاف يك نقطه مركزي و استراتژيك در اروپا است كه ارتباطات حمل ونقل كاملي را به علت مجاورت 

با فرودگاه فرانكفورت و اتوبان هاي A3 و A67  و همچنين بزرگ راه كشوري B43 ارايه مي دهد.

پيشرانه اقتصادي
شهر فرانكفورت از قرون وسطي به عنوان يك مركز تجاري مهم و يك چهارراه ارتباطي مطرح بوده است. 
امروزه، فرودگاه فرانكفورت به اين سنت ديرينه ادامه داده و نقش مهمي را در مقياس جهاني ايفا مي كند. 
اين فرودگاه يك منطقه بزرگ پيراموني به شعاع 200 كيلومتر دارد كه بيش از 38 ميليون نفر جمعيت 
در آن زندگي مي كنند، يعني تقريبا نيمي از جمعيت كل آلمان، و اين بيش ترين گروه جمعيتي در پيرامون 

فرودگاه هاي اروپا است. 

1- Expeditors International
2- Dress for Less
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با بيش از 7,000 شاغل در فرودگاه فرانكفورت، اين فرودگاه بزرگ ترين مجتمع استخدامي آلمان در يك 
نقطه متمركز است، طوري كه از ديگر مجتمع هاي صنعتي و قديمي آلمان، مانند فولكس واگن در وولفسبرگ 

و بسف1 در لودويگ شافن، پيشي گرفته است. 
فرودگاه فرانكفورت پيشرانه پويايي منطقه فرانكفورت و يكي از پيشگامان اقتصادي اتحاديه اروپا است. 

به علت وجود و تمركز شركت هاي نرم افزاري، به اين منطقه لقب "دره سيليكون آلمان" را داده اند.
شهر فرودگاهي فرانكفورت خود از نو آوران و مصرف كنندگان پيشرو در زمينه فن آوري پيشرفته در دنياي 
سيار امروزي بوده و همانند يك آهن ربا در جذب و پياده سازي فن آوري هاي نو، محصوالت و ايده هاي جديد 
عمل مي كند. فرودگاه فرانكفورت بين سال هاي 2007 و 2015 مبلغ كالن 7 ميليارد يورو را به توسعه و 

گسترش فرودگاه تخصيص داده  است. 
در سال 2009، اين فرودگاه قراردادهايي به مبلغ 1/14 ميليارد يورو امضا كرد كه نسبت به سال قبل آن، 39/5 
درصد افزايش داشته است. در سال هاي 2010 و 2011 نيز مقرر شد تا حدود 1 ميليارد يورو قرارداد اعطا شود. 
آقاي شولت مي گويد: "با سرمايه گذاري هاي انجام شده، انگيزه هاي قاطعانه جهت توسعه اقتصادي منطقه اي 

را ادامه خواهيم داد."
ايجاد  به  منجر  فرانكفورت  فرودگاه  در  سرمايه گذاري  يورو  ميليارد   1 هر  موجود،  تخمين هاي  "براساس 

25,000 شغل جديد در شركت هاي حاضر مي شود."
"سرمايه گذاري هاي فرودگاه فرانكفورت، به خصوص در اين مقطع از دشواري هاي اقتصادي، از اهميت بسزايي 

براي شركت هاي متوسط برخوردار بوده و در نتيجه نمايان گر يك محرك و بسته اقتصادي تشويقي است. "
بيش از 800 ميليون يورو، 71 درصد كل قراردادهاي اعطا شده در سال 2009، تحت مناقصه هاي رقابتي 
به شركت هاي منطقه راين ماين واگذار شد. اين توسعه به خوبي نشان گر عملكرد رقابتي كسب وكارهاي 

منطقه اي و تاكيدي بر نقش مهم فرودگاه فرانكفورت در اقتصاد منطقه اي است. 

شركاي پروژه
فرودگاه فرانكفورت مقر اصلي بيش از 500 شركت و سازمان بوده و هسته اصلي شهر فرودگاهي آن را 

تشكيل مي دهد. 

1- BASF
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هواپيمايي سنتي، شركت هاي  كنار شركت  در  و  توسعه،  حال  در  مستغالتي  پروژه هاي  از  بهره برداري  با 
هوانوردي و حمل ونقل كاال و طيف شركا، روز به روز در حال گسترش است. شهر فرودگاهي فرانكفورت 
اينك تبديل به يك قطب جذاب و پويا براي شركاي جديدي شده كه مايل به انتقال شركت هاي خود به 

منطقه فرودگاه و سايت هاي مختلف آن هستند.  
مركز ُهلم1، كه به عنوان اولين پرديس دانشگاهي فرودگاهي مطرح است، در چند سال آينده در محدوده 
مركز ِگيت ِوي ساخته خواهد شد. فرودگاه فرانكفورت يكي از موسسان دانشگاه ُهلم است كه از منابع چهار 
كاربردي  علوم  دانشگاه  فرانكفورت،  گوته  دانشگاه  گرفت:  خواهد  بهره  منطقه  در  مهم  آموزشي  موسسه 

فرانكفورت، دانشگاه فني دارمستادت، دانشگاه كسب وكار اروپا در ويسبادن. 
فرودگاه فرانكفورت با پشتكار و جديت فراوان با كليه شركا و ذينفعان همكاري مي كند تا بتواند اين فرودگاه 

را به يك شهر فرودگاهي جهاني سبز و پايدار، كه قابل رقابت در ليگ برتر هوانوردي باشد، تبديل كند.

1- HOLM

اولين پرديس دانشگاهي در يك فرودگاه
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فرودگاه هلسينكي1  

مشخصات
• سال افتتاح: 1952	
• مساحت فرودگاه: 1,800 هكتار	
• مجموع كاركنان:  20,000 نفر	
• پايانه ها:  2	
• دروازه ها: 28	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:  170,000 	
• ظرفيت بر حسب ميليون مسافر :  13	
• حجم بار: 132,000 تن	
•  امكانات فعلي: هتل هيلتون فرودگاه هلسينكي،  مجتمع هاي كسب وكار 1 و 2 فرودگاه، سالن همايش 	

مسكوني رانتاسي پي،  محله  كنفرانس  مركز  فالمينگو،  تفريحات  مركز  فن آوري،  شهر        آويا، 
       كارتانُن كاسكي2

•  طرح هاي آتي شهر فرودگاهي: مركز تجارت جهاني، خط آهن كمربندي و ايستگاه هاي آن،  محله	

1- Helsinki Airport
2- Kartanonkoski
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       مسكوني ماريا وانتا1، طرح توسعه هتل هيلتون فرودگاه هلسينكي، محدوده فرودگاهي شماره 3 و
  K2 پروژه تداركاتي       

• اتصاالت به فرودگاه : استفاده از چند وسيله نقليه )جاده و راه آهن (	

چشم انداز شهر فرودگاهي
فرودگاه هلسينكي يك چهارراه كليدي چندمنظوره بين اروپا و آسيا و همچنين بين اروپاي غربي و شرقي 
بوده و يكي از پيشرانه هاي اصلي رشد اقتصادي آتي فنالند است. اين فرودگاه از نظر ارتباطات رتبه دوم 

را در اروپاي شمالي دارد.
به عنوان  مهم ترين فرودگاه بين المللي فنالند و قطبي براي هواپيما هاي دورپرواز مانند هواپيمايي ملي فين 

اير، اين فرودگاه براي توسعه اولين شهر فرودگاه در اين كشور انتخاب شده است. 
آوياپوليس2،  بخش استراتژيك توسعه اين شهر فرودگاهي است كه به وسعت 42 كيلومترمربع و در پيرامون 
فرودگاه است. تكميل اين پروژه بستگي به مشاركت مالكان زمين در  فرودگاه هلسينكي و اطراف آن دارد. 
آقاي سامولي هاپاسالو3، مديرعامل فيناويا4 مي گويد: "هدف اصلي از توسعه اين فرودگاه، گسترش ترانزيت 
مسافران بين آسيا و اروپا است. يكي از مزاياي اصلي اين كار اين است كه اين فرودگاه سريع ترين مسير 
براي رسيدن به 10 مقصد در چين،  ژاپن، كره، تايلند، هند و نيويورك است." شركت فيناويا، كه اداره كننده 
دولتي اين فرودگاه و 25 فرودگاه ديگر در فنالند است، به 125 مقصد در سراسر جهان خدمات مي دهد.  

اين فرودگاه با استفاده از شبكه اي بسيار كارآمد و پروازهاي متعدد، آسيا و اروپا را به يكديگر متصل مي كند. 
در هفته، بيش از 1100 پرواز بين المللي و 700 پرواز داخلي از اين فرودگاه به ساير نقاط  انجام مي شود. 

بر خالف ساير فرودگاه هاي پرازدحام، فيناويا پايانه هاي خود را طوري طراحي كرده است تا محيطي زيبا و 
آرام بخش براي مسافران ايجاد شود. 

در دسامبر 2009 اين فرودگاه از بخش جديدي از پايانه پروازهاي طوالني خود پرده برداري كرد. در اين 
بخش الحاقي كه هزينه ساخت آن 150 ميليون يورو بود، محلي لوكس براي استراحت و تمدد اعصاب ايجاد 

شده است. تمركز بر نوآوري و كارآيي مسافرت، فلسفه ساخت اين طرح توسعه بود.  

1- Marja Vantaa
2- Aviapolis
3- Samuli Haapasalo
4- Finavia
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با افتتاح اين بخش جديد، حجم مسافران تا 18 ميليون نفر و بار مسافري جابجا شده تا 12 ميليون قطعه 
در سال افزايش يافت. الزم به ذكر است كه اين بيش ترين  حجم سرمايه گذاري در تاريخ فيناويا بوده است. 
سياست و تمركز اداره كنندگان فرودگاه هلسينكي ارايه مستمر خدمات درجه يك به مسافران است. طبق 
نظرسنجي هاي انجام شده از مسافران، اين فرودگاه در 15 سال گذشته همواره در ليگ برتر فرودگاه هاي 

اروپا بوده است.  

كاربري اراضي
براي  نقاط  بهترين  از  بزرگ  هلسينكي  منطقه  و  فنالند  زندگي،   كيفيت  از شاخص هاي  تعدادي  براساس 
از نظر فضاهاي طبيعي و رويكرد هاي فرهنگي و سياسي به محيط  زندگي در جهان هستند. اين كشور 
زيست، منطقه اي سبز  محسوب مي شود. از طرف ديگر از نظر اجتماعي، كشوري با ثبات زياد است و در 

نتيجه محل مناسبي براي  شكوفايي و رشد افراد و كسب وكار محسوب مي شود. 
بيش ترين رشد اقتصادي هلسينكي بزرگ را مي توان در آوياپوليس كه بخش بزرگي از شهر وانتا1 است، 

1- Vantaa
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مشاهده كرد. اين بخش، در حال حاضر، 70 درصد  شغل جديد و 30,000 فرصت شغلي ايجاد كرده است.
در سال 2009، حجم سرمايه گذاري در اين منطقه به 2 ميليارد يورو رسيد و قرار است كه فضاهاي اداري به 
مساحت 500,000 مترمربع نيز ايجاد شود. اين منطقه و شهر، گنجايش 100,000 شغل جديد را نيز دارند.  
شهر فرودگاهي وانتا، به عنوان يكي از مالكين بزرگ اراضي در و اطراف فرودگاه، فعاالنه با فيناويا و ساير  
سرمايه گذاران همكاري مي كند تا بزرگ ترين و موفق ترين سرمايه گذاري مشترك بين بخش خصوصي و 

دولتي را رقم بزند. 
تيم توسعه اين منطقه، با هدف ايجاد فضايي كه بتواند نيازهاي افرادي كه در آن كار، زندگي و از آن بازديد 

مي كنند را برآورده كند، به طور مشترك روي كاربري اراضي اين ناحيه كار مي كنند. 
اخيرا تعدادي طرح  توسعه غيرهوانوردي در داخل و بيرون از پايانه گشايش يافته اند كه از آن جمله مي توان 
به باشگاه ورزشي، سالن استراحتي كه در پايانه پروازهاي طوالني افتتاح شده و همچنين بخش الحاقي 
هتل هيلتون كه ساخت آن در سال 2011 به اتمام رسيد، اشاره كرد. طرح پيشنهادي ساخت مركز تجارت 
از همين  انجام خواهد شد.  فيناويا  تابعه  از شركت هاي  به مساحت 24,000 مترمربع توسط يكي  جهاني 
االن اين فرودگاه، به تعداد هتل هايي كه خواهد ساخت و امكانات همايشي خود مي بالد. مركز همايش هاي 
رانتاسيپي1 در سال 2010 آغاز به كار كرد. اين مركز گنجايِش پذيرايي از 1,400 نفر را دارد. مركز سرگرمي 
و تفريحي  فالمينگو با مساحت 87,000 مترمربع كه در كنار مركز خريد جامبو2 قرار گرفته است داراي يك 
هتل، يك مركز سالمت، مجموعه ورزشي، كلوپ شبانه و يك سالن بازي بولينگ در زير يك سقف است. 
شركت هاي اتومبيل سازي آئودي3 و فولكس واگن4، به تازگي اقدام به ساخت دو دفتر مركزي به مساحت 

24,000 مترمربع در اين فرودگاه كرده اند كه، در نوع خود، در كشورهاي اسكانديناوي بي نظير است. 
توليد كننده وسايل  فنالندي  بزرگ  شركت هاي  از  تعدادي  مركزي  اداره  محل  محوطه  اين  همچنين 

الكترونيكي پيشرفته مانند سونتو 5و پالر6 است. 
اساس كار توسعه آوياپوليس، ساخت تاسيسات اداري است كه بر اساس آن، تعدادي پروژه بزرگ در سال 

1- Rantasipi
2- Jumbo
3- Audi
4- Volkswagen
5- Suunto
6- Polar
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2010 آغاز به كار كردند. با ورود شركت بزرگ فيليپس1، بخش سوم توسعه پارك كسب و كار بازار فرودگاه2 
به مساحت 31,000 مترمربع و سالن همايش آويا به مساحت 21,500 مترمربع داراي يك ساختمان جديد 

خواهد شد. 
پروژه اِكونيا3 به مساحت 23,000 مترمربع، اولين پروژه در فنالند است كه در آن از انرژي خورشيدي استفاده 
مي شود. برج آويا با 21 طبقه و 20,000 مترمربع مساحت، يكي از شاخص هاي معماري بوده و قرار است 

كه تعدادي از شركت هاي دانش بنيان در آن استقرار يابند. 
شهر وانتا، براي جلب كسب وكار هاي جديد و ارايه خدمات تجاري، اقدام به تاسيس يك موسسه نوآوري 
كرده است. در اين راستا، تالش بسياري شده تا با فراهم كردن امكان دسترسي آسان به خدمات، برنامه هاي 

كسب وكار بين المللي جديدي ايجاد و در  آوياپوليس استقرار يابند.
دنبال  را  زيست محيطي  فن آوري  و  سنسور ها  دي4،  آي.  اف.  آر.  مانند  مختلفي  موسسه برنامه هاي  اين 
مي كند. با مشاركت و كمك مركز شبكه سبز فنالند5، اين محوطه مركزي براي محيط زيست فنالند و 

1- Philips
2- Airport Plaza Business Park
3- Econia
4- RFID
5- Green Net Finland
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فن آوري هاي پاك خواهد شد. افزون بر اين، پروژه اي توسط موسسه نوآوري فنالند، براي ترويج دانش  
فن آوري فرودگاهي كشور فنالند در دست اجرا است.  

فعاليت اصلي اين موسسه، ساخت آزمايشگاه هاي تجاري در  آوياپوليس، با كمك شركت ها و دانشگاه ها، و 
هدف آن ايجاد محيطي واقعي براي آزمايش  و يافتن راه حل هاي جديد است. 

از نظر خانه سازي هم در فرودگاه تحوالت چشم گيري ايجاد شده است. اين منطقه از نظر صوتي كنترل 
مي شود و تعداد ساكنين آن 20,000 نفر است. با ورود شبكه ريلي رينگ ِريل الين1 به ماريا وانتا، پروژه اي 

براي اسكان 30,000 نفر آغاز به كار كرده است. 

حمل ونقل چند منظوره
فرودگاه هلسينكي و آوياپوليس در محل جاده E18 به يكديگر متصل مي شوند. E18  همان جاده اي است 
كه كشور هاي اسكانديناوي را به روسيه متصل مي كند. فرودگاه، پس از جابجايي از مركز شهر هلسينكي 

در سال 2008، از بندرگاه جديدي در ووساي2   نيز به طور مستقيم قابل دسترسي است. 
بين المللي  فرودگاه  آن،  احداث  با  ِريل الين  در سال 2014 تكميل خواهد شد.  رينگ  آهن  اتصال خط 

هلسينكي به شبكه ريلي كشوري و محلي و مركز شهر هلسينكي متصل خواهد شد. 
اين  مشاهده  براي  بازديدكنندگان  تا  شد  خواهد  موجب  آهن  خط  اين  اطراف  زيست  محيط  زيبايي هاي 
با محيط اطرف، همخواني داشته و تالش  بيايند. معماري آن  به فنالند و هلسينكي  زيبايي هاي طبيعي 
خواهد شد تا هويت ايستگاه ها حفظ شده و مسافران به آساني از موقعيت مكاني خود اطالع داشته باشند. 

هزينه كلي اجراي اين پروژه 605 ميليون يورو برآورد شده است كه مشتركا توسط دولت فنالند و شهر وانتا 
تامين خواهد شد.  فيناويا نيز، شريك ديگر اين پروژه است. اين پروژه كه در سال 2009 آغاز شده است، 

زير نظر موسسه ترافيك فنالند اجرا مي شود. 

محيط زيست
در سال 2008 فيناويا، پروژه سه ساله اي را براي افزايش رويكردهاي مناسب )CDA( در فرودگاه آغاز 
كرد. هدف اين پروژه، كاهش صدا و انتشار گاز در هنگام فرود و همچنين پايين آوردن مصرف سوخت بود. 

1- Ring Rail Line
2- Vuosaari 
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با اين برنامه، انتشار گاز به هنگام نزديك شدن هواپيما 10 تا 30 درصد كاهش خواهد يافت. بدين ترتيب، 
در رابطه با هواپيماهاي بزرگ، مي توان تا 200 كيلوگرم سوخت صرفه جويي كرد. 

در مرحله اول سهم CDA افزايش خواهد يافت. در حال حاضر سهم CDA هنگام صبح در فرودگاه 
هلسينكي تقريبا 60 درصد است.  

برخالف بسياري از فرودگاه هاي اروپايي، فضاي هوايي فنالند چندان شلوغ نيست و اين به معناي كارآيي 
باال، كاهش انتشار گازهاي نامطلوب، معطلي كمتر، مدت زمان كوتاه تر براي خزش هواپيما،  جلوگيري از 

پروازهاي غير اجباري و وقت شناسي بيش تر است. 
جانمايي متراكم و به هم فشرده فرودگاه و ظرفيت بسيار عالي باند فرودگاه هلسينكي، موجب ارايه خدمات 

در سطح عالي در هوا و زمين شده است. 
يك سوم از شهروندان هلسينكي بزرگ از نظر آموزشي در سطح بااليي هستند و مدارس كشور فنالند همواره 
جزء بهترين مدارس دنيا شناخته شده اند. به عالوه، فنالندي ها از اخالق حرفه اي و مهارت هاي كاري مورد نياز 

براي انجام كار هاي علمي سطح باال، برخوردارند و اين موجب موفقيت آن ها در اقتصاد جهاني خواهد شد.
با توجه به آميزه اي از زيرساخت ها،  مكان هاي تجاري و مجتمع هاي مسكوني، توسعه آوياپوليس مي تواند 

براي بازار جهاني و اقتصاد كشور فنالند سودمند باشد. 
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فرودگاه بين المللي اينچئون1  
شهر فرودگاهي برتر

مشخصات
• سال افتتاح: 2001	
• مساحت فرودگاه: 5,600 هكتار	
• مجموع كاركنان:  35,000  نفر	
• پايانه ها: 1 پايانه مسافري و 6  پايانه باري	
• دروازه ها:  74	
• ظرفيت بر حسب ميليون مسافر :  28	
• رتبه بر حسب مسافر:  12	
• حجم بار: 2/3 ميليون تن ) ميزان بار انتقال داده شده به هواپيماهاي ديگر  49 درصد(	
• رتبه بر حسب بار:  2	
•  امكانات فعلي: مركز تجاري بين المللي شماره 1، زمين گلف 72 سوراخه، منطقه آزاد تجاري شامل 	

       پارك تداركاتي فرودگاه

1- Incheon International Airport
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•  طرح هاي آتي شهر فرودگاهي: پارك آبي و مركز تجاري بين المللي شماره2 ) شامل  محل تفريحي	
      و استراحتي(

• راه هاي ارتباطي چندمنظوره : جاده و راه آهن	
• سهم اقتصادي در توسعه مناطق مجاور : 16 ميليارد دالر	

از نقطه نظر تجربه پروازی مسافران،  اين فرودگاه  اينچئون در سال 2001،  آغاز به كار فرودگاه  از زمان 
در بين بهترين ها قرار داشته است. كرتيس فنترس1، طراح فرودگاه اينچئون، از فرهنگ كره در طراحي 
آن بسيار الهام گرفته است. وی به مكان های مختلف اين كشور سفر كرده و خطوط و فرم هايی كه در 
است. قوس سقف  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  اين كشور  ساختمان های سنتی 
از مصنوعات كره ای طراحی  الهام  با  راهروها  و  الهام گرفته شده  قديمی كره  معابد  از  اينچئون  فرودگاه 
شده اند. ترمينال ريلی فرودگاه كامال آينده نگر بوده و درخت های كاج و گل های وحشی در داخل ساختمان 
كاشته شده اند. سيستم حمل بار اين فرودگاه قابليت جابجايی 31 هزار چمدان در يك ساعت را داشته و از 

كامپيوتر مركزی و ريل های خودكار با قابليت خواندن باركد بهره می برد.
فرودگاه بين المللي اينچئون نمونه موفقي در هوانوردي تجاري است. اين فرودگاه هم يك قطب مسافري 

پررونق و هم يكي از پيشرفته ترين شهرهاي فرودگاهي جهان است.
اين فرودگاه از نظر ارايه خدمات مسافري،  باالترين رتبه را در جهان دريافت كرده است. بر اساس جايزه  
جايزه  دريافت  به  موفق  متوالي  سال  پنج  فرودگاه  اين   ، فرودگاه ها2  بين المللي  شوراي  توسط  شده  اهدا 
"كيفيت خدمات فرودگاهي" شده است. در حال حاضر فرودگاه اينچئون در نظر دارد تا  با انجام توسعه هاي 

چشم گير، تجربه بسيار خوب سفر مسافران را به بيرون از پايانه هم بسط دهد. 
فرودگاه اينچئون در سال 2991 بر اساس يك طرح اوليه آرماني در كرانه درياي زرد ساخته شد. با افتتاح 
آن درسال 2001، اين فرودگاه نمادي غرورآميز براي كشور كره جنوبي و قطب معتبري در هوانوردي آسياي 

شمال شرقي شد.
مختلف  فعاليت هاي  انجام   به  موفق  اينچئون  بين المللي  فرودگاه  آن،   فعاليت  آغاز  از  سال  نه  طي  در 
فرودگاهي و ارايه خدمات و تداركات، با كيفيت ها و استانداردهاي باال، به مشتريان شده است. در همين 

1- Curtis Fentress
2- ACI
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حال توانسته است پس از كسب رتبه نخست در كره ، به عنوان يكي از موفق ترين فرودگاه هاي جهان نيز 
شناخته شود. 

داستان يک موفقيت
تاسيسات پيشرفته فرودگاه بين المللي اينچئون، به عنوان يك دروازه بين المللي و تجاري، موجب اعتبار اين 

فرودگاه در سراسر جهان  شده و بر موقعيت رقابتي آن افزوده است.
به پردازش سريع و مناسب مسافران خروجي و ورودي كمك فراواني  اين فرودگاه  تاسيسات موجود در 
مي كند. همچنين  فرهنگ منحصر به فرد و جاذبه هاي هنري و امكانات رفاهي باعث مي شوند تا مسافران 

تجربه خوبي از سفر خود داشته باشند. 
فاز دوم ساخت با بودجه اي معادل 2/6 ميليارد دالر در سال 2002 آغاز شد و شش سال  بعد با نصب و 

استفاده از  پيشرفته ترين تجهيزات با موفقيت به پايان رسيد.
با افتتاح فاز دوم، فرودگاه بين المللي اينچئون موفق شد تا در ليست فرودگاه هاي طراز اول دنيا قرار گيرد و 
كشور كره را به 170 شهر در 60 كشور در سراسر جهان متصل كند. ظرفيت هاي گسترش يافته ساالنه اين 
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فرودگاه  عبارتند از 410,000 پرواز ، 44 ميليون نفر مسافر و 4/5 ميليون تن بار .
 اين فرودگاه، از نظر ميزان بار جابجا شده داراي رتبه دوم و از نظر حجم مسافران بين المللي داراي رتبه 
دوازدهم در جهان است. با  توجه به اين نكات، اين فرودگاه موفق شده است تا جايگاه خود را به عنوان 

دروازه شماره يك كشور و كانون اصلي اقتصادي تثبيت كند. 
پس از گذشت چند سال از افتتاح آن، اين فرودگاه از نظر اندازه و ارزش نام تجاري با سرعت زيادي رشد 

كرده و  موفق به دريافت جوايز مختلف در زمينه هاي گوناگون شده است. 
فروشگاه هاي خرده فروشي اين فرودگاه بسيار جذاب هستند. در سال 2009، فروش فروشگاه هاي معاف از 
گمرك اين فرودگاه، 945 ميليون دالر بوده است. اين فروشگاه ها شامل يك قسمت مركزي و خياباني به 

نام اِيراِستار1 هستند كه در آنجا اجناس برندهاي معتبر جهان با قيمت هاي مناسب عرضه مي شوند.    

1-  Airstar  
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برند معتبر جهاني    
فرودگاه بين المللي اينچئون نه تنها قصد ندارد به عنوان يكي از برندهاي معتبر فرودگاهي، به داشته هاي 
خود اكتفا كند، بلكه سعي دارد به عنوان يكي از پيشگامان جهاني، به مرزهاي جديدي در صنعت هوانوردي 

دست يابد. 
برخي از فرودگاه ها در صدد هستند تا با توسعه زير ساخت ها، روي تقاضاي روزافزون هوانوردي سرمايه گذاري 
كنند، اما برخي ديگر در صدد ايجاد قطب هاي فرودگاهي در مقياس بزرگ با اهداف اقتصادي  هستند. 
فرودگاه اينچئون، جهت حفظ برتري خود در منطقه شمال شرقي آسيا، در صدد انجام فاز سوم توسعه است. 
ساخت فاز سوم فرودگاه موجب خواهد شد كه اين فرودگاه هم نيازهاي روزافزون هوانوردي را تامين كند و 
هم موقعيت رقابتي خود را ارتقا دهد. اين ساخت و سازها شامل توسعه پايانه بار، اپرون هواپيما ها و دسترسي 
به تاسيسات حمل ونقل،  ساخت پايانه مسافري دوم و فاز دوم توسعه پارك تداركاتي فرودگاه است. مبلغ اين 

سرمايه گذاري 4 ميليارد دالر تا سال 2015 خواهد بود. 
با تكميل فاز سوم ساخت، ميزان جابجايي در اين فرودگاه افزايش خواهد شد. جابجايي مسافران از 44 
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ميليون نفر به 62 ميليون نفر خواهد رسيد و بار جابجا شده از 4/5 ميليون تن به 5/8 ميليون افزايش خواهد 
يافت. 

افزون بر اين، پيش بيني مي شود كه با ساخت فاز سوم، 80/000 شغل جديد ايجاد شده،  توليدات به ميزان 
7/8 ميليارد دالر  افزايش يافته و ارزش افزوده اي معادل 3/3 ميليارد دالر ايجاد شود. 

پيشرو در بازار جهاني فرودگاه
با توجه به شهرت اين فرودگاه در دانش ساخت فرودگاه و اداره آن، از ابتداي افتتاح تا به امروز، اين فرودگاه 
و  بازديد  فرودگاهي،  وابسته  موسسات  يا  و  خارجي  فرودگاه هاي  نمايندگان  از  نفر   4,000 توسط  همواره 

بررسي شده است. 
در  حال حاضر اين فرودگاه در صدد است تا در پروژه هاي توسعه فرودگاه  هاي خارجي در سراسر جهان نيز 
فعاليت كند. سر آغاز اين كار و ورود به بازار جهاني، پروژه فرودگاه اربيل در كردستان عراق در سال 2009 

به مبلغ 31/5 ميليون دالر بود. 
با انجام پروژه هاي ديگري در آينده، به زودي فرودگاه اينچئون با اقتدار تمام، دانش فرودگاهي را به سراسر 

جهان صادر خواهد كرد.  
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منطقه آزاد تجاري و تاسيسات بار
منطقه آزاد تجاري فرودگاه اينچئون، كه اولين نمونه از اين دست مناطق آزاد در كره است، نمونه خوبي از 

توانايي اين فرودگاه براي به حداكثر  رساندن درآمدهاي غيرهوانوردي است. 
دستگاه  هاي  و سازندگان   DHL مانند  فرودگاه  اين  بين المللي  مشتريان  طوالني  ليست  به  نگاهي  با  

ميتِك1 و اِي.اِس.اِم. اِل2، مي توان به موفقيت اين فرودگاه در عرصه جهاني پي برد.  پيشرفته مانند نئو ِسِ
اين شايد يكي از اصلي ترين داليل براي  تبديل اين فرودگاه به قطب تداركاتي در آسياي شمال شرقي 

باشد. اين امر موجب رونق منطقه در دهه هاي آينده خواهد شد. 
49 درصد جابجايي بار در اين فرودگاه، به صورت انتقال بارها از يك هواپيما به هواپيما ديگر است. بيش تر 
محموله هايي كه از چين صادر شده و بارگيري مي شوند عبارتند از نيمه رساناها، مونيتورهاي كريستال مايع3 

و دستگاه  هاي تلفن همراه.
جهت باالبردن ظرفيت باري، اين فرودگاه اقدام به انجام فاز سوم توسعه كرده كه در صورت تكميل شدن 
در سال 2015،  فضاي باري تا حد چشم گيري  بزرگ تر شده و ظرفيت باربري تا 580 ميليون تن افزايش 

خواهد يافت.

شهر هوايي4  
فرودگاه اينچئون، يك منطقه آزاد اقتصادي با مزاياي مالياتي و معافيت هاي گمركي خاص، در جزيره يونگ 
جونگ5  قرار گرفته است. اين فرودگاه بهترين محل براي كسب درآمدهاي غير هوايي است و موجب شده 
است تا اين منطقه با محل هايي براي خريد و فروش، امكانات كسب وكار، جاذبه هاي تفريحي و رفاهي و 
پارك  هاي تداركاتي تبديل به  يك "شهر هوايي" چندمنظوره شود. اين امكانات نه تنها موجب شده كه 

مسافران از سفر خود تجربه خوبي داشته باشند، بلكه باعث شكوفايي اقتصادي ملي نيز شده است.  

1- Neo Semitech
2- ASML
3- LCD
4- Air City
5- Yeongjong
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مركز كسب وكار بين المللي11
مركز   يك  به عنوان  است،   گرفته  قرار  مسافري  اصلي  پايانه  مجاورت  در  كه  بين المللي  كسب وكار  مركز 
پشتيباني عمل مي كند. با افتتاح خط راه آهن ماگلو در سال 2013، كه از پايانه مسافري عبور خواهد كرد،  
دسترسي به اين مركز آسان تر خواهد شد. اين مركز به وسيله اتومبيل، اتوبوس هاي شاتل و دوچرخه هم 

قابل دسترسي است.
اداري، يك  ساختمان  چهار  فرودگاهي،  هتل  دو  مترمربع شامل  وسعت 165/000  به  مركز  اين  فاز  اولين 
ساختمان تجاري و يك زمين گلف است. دو هتل موجود در فرودگاه2، ادعا مي كنند كه  توانسته اند از نظر تعداد 
مسافران در كره جنوبي به حداكثر ظرفيت برسند.  اين دو هتل هم به مسافران فرودگاهي سرويس مي دهند 
و هم از سالن هاي آن ها جهت برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و رويدادهاي مختلف استفاده مي شود. در حال 

حاضر، كاركنان فرودگاهي و كارمندان مرتبط با هوانوردي از ساختمان  هاي اداري استفاده مي كنند. 
هتل  يك  و  پزشكي  مركز  يك  بين المللي،  تجاري  مركز  در  تا  دارد  قصد  اينچئون  بين المللي  فرودگاه 
فرودگاهي نيز  تاسيس كنند. اين مركز پزشكي و هتل هم به منزله تاسيسات پشتيباني فرودگاهي و هم 

عاملي جهت  افزايش متقاضايان سفرهاي بين المللي هستند.  
تجـاري  مركز  دوم  فاز  برنامـه ريزي  و  طـراحي  حال  در  اينچئـون  بين المللي  فرودگاه  همچنين، شركت 
بين المللي IBC-1، به مساحت 336,000  مترمربع است. اين طرح شامل چند هتل،  تاسيسات و امكانات 

تجاري و كسب وكار است.

مركز كسب وكار بين المللي2 3 
اين مركز شامل پارك تفريحي، هتل، سالن همايش، فروشگاه و محلي براي كسب وكار است كه براي 
تجارت بين المللي و كارهاي مرتبط با هوانوردي طراحي شده است. مساحت آن 3,274,000 مترمربع بوده 

و هزينه آن 6 ميليارد دالر است. 
اين مركز بي نظير، دو ويژگي دارد كه يكي از آن ها اتصال به فرودگاه و ديگري دسترسي به آن از كنار آب 
است. به هنگام ورود و يا خروج از سئول با هواپيما، منظره اين مركز بسيار زيبا و ديدني است. به عنوان 

1- IBC-1
2- Hyatt Regency Incheon و Best Western
3- IBC-2
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هسته اصلي طرح توسعه شهر هوايي، اين مركز يك قطب گردشگري در شمال شرقي آسيا خواهد شد و 
بازديدكنندگان بي شماري را از اقصي نقاط دنيا جلب خواهد كرد. 

مركز تفريحي شامل تعدادي جاذبه هاي تفريحي، رفاهي و هتل خواهد بود. در اين مركز مجموعه اي از 
هتل هاي لوكس، هتل بوتيك ها، يك كليساي كوچك و مجتمع هاي خريد روباز و بسته قرار خواهند داشت. 
مكان هاي تفريحي شامل محل هايي براي رويدادهاي ورزشي، هنري، سرگرمي هاي شبانه، سينما و بازي 

خواهند بود. 

پارك آبي
در بخش جنوبي فرودگاه بين المللي اينچئون يك آبگير وجود دارد كه قرار است از آن براي ورزش هاي آبي 

و  سرگرمي هاي تفريحي براي جلب عموم بازديدكنندگان استفاده شود. 
افزون بر اين، قرار شده كه با مشاركت "موسسه توسعه ورزش هاي كره،" اين آبگير تبديل به يك پارك 
  F1 آبي شود. با تكميل اين پروژه،  اين پارك با مساحت 97,000 مترمربع ميزبان مسابقات بين المللي رده
قايق هاي موتوري پرقدرت و ساير رويدادهاي آبي شد كه در نوع خود، تجربه جالبي در زمينه ورزش هاي 
آبي براي بازديدكنندگان است. پس از اتصال پارك آبي به پايانه مسافري،  هتل ها، تاسيسات تفريحي و 

تجاري نيز توسعه خواهند يافت. 



شهرهاي فرودگاهي جهان218



219 فصل دوم

فرودگاه بين المللي تايوان تائويوان1  
از فرودگاه تا شهر فرودگاهي

مشخصات
• سال راه اندازي :   1979	
• وسعت فرودگاه :  1/249  هكتار	
• پايانه ها :  2 مسافري و 2 باري	
• تعداد نشست و برخاست هواپيماها:   139,000	
• تعداد مسافر در سال :  22 ميليون	
• حجم بار هوايي :  1/35 ميليون	
• رتبه بار هوايي در جهان :  15	
• امكانات فعلي: 45 هكتار منطقه آزاد تجاري، ساختمان مقر اصلي چاينا اِيرالينز2، هتل نوواتِل3	
•  برنامه هاي آتي توسعه شهر فرودگاهي : باند سوم، پايانه شماره 3 و پايانه اقماري، سامانه APM و	

       مركز حمل ونقل زميني.
• ارتباطات چندمنظوره اي :  جاده و حمل ونقل سريع عمومي4	

1- Taiwan Taoyuan International Airport
2- China Airlines
3- Novotel
4- MRT
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• سهم در اقتصاد منطقه پيراموني :  177,000 شاغل و 50 ميليارد دالر تا سال 2030	

چشم انداز شهر فرودگاهي
زماني كه فرودگاه بين المللي جديد چيانگ كاي شك1 با استفاده از آخرين فن آوري ها و مدرن ترين پايانه ها 

در سال 1979 راه اندازي شد، به سرعت تبديل به يكي از قطب هاي مهم قاره آسيا شد.
اين فرودگاه خود را به عنوان يكي از شلوغ ترين قطب هاي آسيا در دهه 1980 شناساند و بسياري از مقامات 
دولتي و هوانوردي از سراسر منطقه براي بازديد از امكانات اين فرودگاه به تايوان آمده تا از تجربيات آن 

استفاده كنند. 
با اينكه اين فرودگاه مقر اصلي دو خط هواپيمايي ملي چاينا اِيرالينز و ايوا اِيرِويز2 بوده و به صورت مستمر 
زيرساخت هايش را به روزرساني و حتي يك پايانه دوم هم به آن اضافه كرده، اما به داليل مختلف، اين 

فرودگاه دچار پس افت و عقب ماندن از ديگر رقباي آسيايي خود شد. 
طي 15 سال بعد، با راه اندازي فرودگاه هاي تجاري جديدتر، بزرگ تر، مدرن تر و پر زرق  وبرق تر در منطقه، 
اين فرودگاه شاهد كاهش تعداد مسافران و افت رتبه بندي كيفي خود شد. به عالوه، محدوديت هاي كمي 

فرودگاه، اثر منفي بر عمليات پروازي و پايانه اي آن داشت. 
امروزه فرودگاه بين المللي تايوان كه به تازگي تائويوان3 ناميده شده، به دنبال كسب موقعيت گذشته خود 
به عنوان يكي از فرودگاه هاي برتر آسيا بوده و طرح شهر فرودگاهي، نقطه مركزي جاه طلبي هاي آن است. 
وزارت حمل ونقل و ارتباطات تايوان در ابتكاري جسورانه در صدد باززنده سازي اين فرودگاه و برجستگي 
بودن  رقابتي  و  اقتصادي  توسعه  كاتاليزوري جهت  به عنوان  موقعيت  اين  از  بتواند  تا  است  آن  منطقه اي 

موقعيت تجاري تايوان استفاده كند. 
طرح شهر فرودگاهي تائويوان نيازمند نوسازي و توسعه قابل توجه زير ساخت هاي هوانوردي و تجاري به همراه 
ايجاد بيش از 4,000 هكتار مناطق كسب وكاري تركيبي هوانوردي است. طرح شهر فرودگاهي در سال 2009 

توسط هيئت وزراي تايوان به تصويب نهايي رسيد و در حال حاضر يكي از پروژه هاي كليدي دولت است. 
به تازگي، اعالم شد مبلغ 10 ميليارد دالر براي بهبود زيرساخت ها و ارتباطات حمل ونقلي خارج از محدوده 

1- Chiang Kai-shek International Airport
2- Eva Airways
3- TPE
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فرودگاه تخصيص داده شده است. مبالغ مضاعفي نيز توسط بخش دولتي و بخش خصوصي جهت ارتقا 
زيرساخت ها و توسعه هاي صنعتي و تجاري در مناطق پيراموني شهر فرودگاهي هزينه خواهد شد. 

آقاي لي يونگ جان1، مديركل سازمان توسعه شهري و روستايي استان تائويوان، مي گويد: "چنانچه فرودگاه 
ظرفيت مسافري خود را به دوبرابر ظرفيت كنوني يعني به 40 ميليون مسافر در سال افزايش دهد، 80,000 

شغل مستقيم و غيرمستقيم جديد ايجاد خواهد شد."
فرودگاه تائويوان در حال حاضر زميني به مساحت 1,249 هكتار شامل 45 هكتار منطقه آزاد تجاري را 
اشغال كرده است كه امتياز بهره برداري آن را به شركت فارگُلري گروپ2 اعطا كرده اند. توسعه فرودگاه، 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده،  575 هكتار در شمال سايت فعلي و 40 هكتار به سمت شرق خواهد 
بود كه 130 هكتار به منطقه آزاد اضافه خواهد شد. اين توسعه، كل مساحت سايت فرودگاهي را به حدود 

2,000 هكتار مي رساند. 
براي خودروهاي  پاركينگ  و  بار هوايي  براي عمليات  اضافه بخشي  به  باند سوم و جديد 4,000 متري، 

1- Lee Yung-Jaan
2- Farglory Group
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پيش بيني شده كه با توجه به تقاضا، تا سال 2030، براي 58 ميليون مسافر در سال و 4/5 ميليون تن بار 
خواهد بود، در بخش گسترش يافته منطقه شمالي ساخته خواهد شد.

جهت ارايه خدمات به افزايش پيش بيني شده مسافران بين المللي، با بيش ترين  افزايش مسافر بين تايوان 
و سرزمين اصلي چين، پايانه شماره 3 نيز ساخته مي شود، كه بسته به استفاده آتي از پايانه شماره 1، بين 

30 تا 40 ميليون مسافر در سال را پذيرا خواهد بود. 
يك مسابقه طراحي براي اين پايانه برتر در سال 2011 برگزار شد و انتظار مي رود ساخت وساز آن تا پايان 

سال 2014 شروع شود. 
در مجاورت پايانه شماره 3، يك مجتمع تجاري مجهز به مراكز كسب وكار، خريد، رستوران، فعاليت هاي 
فراغتي و فضاي نمايشي ايجاد خواهد شد. همچنين يك هتل 4 و يا 5 ستاره با كليه امكانات برگزاري 

جلسات و ارايه خدمات به تجار براي اين مجتمع برنامه ريزي شده است. 
شركت هواپيمايي چاينا اِيرالينز نيز به تازگي، ساختمان زيباي مقر اداري خود را در محل ورودي فرودگاه 
و در مجاورت هتل 360 اتاقه نوواتِل، راه اندازي كرده است. دو ساختمان مدرن ديگر نيز )يك مركز براي 
فعاليت هاي پرسنل هوايي و يك مركز آموزش شبيه سازي پرواز( به زودي، اين مجتمع 141 ميليون دالري 

را تكميل خواهند كرد.
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كاربري اراضي
شهر  رشد  نحوه  توضيح دادن  براي  تخم مرغ  يك  ويژگي هاي  از  تايوان  ارتباطات  و  حمل ونقل  وزارت 

فرودگاهي و چگونگي مديريت آن استفاده مي كند. 
فرودگاه گسترش يافته همانند زرده تخم مرغ است و اين هسته مركزي، كه توسط يك شركت تازه تاسيس 
دارد  فرودگاه  با  مستقيم  ارتباط  كه  تجاري  امكانات  و  هوانوردي  زيرساخت  اداره خواهد شد، شامل يك 
)مانند خرده فروشي در داخل پايانه، بخش اداري، هتل ها، بار هوايي و تداركات( خواهد بود. حلقه بيروني 
)سفيده تخم مرغ( كه در حال برنامه ريزي توسط استان تائويوان است، جايگاه صنعت و تجارتي خواهد بود 
كه فعاليتشان به شدت به وجود فرودگاه نيازمند است. اين  امكانات شامل مجتمع هاي تجاري و همايشي، 

توليدات سبك و متكي به زمان و گردشگري پزشكي است. 
كه  اين هسته  پيرامون  زمين  هكتار  و حدود 4,150  چندمنظوره  از يك هسته  تائويوان  فرودگاهي  شهر 
متشكل از هفت محدوده كاربردي است، تشكيل شده است. برنامه ريزان استان تائويوان، در زمان تقسيم 
اراضي به هفت بخش خارج از حصار، بيش تر روي بهترين و باالترين كاربري اراضي متمركز شده بودند تا 
از طريق مجاورت با فرودگاه و همچنين دسترسي ها به فرودگاه و منطقه گسترده تر اطراف آن، قدرت نفوذ 

بيش تري داشته باشند. 
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صنعتي  منطقه  كه  اولي  دارد.  وجود  هوانوردي  گرايش  با  صنعتي  منطقه  دو  فرودگاه،  جنوبي  بخش  در 
تعميرات  و  تداركات  خدمات  هوا-فضا،  تجهيزات  توليد  و  طراحي  براي  است،  هكتاري   670 هوانوردي 

تجهيزات هوانوردي و به احتمال قوي، يك مركز آموزش هوانوردي خواهد بود. 
منطقه دوم، كه 1,345 هكتار است، منطقه صنعتي فرودگاهي است كه براي تحقيق و توسعه هوانوردي، 
صنايع مرتبط با خدمات پروازي، ورزش هاي هوايي و صنعت تفريحي/فراغتي و خدمات رايج مانند اجاره و 

توقف گاه خودروها و ديگر خدمات تخصيص داده شده است.     
ناحيه تجارت و نمايشگاه، در حال حاضر، داراي يك مركز همايش هاي بين المللي است و چند ساختمان 
براي ساخت مركز اداري، هتل ها، مركز خريد، سرگرمي و پذيرايي در اين محل برنامه ريزي شده است. 
همچنين، يك ايستگاه خط آهن سريع السير و يك ايستگاه حمل ونقل سريع عمومي كه به فرودگاه متصل 

مي شود نيز در اين قسمت راه اندازي خواهد شد.  
يك ناحيه 460 هكتاري براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي در پيرامون جنوب غربي فرودگاه تخصيص داده 
شده است كه مركز توزيع محصوالت كشاورزي خواهد بود. مراكز مزايده و همچنين مركز تحقيق و توسعه 

فن آوري تجارت كشاورزي نيز براي حضور در اين ناحيه پيشنهاد شده اند. 
در شمال فرودگاه يك منطقه تفريح و فراغت ساحلي در زميني به مساحت 360 هكتار برنامه ريزي شده 
كه براي حوضچه قايق هاي تفريحي، امكانات ورزش هاي آبي، بازار ماهي و پارك هاي آبي فضاي باز و 
مسقف خواهد بود. مشوق هاي الزم براي ترغيب به سرمايه گذاري در اين طرح ها، از جمله ساخت هتل ها، 

سالن هاي همايشي، ويالهاي زيبا، رستوران ها و مجتمع هاي خريد ارايه خواهد شد. 
يك منطقه آزاد تجاري 155 هكتاري در شرق فرودگاه ساخته مي شود تا از قدرت نفوذ منطقه آزاد تجاري 
فارگُلري و توسعه منطقه آزاد تجاري فرودگاه بهره ببرد. در اين منطقه آزاد، انبارهاي مكانيزه، مجتمع هاي 

خريد، مراكز كسب وكار و توليدات سبك و متكي به زمان نيز وجود خواهند داشت. 
تعدادي مسكن با كيفيت باال در زمين هايي به مساحت كل 700 هكتار، در مناطق مختلف شهر فرودگاهي 
اياب وذهاب بين شهري را در اختيار متقاضيان  اقامتي با حداقل  تا امكانات خوب  برنامه ريزي شده است 
قرار دهد. اين واحدهاي مسكوني به عنوان مجموعه هايي از زندگي پايدار و براساس محله، كار و زيست بوم 

طراحي شده اند.
محدوده هاي اقامتي در شهر فرودگاهي داراي خدمات چندمنظوره مانند مراكز خريد، رستوران ها، كتابخانه 

عمومي و مدارس نيز خواهند بود. 
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در حال حاضر، مناطق شهر فرودگاهي خارج از حصار فرودگاه در مرحله مفهومي بوده و با افزايش رشد 
تقاضاي اقتصادي و فرصت هاي به وجود آمده در بازار، توسعه خواهند يافت. 

فرودگاه  غرب  شمال  براي  كه  فرودگاهي،  صنعتي  منطقه  در  كه  دارد  وجود  امكان  اين  مثال،  به عنوان 
برنامه ريزي شده است، و در قسمت هايي خارج از خط فاصل صوتي فرودگاه، محدوده اي تبديل به يك "بندر 

سالمتي" شود و كلينيك هايي براي گردشگري پزشكي و مراكز سالمتي در آن ساخته شوند. 
با توجه به موقعيت پيشتاز تايوان در صادرات صنايع ميكروالكترونيك و فن آوري هاي اطالعات و ارتباطات1، 

بار هوايي و تداركات از اجزا مهم فرودگاه تائويوان بوده و در آينده مهم تر نيز خواهند شد. 
افزون بر امكانات برنامه ريزي شده براي بار هوايي، سرمايه گذاري هايي نيز به ميزان بيش از 150 ميليون 
دالر توسط چاينا اِيرالينز، ايوا اِيرِويز و هولدينگ فارگُلري جهت توسعه و تكميل مجتمع تداركاتي فاز 1 

منطقه آزاد تجاري انجام شده است. 
اين مجتمع، كه به صورت BOT و به مدت 50 سال فعاليت مي كند، شامل بزرگ ترين پايانه بار هوايي 
امكانات  و  بين المللي  سريع السير  توزيع  انبار  و  تداركاتي  ساختمان  دو  جهان،  در  طبقه اي  يك  مكانيزه 

پشتيباني است. 
فاز 2، كه تكميل آن تا پايان اين دهه ادامه خواهد داشت، شامل امكانات تداركاتي بيش تر، يك ساختمان 

حق العمل كاري بار هوايي و يك مركز كسب وكار بزرگ خواهد بود. 

1- ICT
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فرودگاه تائويوان در نظر دارد بخشي از اراضي مجاور منطقه آزاد تجاري فارگُلري را براي توسعه منطقه آزاد 
تجاري تصاحب كند. اين اراضي به شركت هاي توزيع كاالهاي متكي به زمان، آزمايش و گواهي كيفيت 
كاال، مديريت انبارهاي موجودي كاال، واگذاري فرآيند كسب وكار )مانند چاپ و توزيع كارت هاي اعتباري و 

فرم هاي درخواست پرداخت(، تجارت الكترونيكي و خدمات تداركاتي تخصيص خواهد يافت. 

شركاي پروژه
تايوان و شركت جديد  ارتباطات  تائويوان، وزارت حمل ونقل و  با مشاركت استان  توسعه شهر فرودگاهي 
فرودگاه دنبال مي شود. تا اين تاريخ، فرودگاه تائويوان توسط عده اي از كاركنان و مديران دولتي، كه داراي 
اختيارات تام نبوده و مهارت هاي الزم و يا سرعت عمل در تصميم گيري نداشته اند، اداره شده است. اين 
بين المللي  نام شركت فرودگاه  به  با يك تشكيالت حرفه اي كسب وكار  به ديوان ساالري،  ساختار وابسته 

تائويوان1 جايگزين خواهد شد. 
شركت فرودگاهي جديد فارغ از مقررات دست وپا گيري خواهد بود كه باعث ممانعت در جوابگويي موثر به 

فرصت ها و چالش هاي تجاري هستند. 
قراردادهاي  با  رابطه  در  بتواند  تا  بود  خواهد  موقعيتي  در  تائويوان  بين المللي  فرودگاه  شركت  بنابراين، 
واگذاري، با طرف هاي مقابل و شركت هاي مشاور و پيمانكار، مذاكره كرده و آن ها را در اسرع وقت و با 
كارآيي بيش تر اجرا كند. اين شركت همچنين مي تواند افراد اليق و ماهر را استخدام و آن ها را براساس 
عملكرد و لياقت شان ارتقا دهد. به طور خالصه، اين شركت فرودگاهي جديد، تشكيل شده است تا كسب وكار 

را آن طور كه بايد پيش ببرد. 
پيش بيني مي شود كه سهام فرودگاه تائويوان به زودي در بورس سهام تايوان عرضه شود تا فرصتي براي 
سرمايه گذاران بخش خصوصي پديد  آمده و برگشت سرمايه مطلوبي داشته باشند و به اين ترتيب نسبت به 
ارتقاي عملكرد فرودگاه تشويق شوند. خصوصي سازي )كامل و يا بخشي( نيز مي تواند درآمدهاي مضاعفي 

براي به روزرساني و توسعه زيرساخت هاي فرودگاه ايجاد كند.    
انتظار مي رود شركت جديد فرودگاهي ارتباط و همكاري تنگاتنگي با كليه ذينفعان در توسعه شهر فرودگاهي 

داشته باشد. اين امر باعث اشتراك مساعي بين برنامه هاي توسعه  اي داخل و خارج از حصار خواهد شد. 

1- TIAC
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حمل ونقل چندمنظوره
موفقيت يك شهر فرودگاهي، به اندازه ارتباطات هوايي، به اتصال راه هاي حمل ونقل زميني نيز بستگي 
دارد. وزارت حمل ونقل و ارتباطات تايوان همراه با گروه برنامه ريزي استان تائويوان، به صورتي كوشا مشغول 

اعمال بهسازي هاي الزم براي شاهراه ها و خطوط آهن سبك در فرودگاه و در سطح منطقه هستند.  
در سال 2014، سامانه دسترسي حمل ونقل سريع عمومي، اين فرودگاه را در 30 دقيقه به تايوان و ديگر 

مناطق مهم منطقه اي متصل خواهد كرد.

سامانه حمل ونقل سريع عمومي، به هر سه پايانه فرودگاه به اضافه سامانه خط آهن پرسرعت تايوان خدمات 
به نزديك  شدن  تايوان منجر  ارايه خواهد داد. چنين دسترسي سريع و كارآمدي به منطقه وسيع شمال 
مراكز تجاري مهم، از مركز تايوان تا شهرك صنعتي هسينچو1 در شمال به سمت جنوب و در محدوده شهر 

فرودگاهي شده كه نهايتا باعث گستردگي جغرافيايي منطقه اقتصادي فرودگاهي مي شود. 
اهداف دولت براي اين شهر فرودگاهي گسترده، ورود به بازار رقابت جهاني در اقتصاد پرسرعت قرن بيست 

و يكم است. 

1- Hsinchu
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و  امالك  ساخت وساز  عمليات  و  فرودگاه  اجرايي  هيئت  رييس  چشم انداز  ديگر  فرودگاهي،  شهرهاي 
مستغالت كه توسط گروهي كوچك و پيشگام از دروازه هاي هوايي انجام مي شدند، نيستند. امروزه شهر هاي 
فرودگاهي، يك حركت جهاني تثبيت شده مشخص و در حال گسترش هستند كه فرودگاه  هايي با هر اندازه 

در همه قاره هاي اين سياره را دربر مي گيرند.
شهر  يك  ابعاد  و  هستند  برنامه ريزي  دست  در  جهان  سرتاسر  در  اكنون  كه  فرودگاه هايي  بعدِي  نسل 

فرودگاهي را هم در بر مي گيرند، گواهي بر اين واقعيت است كه اين فرم شهري، با ما باقي خواهد ماند.
اين كتاب، با تاييد رهبريت پديده شهر فرودگاهي در قرن بيست و يكم و ترسيم گسترش فيزيكي آن ها، 
منعكس كننده اين واقعيت است. در اين كتاب، تنها بخش كوچكي از اين داستان پرده برداري شده است و 

يك آينده مهيج هنوز در پيش روي است.
باورنكردني جامعه  بازگو كننده رشد و توسعه  برگزاري كنفرانس و نمايشگاه جهاني شهرهاي فرودگاهي، 

شهرهاي فرودگاهي در طي 10 سال گذشته است.
حضار كنفرانس شهر اورالندو، كه تنها كمي بيش از 100 نفر در مراسم افتتاحيه آن در مارس سال 2001 
حضور داشتند، به بيش از 450 هيئت نمايندگي و 30 شركت كننده نمايشگاهي از بيش از 50 كشور در 

كنفرانس شهر پكن افزايش پيدا كرد.
هدف كنفرانس و نمايشگاه جهاني شهرهاي فرودگاهي از گردهم آوردن مديران ارشد فرودگاهي و همتاهاي 
ايشان )در زمينه هاي مختلف از جمله امالك و مستغالت، فروش كاال، هتل، گردشگري، سرگرمي، مشاوره 

فصل سوم

نتيجه گيري
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و بخش مالي(، تبادل دانش و تداوم تكامل شهرهاي فرودگاهي بود.
مدعوين،  و  حضار  جمعيتي  تركيب  و  كنفرانس  جلسه  دستور  همچنين  و  فرودگاهي  شهرهاي  به  توجه 
گسترش چشم گيري پيدا كرده است. در طي سال هاي اخير، نظارت و اختيارداري، ارتباط هاي تركيبي و 

مسايل زيست محيطي، به موضوعات مباحث دايمي تبديل شده اند.
در واكنش به اين امر، ما هر روز بيش تر شاهد حضور چهره هاي ارشد سياسي، دولت هاي محلي و توسعه 

اقتصادي در جايگاه بجاي آن ها در جامعه در حال گسترش جهاني هستيم.
عالوه بر جلسات و نشست هاي متعدد در كنفرانس ها، اين مراسم اكنون دربرگيرنده نمايشگاه هاي بين المللي، 
كارگاه هاي برنامه ريزي و احداث شهرهاي فرودگاهي، مراسم خوش آ مدگويي و جشن و سرور شبانه، بازديد 
از شهر فرودگاهي ميزبان، يك مسابقه گلف و گردش فرهنگي از ناحيه اطراف شهر فرودگاهي به منظور 

ايجاد فرصت هاي بيش تري براي هيئت هاي نمايندگي و تبادل تفكرات و تجربيات است.
كنفرانس و نمايشگاه جهاني شهرهاي فرودگاهي، عالوه بر به اشتراك گذاشتن اطالعات و تجربيات در 
و  پويايي  گسترش  براي  شده اند  محملي  به  تبديل  عمراني،  پروژه هاي  نوع  اين  چالش هاي  به  پرداختن 
مناطق هم جوار،  فرودگاه ها،  به  فرودگاهي مي توانند  اينكه چگونه شهرهاي  به  پرداختن  و  اقتصادي  رفاه 
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كسب وكارهاي آن و مهم تر از همه، به مردم خدمات ارزنده ارايه دهند.
از آنجا كه فرودگاه ها از يك دروازه صرف براي جامعه/ منطقه، به يك شخصيت زنده و پويا تبديل شده اند، 
لذا نيازها، اولويت ها و فرصت هاي آن ها نيز افزايش يافته است. بنابراين به منظور برآورده كردن نيازهاي آن ها، 
  www.globalairportcities.com نشاني  به  فرودگاهي  به شهرهاي  اطالعاتي مختص  پايگاه  يك 

ايجاد شده است.

كنفرانس شهرهاي فرودگاهي در پكن
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