ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Sunanدر ﭘﯿﻮﻧﮓ
ﯾﺎﻧﮓ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از آن در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم  Terminal 2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آژاﻧﺲ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
از اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل  2ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ
دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺶ ﺑﻪ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﭘﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺟﺖ دارد و ﻓﻀﺎی ﺳﻨﮓ ﻓﺮش آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﺳﺖ ﮐﻢ  10ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم Air
 Koryoﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﭘﺮوازﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در آﺳﯿﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل را در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﯾﻔﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش و ﮐﺎدری از ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه.
ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﯾﮑﯽ از ﭘﻞ ﻫﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون از ﺑﺎﺟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻪ اﺟﻨﺎﺳﺶ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪرن از ﺑﺨﺶ ﭼﮏ-اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان

دور ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺳﻌﺖ دارد.

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻓﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن و زﯾﺒﺎﯾﺶ
ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

