بازتاب خبر ی روز جهانی
ا لکترونیک هواپیمایی

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
روابط عمومی

روزنامه
گفتوگوی مدیر کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی از خر ید سامانههای هوانوردی

۵

تالش خستگیناپذیر متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران در ارائه سرویس
ایمن ناوبر ی هوایی

۶

نصب سامانههای کمک ناوبر ی فرودگاههای ایالم و کرمان

۷

معاون طر ح و توسعه تجهیزات ا لکترونیک هوانوردی اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی

۸

از نصب سامانه سوئیچینگ بر ج فرودگاه مهرآباد تا برنامهر یز ی برای توسعه شبکه ATN

۹

روشهای آموزشی فعلی نیازمند پوستانداز ی هستند

۱۰

نصب دستگاههای  X-rayدر فرودگاههای کشور

۱۱

نصب و راهانداز ی سامانه  ILS/DMEدر پنج فرودگاه کشور)قسمت اول(

۱۲

نصب و راهانداز ی سامانه  ILS/DMEدر پنج فرودگاه کشور)قسمت دوم(

۱۳

انجام نخستین پروژه پژوهشی ساخت رادار غیرنظامی با توان داخلی

۱۴

اهداف راهبردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران

۱۵

خبرگزار ی
تالش خستگی ناپذیر متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی در ارائه سرویس ایمن ناوبر ی هوایی

۱۵

تبر یک روز جهانی متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی

۱۶

پایگاه خبر ی
تالش خستگی ناپذیر متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران درارائه سرویس
ایمن ناوبر ی هوایی

۱۷

تالش متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها در ارائه سرویس ایمن ناوبر ی هوایی

۱۸

پیام تبر یک مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی

۱۹

نصب و راه انداز ی سامانه  ILS/ DMEدر پنج فرودگاه کشور

۲۰

پیام معاون عملیات هوانوردی به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی

۲۴

افتخارآفر ینی در بهساز ی  ،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد

۲۴

برای بهره بردار ی ازتجهیزات ایمنی،به شرکت های خارجی وابسته نیستیم

۲۷

برای بهره بردار ی از تجهیزات ایمنی ،به شرکتهای خارجی وابسته نیستیم

۲۸

تبر یک روز جهانی متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی

۲۸

کمک مومنانه کارکنان ناوبر ی هوایی ایران به  50دانش آموز زاهدانی

۲۹

سازمان
پیام تبر یک امیرمکر ی به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی
ارتقاء و پوشش کامل  VSATتا پایان سال محقق می شود /نصب و راه انداز ی سامانه  ILS/ DMEدر پنج

فرودگاه کشور

۳۰
۳۱

پیام تبر یک مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی ایران به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی

۳۵

پیام معاون عملیات هوانوردی به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی

۳۵

افتخار آفر ینی بزرگ در بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد /گام های بلند در استفاده از توان

داخلی در تامین تجهیزات CNS

افتخارآفر ینی در بهساز ی،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج واپروچ فرودگاه مهرآباد/گام های بلند در استفاده از

توان داخلی در تامین تجهیزاتCNS

۳۵
۳۸

آموزش هز ینه نیست ،سرمایه گذار ی اثرگذار است/روش های آموزشی فعلی نیازمند پوست انداز ی هستند/
امسال سال اهمیت به کیفیت آموزش ها است

۴۱

برنامه ر یز ی برای ارتقای پوشش نظارتی با کمک سامانه های رادار ی نوین /انجام نخستین پروژه پژوهشی
ساخت رادار غیر نظامی با توان داخلی

۴۳

پیام تبر یک رئیس سازمان هواپیمایی کشور ی به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی

۴۵

گزارش

نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه
)تعداد محتوا ) ۳۱تعداد کل۳۱ :

روزنامه (%۳۲.۳) ۱۰

خبرگزاری (%۶.۵) ۲

پایگاه خبری (%۳۲.۳) ۱۰

سازمان (%۲۹.۰) ۹

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

روزنامه

روابط عمومی

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱

روابط عمومی

۵

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۳

روابط عمومی

۶

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۶

روابط عمومی

۷

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۶

روابط عمومی

۸

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۶

روابط عمومی

۹

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۳

روابط عمومی

۱۰

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۶

روابط عمومی

۱۱

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱
۲

روابط عمومی

۳

۱۲

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۲
۲

روابط عمومی

۳

۱۳

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۳

روابط عمومی

۱۴

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۶

خبرگزار ی

تالش خستگی ناپذیر متخصصان الکترونیک هواپیمایی در ارائه سرویس ایمن ناوبر ی هوایی )(۱۹:۲۱-۹۹/۰۸/۲۱
متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و استاندارد براساس قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار هستند.

به گزارش حوزه فناور ی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان  ،اسماعیل ماه گلی ،دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک
هواپیمایی ایران اظهار کرد :درشرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده به علت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک

روابط عمومی

۱۵

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | باشگاه خبرنگاران :تالش خستگی ناپذیر متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی در ارائه سرویس ایمن ناوبر ی هوایی

هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و استاندارد براساس قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار
بوده و به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ،ایمنی را هدیه می دهند.
ماه گلی تصر یح کرد :این متخصصان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ناوبر ی شامل
سامانه دقیق تقرب و فرود ) ،(ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است ،سامانههای ارتباطی
شامل تجهیزات ارتباطی زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاه ها ،سامانههای نظارتی شامل تجهیزات رادار ی
که در ایستگاههای صعب العبور و مرتفع نصب شده است و پوشش نظارتی فضای کشور را ارائه میدهند.
او گفت :تجهیزات ایمنی از نوع  X-rayو  Gatewayبه منظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی
از شرکتهای سازنده خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،به خوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید
و عدم وابستگی به سایر کشورها ،با انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی به منظور تولید تجهیزات
بومی و قطعات مورد نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران بدون هیچ چشم داشتی گامهای
بزرگی را برمی دارند.
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران ادامه داد :نشست و برخاست پروزهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور
آنها از فضای کشور گواه بر ارائه سرویس استاندارد و ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی
ایران است.
انتهای پیام/

تبر یک روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی )(۱۷:۰۱-۹۹/۰۸/۲۱
در شرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده به علت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و
استاندارد بر اساس قوانین و مقررات بینالمللی را عهدهدار هستند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزار ی دانشجو ،در شرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده بعلت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان
الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و استاندارد براساس قوانین و مقررات بین المللی را
عهده دار بوده و به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ،ایمنی را هدیه می نمایند.این عز یزان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات
نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ناوبر ی شامل سامانه دقیق تقرب و فرود ) ، (ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در
فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است.
سامانه های ارتباطی شامل تجهیزات ارتباطی زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاهها ،سامانه های نظارتی
شامل تجهیزات رادار ی که در ایستگاههای صعب العبور و مرتفع نصب گردیده است و پوشش نظارتی فضای کشور را ارائه می دهند،
تجهیزات ایمنی از نوع  X-rayو  Gatewayبمنظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی از شرکتهای
سازنده خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،بخوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید و عدم وابستگی
به سایر کشورها ،با انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی بمنظور تولید تجهیزات بومی و قطعات مورد
روابط عمومی

۱۶

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | دانشجو :تبر یک روز جهانی متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی

نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران عز یز بدون هیچ چشم داشتی گامهای بزرگی را برمی
دارند.
نشست و برخاست پروزهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور آنها از فضای کشور عز یزمان گواه بر ارائه سرویس استاندارد و
ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران است.
.
در آستانه  12نوامبر ،روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی) (ATSEPsاز زحمات این عز یزان که برای سرافراز ی ایران عز یزمان
شبانه روز درحال مجاهدت و جانفشانی می باشند تشکر و قدردانی می نمایم.
اسماعیل ماه گلی
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران

پایگاه خبر ی

تالش خستگی ناپذیر متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران درارائه سرویس ایمن
ناوبر ی هوایی )(۱۱:۴۱-۹۹/۰۸/۲۱
پارسینه :درشرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده بعلت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن
و استاندارد براساس قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار بوده و به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ،ایمنی را هدیه می نمایند.این عز یزان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات
نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ناوبر ی شامل سامانه دقیق تقرب و فرود ) ، (ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است

سامانه های ارتباطی شامل تجهیزات ارتباطی زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاهها ،سامانه های نظارتی
شامل تجهیزات رادار ی که در ایستگاههای صعب العبور و مرتفع نصب گردیده است و پوشش نظارتی فضای کشور را ارائه می دهند،
تجهیزات ایمنی از نوع  X-rayو  Gatewayبمنظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی از شرکتهای
سازنده خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،بخوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید و عدم وابستگی
به سایر کشورها ،با انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی بمنظور تولید تجهیزات بومی و قطعات مورد
نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران عز یز بدون هیچ چشم داشتی گامهای بزرگی را برمی

روابط عمومی

۱۷

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | پارسینه :تالش خستگی ناپذیر متخصصان ا لکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران درارائه سرویس ایمن

دارند.
نشست و برخاست پروزهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور آنها از فضای کشور عز یزمان گواه بر ارائه سرویس استاندارد و
ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران است.
.
در آستانه  12نوامبر ،روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی) (ATSEPsاز زحمات این عز یزان که برای سرافراز ی ایران عز یزمان
شبانه روز درحال مجاهدت و جانفشانی می باشند تشکر و قدردانی می نمایم.
اسماعیل ماه گلی
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران

تالش متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها در ارائه سرویس ایمن ناوبر ی هوایی )(۱۶:۵۴-۹۹/۰۸/۲۱
در شرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده بعلت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و
استاندارد بر اساس قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار بوده و به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ،ایمنی را هدیه می نمایند.

این عز یزان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ناوبر ی شامل سامانه دقیق تقرب و فرود
) ، (ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است ،سامانه های ارتباطی شامل تجهیزات ارتباطی
زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاهها ،سامانه های نظارتی شامل تجهیزات رادار ی که در ایستگاههای
صعب العبور و مرتفع نصب گردیده است و پوشش نظارتی فضای کشور را ارائه می دهند.
تجهیزات ایمنی از نوع  X-rayو  Gatewayبمنظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی از شرکتهای
سازنده خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،بخوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید و عدم وابستگی
به سایر کشورها ،با انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی بمنظور تولید تجهیزات بومی و قطعات مورد
نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران عز یز بدون هیچ چشم داشتی گامهای بزرگی را برمی
دارند.
نشست و برخاست پروزهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور آنها از فضای کشور عز یزمان گواه بر ارائه سرویس استاندارد و
ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران است.
در آستانه  12نوامبر ،روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی) (ATSEPsاز زحمات این عز یزان که برای سرافراز ی ایران عز یزمان
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شبانه روز درحال مجاهدت و جانفشانی می باشند تشکر و قدردانی می نمایم.
اسماعیل ماه گلی
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران

پیام تبر یک مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی )(۰۹:۲۳-۹۹/۰۸/۲۱
یقینا شرایط و تضییقات ناشی از تحر یم های ظالمانه در دسترسی به خدمات و سامانه ها و فناور ی های روز آمد  ،ایجاب می نماید تا مساعی و تالش های متخصصان الکترونیک
هواپیمایی کشورمان را بیش از پیش ار ج نهاده و قدردان ایشان باشیم .

به گزارش پرتال حمل و نقل  ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در پیامی فرارسیدن  12نوامبر ،
روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت .
سیاوش امیرمکر ی در این پیام با تاکید بر اینکه سیستم های ارتباطی  ،ناوبر ی و نظارتی همیشه در دسترس  ،دقیق و مطمئن مدیر یت
ترافیک هوایی نقش راهبردی و مهمی را در برقرار ی نظام هوانوردی  ،ایمن  ،منظم و کارامد ایفا می کند  ،آورده است  » :در این میان
اطمینان بخشی از پایدار ی  ،قابلیت اعتماد و اطمینان و دقت و صحت کارکرد این سیستم ها به همه ارکان و عناصر سیستم حمل
و نقل هوایی و هوانوردی  ،وظیفه خطیر و حساسی می باشد که به دست با کفایت کارشناسان  ،مهندسان و متخصصین الکترونیک
هواپیمایی صورت می پذیرد«.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران افزوده است  » :یقینا شرایط و تضییقات ناشی از تحر یم های ظالمانه در دسترسی
به خدمات و سامانه ها و فناور ی های روز آمد  ،ایجاب می نماید تا مساعی و تالش های متخصصان الکترونیک هواپیمایی کشورمان
را بیش از پیش ار ج نهاده و قدردان ایشان باشیم .
شایسته است در این روز  ،از همکارانی که با تخصص و دانش و تالش شبانه روز ی خود توانسته اند کلیه سامانه ها و ز یرساخت های
سرویس های ترافیک هوایی کشور و ایمنی فرودگاه ها را در شرایط اعمال محدودیت های بین المللی بر علیه کشورمان عملیاتی نگه
داشته و به عنوان یکی از اساسی تر ین ارکان برقرار ی امنیت  ،ایمنی و سالمت پروازها ،نقش کلیدی را ایفا نمایند  ،قدردانی نمود .
اینجانب روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را به کلیه همکاران تبر یک عرض نموده و از تالش های متعهدانه همه متخصصان این حوزه
تقدیر و تشکر بعمل آورده و این فرصت را غنیمت شمرده و در ادامه از همه همکاران برای حرکت در مسیر ایمنی پروازها و فرودگاه ها
برای شکوفایی بیشتر این حوزه یار ی می طلبم  .امید است همواره موفق و موید و منشاء خدمات ارزشمند باشید«.
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نصب و راه انداز ی سامانه  ILS/ DMEدر پنج فرودگاه کشور )(۱۰:۳۷-۹۹/۰۸/۲۱
این پروژه در فرودگاه های رشت  ،مشهد  ،اهواز  ،بندرعباس و امام خمینی در مرحله نصب ز یرساخت ها  ،دکل و آنتن بوده و امیدوار یم تا پایان سال از نظر نصب فیز یکی تجهیزات و
راه انداز ی تعدادی از آنها پیشرفت خوبی داشته باشیم .

به گزارش پرتال حمل و نقل  ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی از خر ید سامانه های هوانوردی  ،نصب و راه انداز ی تجهیزات  ،نگهدار ی
و تعمیر تجهیزات  ،آموزش  ،برنامه ر یز ی و بازرسی  ،مدیر یت و نظارت بر شبکه طیف فرکانسی هوانوردی بدست توانمند همکاران
متخصص الکترونیک هواپیمایی سراسر کشور طی یک سال گذشته خبر داد .
سیامک بهنام ضمن تبر یک  12نوامبر ) 22آبان ماه( روز جهانی الکترونیک هواپیمایی به همکاران  ATSEPسراسر کشور با بیان اینکه در
نصب ،راه انداز ی  ،نگهدار ی و تعمیر تجهیزات بازرسی )ایکس ر ی و گیت وی( در فرودگاه ها و ستاد  ،طبق روال فعال بودیم  ،گفت :
در تعمیرات اساسی بوردهای پیچیده و منابع اشعه به پیشرفت قابل مالحظه ای دست یافته ایم و با خر ید  ،نصب و راه انداز ی دستگاه
کمک بازرسی  WTMDدر فرودگاه های کشور تا حدود ز یادی مشکالت در این بخش برطرف شده است .
بهنام با اشاره به خر یدار ی تعداد  93دستگاه ایکس ر ی از کشور آلمان گفت  :به دلیل بحث تحر یم های شدید  ،بیش از دو سال پیگیر
هستیم تا تجهیزات مورد نظر وارد کشور شوند و در حال حاضر  22دستگاه مذکور وارد کشور شده و آماده نصب و راه انداز ی هستند .
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی در ادامه ورود تجهیزات بازرسی و نصب و راه انداز ی آن در فرودگاه های کشور را مهمتر ین اقدام طی ماههای
آینده عنوان کرد و گفت  :سال گذشته حدود  1800نفر ساعت برای همکاران یگان پلیس فرودگاه های کشور و حدود سه هزار نفر ساعت
برای همکاران یگان سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاههای کشور آموزش داشته ایم که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا موفق به
برگزار ی این دوره ها نشدیم .
بهنام در خصوص خر ید لینکهای رادیویی حرفه ای ادامه داد  :با همت و تالش همکاران واحد امور فرکانس و شبکه های مخابرات
هوانوردی با همکارای ادارات ارتباطی و نظارتی نسبت به تهیه اسناد فنی برای ارتباطات  5سایت رادار ی و  RCAGبا مرکز کنتر ل از
طر یق شرکت ز یرساخت مخابرات اقدام شد و مناقصه مربوطه در حال برگزار ی است که با انجام آن ارتباطات مطمئن سایت های مذکور
بصورت نرمال و پایدار برقرار خواهد شد .
بهنام از انجام اقدامات وسیع در خصوص تجهیزات ارتباطی در طول سال گذشته و سال جار ی خبر داد و گفت  :این اقدامات شامل
نصب سایت های فرستنده و تجهیزات گیرنده در تعدادی از فرودگاه ها ،اورهال کردن سامانه های سوئیچینگ در برخی فرودگاهها و
ارتقاء نرم افزار ی  21سامانه  ATISبوده است .
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وی با بیان اینکه خر ید تجهیزات جهت تکمیل سامانه ماهواره ای  VSATبعنوان ز یرساخت پشتیبان سایت های رادار ی و  RCAGمرکز
کنتر ل فضای کشور انجام شده است  ،گفت  :تا پایان سال جار ی  ،ارتقاء و پوشش کامل  VSATبه عنوان پشتیبان خطوط مخابرات
مرکز کنتر ل حاصل خواهد شد  .اقدامات خوبی در خصوص ) ATNشبکه ز یرساخت هوانوردی( انجام شده و با خر ید تجهیزات مورد نیاز
 ،این شبکه در حال ارتقاء است که با بهره بردار ی آن ضمن پیاده ساز ی مدیر یت و مونیتور یگ پیشرفته  ،افزایش ظرفیت و توپولوژ ی
شبکه  ATNبعنوان ز یرساخت مدر ن و هوشمند ارتباطات هوانوردی ارتقاء خواهد یافت .
وی از مبدل  VOICE OVER IPبه عنوان یکی از پروژه هایی یاد کرد که در مرحله آماده ساز ی اسناد مناقصه قرار دارد و گفت  :با انجام
این پروژه ضمن افزایش ظرفیت فرکانس رادیویی سامانه  VCCSمرکز کنتر ل  ،در آینده ارتقاء سامانه سوئیچینگ مرکز کنتر ل مستقل از
سایت های  RCAGرا شاهد خواهیم بود .
بهنام همچنین از مراحل پایانی نصب و راه انداز ی سامانه جدید و  IP BASEسوئیچینگ در بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد که از سال
گذشته آغاز شده خبر داد و امیدوار یم تا ماه های آینده به بهره بردار ی کامل برسد .
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی مهمتر ین اهداف در اداره مهندسی سامانه های ارتباطی و ز یرساخت ارتباطات تا پایان سال  99جار ی را
اتمام پروژه سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد ،ارتقای شبکه  ATNو تکمیل پوشش ارتباط پشتیبان  VSATسایت های رادار ی و
ارتباطی عنوان کرد .
وی در ادامه به اداره مهندسی سامانه های نظارتی و رادار ی و مباحث مربوط به اتوماسیون آن اشاره کرد و افزود  :در این بخش یکی
از مهمتر ین اقدامات نصب و راه انداز ی سایت رادار در ارتفاعات تنگر یز شیراز است که در حال حاضر احداث ساختمان آن در حال انجام
بوده که همزمان با آن احداث دکل و ر یدوم آنتن انجام خواهد شد و پس از آن نصب و راه انداز ی تجهیزات رادار آغاز می شود که امید
دار یم تا پایان خرداد  1400این سامانه جهت پوشش نظارتی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور راه انداز ی و عملیاتی شود .
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه سامانه های نوین نظارتی  ADS-Bگفت  :به این منظور مناقصه
ای در حال برگزار ی است و در صورت انتخاب شرکت واجد شرایط  27 ،دستگاه گیرنده  ADS-Bبه همراه نمایشگر و پردازنده اطالعات
نظارتی  ،طی سه فاز نصب و راه انداز ی خواهند شد که در نتیجه آن بهره بردار ی از سامانه اطالعات نظارتی در فرودگاه ها  ،مرکز کنتر ل
 ،هوانوردی عمومی و  Search & Rescueامکان پذیر خواهد بود .
وی به مهمتر ین دستاورد این پروژه اشاره کرد و گفت  :این پروژه وسیع و پیچیده می تواند مقدمه ای باشد تا با استفاده از توان و
دانش داخلی و بومی ،بتوانیم به سمت ساخت اتوماسیون مرکز کنتر ل حرکت کنیم .
بهنام از همکار ی در ساخت مبدل اطالعات نظارتی توسط پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از اقدامات خوب در
اداره رادار ی و نظارتی در سال جار ی یاد کرد و گفت  :با این اقدام امکان استفاده از اطالعات نظارتی سنسورهای  ADS-Bدر سامانه
اتوماسیون مرکز کنتر ل و فرودگاه ها فراهم شد .
وی از پروژه نصب دکل و پلکان برای  9سایت رادار ی به عنوان یکی دیگر از پروژه ها در اداره نظارتی نام برد و گفت  :این پروژه
دسترسی پرسنل متخصص فرودگاه ها و ستاد به بخش آنتن و پدستال رادار را برای نگهدار ی و تعمیر بهتر سایت های رادار ی فراهم
کرده که تاکنون در  4سایت اجرا و در  5سایت دیگر هم تا پایان سال جار ی انجام خواهد شد .
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی با بیان اینکه در اداره مهندسی سامانه های کمک ناوبر ی هم اقدامات خوبی انجام شده است  ،گفت  :اواخر
سال گذشته سامانههای  DVOR/DMEفرودگاه های ابوموسی و بندرلنگه نصب و راه انداز ی کامل شد و آماده COMMISSIONING
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و انجام فالیت چک است  .همزمان در فرودگاه ارومیه نیز سامانههای  DVOR/DMEنصب و راه انداز ی شده و در مرحله COMMIS-
 SIONINGو فالیت چک قرار دارد که پس از آن عملیاتی خواهد شد  .همچنین جهت استفاده بهینه از سامانه  NDBفرودگاه ایالم و
افزایش پوشش آن  ،انتقال و نصب و راه انداز ی تجهیزات و آنتن های سایت مذکور به ارتفاعات اطراف فرودگاه ایالم خاتمه یافت که
پس از وارسی پرواز ی عملیاتی خواهد شد تا با استفاده از طر ح  ILSو  NDBنسبت به جمع آور ی سایت  VOR/DMEفرودگاه مذکور و
آغاز نصب سامانه جدید  DVOR/DMEبرنامه ر یز ی و اقدام شود .
وی در خصوص نصب و راه انداز ی سامانه  ILS/ DMEدر پنج فرودگاه کشور نیز گفت  :این پروژه در فرودگاه های رشت  ،مشهد  ،اهواز
 ،بندرعباس و امام خمینی در مرحله نصب ز یرساخت ها  ،دکل و آنتن بوده و امیدوار یم تا پایان سال از نظر نصب فیز یکی تجهیزات و
راه انداز ی تعدادی از آنها پیشرفت خوبی داشته باشیم .
بهنام همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی نیز گفت  :قراردادی را سال گذشته با شرکت صاشیراز
جهت ساخت یک دستگاه  DMEمنعقد کردیم که امیدوار یم امسال با پیشرفت های خوب پروژه  ،تحویل داده و کارهای مربوط به
تست آن انجام و آماده نصب در یکی از فرودگاه ها شود  .امسال با توجه به شرایط کرونا  ،در بخش آموزش و با کمک اداره کل آموزش
و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها تغییراتی را در نوع آموزش انجام داده ایم به طور یکه آموزش های حضور ی به مجاز ی تبدیل
شده است  .در سال گذشته حدود  71دوره آموزشی پودمانی حضور ی برگزار و حدود  30هزار نفر ساعت آموزش داشتیم و امسال با
توجه به شرایط کرونا حدود  47دوره پیش بینی کرده ایم و تاکنون  23دوره پودمانی با حدود  700نفرساعت به صورت مجاز ی برگزار
شده است .
وی به موضوع  OJTکه بیشتر ین تمرکز را روی آموزش های عملی دارد  ،اشاره کرد و افزود  :در سال  98تقر یبا  9دوره آموزش  OJTبا
 500نفر ساعت برای همکاران تهران و فرودگاه های کشور برگزار شد که طی برنامه ر یز ی هایی انجام شده ،امسال  15دوره  OJTبرنامه
ر یز ی کرده ایم .
وی راه انداز ی دپارتمان زبان در اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی را یکی از کارهای قابل توجه در سال جار ی خواند گفت  :آموزش
زبان به همکاران همواره از سالیان گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده اما امسال به صورت اکادمیک و حرفه ای و با همکار ی یک
موسسه زبان در تهران ،همکاران  ATSEPدر سراسر کشور پس از تعیین سطح  ،آموزش زبان را از طر یق آن موسسه و بصورت مجاز ی
آغاز کردهاند  .در بحث مربوط به منابع تغذیه و حفاظت سایت ها در برابر صاعقه و فراتاخت ولتاژ  ،کارهای مهمی انجام شده است
بطور یکه طی پروژه ای در دوسال گذشته  28 ،سایت هوانوردی مجهز به سیستم ارتینگ و  SURGشدند و در سال جار ی نیز  29سایت
در قالب مناقصه در حال تجهیز هستندکه تاکنون در  16سایت اجرا شده و  13سایت دیگر نیز در حال اجرا است .
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی ادامه داد  :با انجام این پروژه بیش از  90درصد سامانه ها و تجهیزات هوانوردی در کل کشور به سیستم
ارتینگ و هم پتانسیل ساز ی و حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناگهانی مجهز می شوند و در مقابل صاعقه و القائات ولتاژ با درصد باالیی
مصون خواهند شد  .در بحث مربوط به خر ید دستگاه  UPS40KVAبرای سایت های رادار ی نیز موفق به خر ید چهار دستگاه برای
سایت های رادار ی بندرعباس و شیراز شدیم که در مرحله نصب و راه انداز ی هستند و تا پایان سال نیز دو دستگاه برای سایت رادار ی
کیش از طر یق مناقصه خر یدار ی و نصب خواهد شد.
وی ادامه داد  :در سال  98نسبت به بازرسی و  Auditسایت ها و تجهیزات  CNSو بازرسی  47فرودگاه اقدام و نسبت به برطرف کردن
 Findingها با همکار ی مدیر یت و ادارات مهندسی الکترونیک فرودگاه ها و همچنین ادارات و واحدهای ستادی مربوطه اقدام شد و
روابط عمومی
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در سال جار ی بدلیل شیوع ویروس کرونا نظارت مذکور از طر یق مکاتبه و پیگیر ی از راه دور انجام پذیرفت تا با جمع بندی بازدیدهای
گذشته و احصاء کردن اشکاالت موجود نسبت به رفع آنها اقدام شود  10 .دستگاه  UPS10KVAطی مناقصه در سال گذشته خر یدار ی و
در اتاق های کنتر ل تجهیزات و همچنین جهت دستگاه های ایکس ر ی تعدادی از فرودگاه ها نصب و راه انداز ی شد .
وی همچنین با اشاره به بازنشسته شدن حدود  150نفر از متخصصان الکترونیک هواپیمایی طی ده سال )از سال  98تا  (1407افزود :
با پیگیر یهای انجام شده توسط مدیر یت عالی شرکت و اداره کل منابع انسانی  ،تشکیالت و آموزش  ،جذب  49نفر در تهران و فرودگاه
های کشور از طر یق آزمون استخدامی که در آذرماه سال جار ی برگزار خواهد شد  ،برنامه ر یز ی شده است که البته تداوم در این خصوص
ضرور ی و حیاتی است .
بهنام در خصوص مامور یت های تعمیر و نگهدار ی و آموزش و سایت یابی گفت  :در سال گذشته حدود  4هزار و  500نفر /روز مامور یت
توسط همکاران انجام شده است که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و محدودیت های اقتصادی شرکت و درجهت حفظ
سالمتی همکاران  ،سعی شد مامور یت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام و تا حد ممکن کاهش یابد به طور یکه طبق پیش بینی
ها تا انتهای امسال حدود  2هزار و  200نفر روز مامور یت خواهیم داشت که نسبت به سال گذشته  50درصد کاهش خواهد داشت .
بهنام انجام وظایف در قالب کشیک در ادارات مهندسی الکترونیک فرودگاه ها و مرکز کنتر ل فضای کشور را یکی از کارهای مهمی خواند
که بر عهده همکاران متخصص است و اظهار داشت  :این همکاران با تالش فراوان و تقبل سختی های کشیک های شبانه و ایام
تعطیل و بصورت شبانه روز ی  ،عملیاتی نگه داشتن سامانه های  CNSو بازرسی فرودگاه ها و سامانه های اتوماسیون و سوئیچینگ
مرکز کنتر ل را تضمین می کنند تا اطالعات مورد نیاز  CNSبا دقت و صحت و تداوم به همکاران کنترلر بر ج و اپروچ فرودگاهها و بخش
 OPERATIONALمرکز کنتر ل تحویل شود .
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در پایان گفت  :سالمت همه همکاران  ATSEPدر بخش های مختلف اداره کل ارتباطات و ناوبر ی
هوایی از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به اخذ پروانه اشتغال کار با منابع مولد پرتوهای یونساز و غیر یونساز از سازمان
انرژ ی اتمی ایران  ،هر سال چکاپ کامل پزشکی برای پرسنل مذکور انجام میشود که در سال جار ی بدلیل ویروس کرونا و درگیر بودن
بیمارستان ها این مهم هنوز حاصل نشده است ضمن اینکه با تالش فراوان توسط اداره برنامه ر یز ی و بازرسی و مسئول فیز یک
بهداشت اداره کل  ،تمدید پروانه اشتغال کار با منابع مولد امواج رادیویی و مایکروویو تا سال  1401توسط سازمان انرژ ی اتمی ایران
صادر و در یافت شد .
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پیام معاون عملیات هوانوردی به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی )(۱۶:۴۶-۹۹/۰۸/۲۱
به گزارش پرتال حمل و نقل  ،معاون عملیات هوانوردی در پیامی فرا رسیدن  12نوامبر  ،روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت
.
محمد امیرانی در این پیام با اشاره به شیوع روز افزون ویروس کرونا ارائه خدمات را سخت تر کرده است  ،آورده است ؛  12نوامبر
سالروز جهانی الکترونیک هواپیمایی  ، ATSEPفرصت مغتنمی است تا از خدمات و تالش های تمامی همکاران متخصص الکترونیک
در سراسر کشور قدردانی نماییم .
لذا بدینوسیله از مساعی مدیران  ،کارشناسان و همه پرسنل سختکوش و بی ادعای اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی و ادارات مهندسی
الکترونیک فرودگاه های کشور خصوصا در شرایط کنونی که متاسفانه شیوع روز افزون ویروس کرونا در کنار تحر یم های ظالمانه شرایط
ارائه خدمات را سخت تر کرده است  ،تشکر و قدردانی نموده و برای شما و خانواده محترمتان  ،سالمتی  ،شادکامی و توفیق روز افزون
را از خداوند متعال مسئلت می نمایم .

افتخارآفر ینی در بهساز ی  ،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد )(۰۹:۴۹-۹۹/۰۸/۲۲
به گزارش پرتال حمل و نقل  ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی
الکترونیک هواپیمایی از انجام بهساز ی  ،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد پس از حدود  21سال با تالش
متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان افتخار ی بزرگ یاد کرد.
سیاوش امیرمکر ی در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره ،معاون عملیات هوانوردی  ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی  ،دبیر
انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی و جمعی از متخصصان ارتباطات و ناوبر ی ستادی و نیز فرودگاهی )به صورت ویدیو کنفرانس
با فرودگاه های کشور ( برگزار شد  ،در سخنانی از نامگذار ی روز  12نوامبر به نام روز الکترونیک هواپیمایی به عنوان فرصتی برای توجه
خاص و پاسداشت تالشگران این حوزه یاد کرد .
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران افزود :شرایط بحران کرونا تاثیر ی عمیق و موثر بر صنعت هوایی دنیا و خاورمیانه
وارد کرده است و بر اساس پیش بینی  ACIدر سال جار ی میالدی خاورمیانه با کاهش  60درصدی تعداد مسافران هوایی و کاهش
هشت میلیارد دالر ی درآمد نسبت به پیش بینی انجام شده پیش از بحران کرونا مواجه است .
وی با اشاره به کاهش  50درصدی درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در هشت ماه گذشته  ،گفت  :با اینکه در ماه های
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اخیر افزایش پروازهای داخلی کشورمان نسبت به میانگین دنیا و خاورمیانه بیشتر بوده است  ،با توجه به اینکه  70درصد درآمدهای
شرکت از پروازهای عبور ی حاصل می شود  ،در صورت بهبود شرایط  ،سه سال دیگر به وضعیت مالی سال  2019باز می گردیم  .در
شرایط جدید که با مشکالت تامین منابع مالی مواجه هستیم  ،برنامه ر یز ی های متناسب در حال انجام است .
وی با تاکید بر اینکه تامین سالمت کارکنان  ،مهمتر ین اولویت شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در شرایط فعلی است  ،گفت
 :در این راستا از زمان اعالم شیوع کرونا  ،تمام امکانات مورد نیاز را برای رعایت پروتکل های بهداشتی تهیه کردیم  .در ادامه آزمایش
کرونا و تامین اقالم بهداشتی انجام شد  .همچنین برای راه انداز ی سامانه مشاوره تلفنی ) (call centerو نیز راه انداز ی سامانه اطالعات
پزشکی و سالمت کارکنان برنامه ر یز ی شده است .
امیرمکر ی با اشاره به اقدامات انجام شده در اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی برای ارایه سرویس های ایمن هوانوردی عنوان کرد :
در این راستا برای نصب تجهیزات  CNSمورد نیاز فرودگاه ها از جمله پروژه سایت رادار کوشک بزم  ،نصب رادار تنگر یز و بهساز ی و
نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ مهرآباد پس از  21سال اقدامات خوب و افتخار آفر ینی شده است  .اجرای پروژه بهساز ی
سوئیچینگ بر ج و اپروچ مهرآباد در شرایط بحران کرونا بسیار سخت بوده که با زمانبندی و تالش کارکنان به مراحل پایانی رسیده و تا
دو هفته دیگر آماده بهره بردار ی خواهد بود .
امیرمکر ی گفت  :در شرایط کنونی متخصصان شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران بدون کمک متخصصان خارجی  ،عملیات نصب
سامانه های حوزه  CNSرا انجام می دهند  .همچنین در یک سال گذشته با استفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان توانسته
ایم قراردادهای تامین تجهیزات  MSSR ، DMEو بر ج موبایل را منعقد کنیم و این روند ادامه خواهد داشت .
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران همچنین با تاکید بر ضرورت همکار ی حوزه های هوانوردی در اجرای پروژه
هوشمندساز ی فرودگاه ها عنوان کرد  :اجرای این طر ح نقش مهمی را در بازگشت اعتماد مسافران به دنبال دارد .
وی همچنین با اذعان بر کمبود نیروی انسانی حوزه های هوانوردی گفت  :بررسی های الزم در این حوزه انجام شده و ارتباط الزم را
با مرکز آموزش عالی هوانوردی برای برآورد نیازها برقرار کردهایم  .برگزار ی آزمون استخدامی در ماه آینده نیز اقدامی بزرگ است که
بتوانیم از نیروهای جدید استفاده کنیم .
امیرمکر ی همچنین به اجرای طر ح امر یه و اختصاص  50سهمیه ساالنه از میان فار غ التحصیالن مرکز آموزش عالی هوانوردی اشاره کرد
.
وی همچنین از اقدام کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در کمکرسانی به محرومان استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد
و از افتتاح مدرسه شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در یکی از روستاهای این استان در آینده نزدیک خبر داد .
احمد مومنی ر خ  ،از مدیران ارشد سابق شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران نیز در این مراسم ضمن اشاره به تحوالت ایجاد شده
در حوزه الکترونیک هواپیمایی از زمان شکل گیر ی اتحادیه  IFATSEAاز تالش های کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در
برقرار ی پروازهای ایمن قدردانی کرد .
در ادامه ،سعید اکبر ی  ،عضو هیات مدیره و راهبر عملیات هوانوردی در سخنانی از متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان
سربازان گمنام اقتصادی شرکت یاد کرد که در کنار کنترلرها برای ارایه سرویس مناسب هوانوردی تالش می کنند .
ابراهیم مرادی  ،عضو هیات مدیره شرکت و راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز با اشاره به حجم باالی فعالیت کارکنان ارتباطات و
ناوبر ی هوایی این فرودگاه در پشتیبانی پنج ایستگاه ناوبر ی از اجرای طر ح نصب سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد به عنوان
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یک شاهکار افتخارآفر ین یاد کرد .
استفاده موفق از توان داخلی برای گذر از شرایط بحران
در این مراسم همچنین محمد امیرانی  ،معاون عملیات هوانوردی در سخنانی با اشاره به سابقه خدمت رسانی موثر متخصصان اداره
کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در شرایط جنگ تحمیلی و در ادامه  ،تحر یمهای ظالمانه و نبود تجهیزات عنوان کرد  :در  9ماه اخیر که
با بحران کرونا مواجه شده ایم  ،متخصصان این حوزه توانسته اند گام های بلندی را در نگهدار ی  ،نصب و راه انداز ی تجهیزات CNS
بردارند که در این راستا می توان به بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد بدون وقفه در پروازها اشاره کرد .
امیرانی همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ارتباطات و ناوبر ی هوایی در فرودگاهها گفت  :برای برطرف شدن این مشکل
تالش شده است تا از نیروهای امر یه و نیز تامین نیروی انسانی از طر یق آزمون استخدامی آتی استفاده شود  .در دو سال اخیر با وجود
افزایش تحر یم ها ،با استفاده از توان شرکت های داخلی برای تامین سیستم های رادار ی  ،ساخت  DMEو  VSATگام های بلندی
برداشته شده و اجرای پروژه اتوماسیون مرکز کنتر ل با توان داخلی نیز در دست بررسی است .
وی با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر صنعت هوانوردی گفت  :الزم است با برنامه ر یز ی دقیق تر برای شیفت بندی یا استفاده از فرودگاه
های پشتیبان در صورت نیاز اقدام شود .
امیرانی همچنین کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی را به سعه صدر و تحمل شرایط فعلی تا زمان تامین نیروی انسانی مورد نیاز و
همدلی و همکار ی هرچه بیشتر در این زمینه دعوت کرد .
اجرای  19پروژه فعال در حوزه ارتباطات و ناوبر ی هوایی
همچنین در این مراسم  ،سیامک بهنام  ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی با بیان اینکه اکنون  19پروژه فعال به ارزش  14میلیون یورو
) 950میلیارد ر یال( با پیشرفت  50تا  55درصد در حال اجراست ،گفت :از میان مهمتر ین این پروژه ها می توان به نصب پنج سامانه
 ILS/DMEو پنج سامانه  ،DVORنصب رادار تنگر یز شیراز و نصب  93دستگاه بازرسی  X-rayاشاره کرد  .کارکنان اداره کل ارتباطات و
ناوبر ی هوایی در ستاد و فرودگاهها به طور مستمر به ارایه سرویس تجهیزات پایدار و ثابت در بر ج و اپروچ  ،مرکز کنتر ل و فرودگاه ها
و تعمیر تجهیزات می پردازند .
بهنام همچنین با اشاره به کمبود محسوس نیروی انسانی در حوزه ارتباطات و ناوبر ی هوایی گفت  33 :درصد نیروی انسانی این حوزه
بین  40تا  50سال سن دارند و تا سال  1407حدود  150نفر از کارکنان بازنشسته می شوند .برای برطرف شدن مشکل کمبود نیروی
انسانی باید برای احیای مرکز آموزش هوانوردی و جذب نیروهای جدید اقدام شود .
وی با بیان اینکه در شرایط کرونا کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی مانع از بروز کوچکتر ین خلل در سر پا ماندن و فعالیت
تجهیزات و سامانه های ناوبر ی شده اند  ،افزود  :امسال  10پروژه مهم را عملیاتی کرده ایم و امیدوار یم به زودی شاهد بهره بردار ی از
طر ح بروز رسانی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد و اتوماسیون مرکز کنتر ل باشیم .
اسماعیل ماهگلی  ،دبیر انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران نیز در این مراسم ضمن اشاره به مصادف شدن روز جهانی
الکترونیک هواپیمایی با پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه  IFATSEAگفت  :ایمنی و ارایه سرویس ناوبر ی امن ،خط مشی
اصلی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران است.
وی با اشاره به استقبال از استفاده از توان شرکت های داخلی در ساخت تجهیزات کمک ناوبر ی عنوان کرد  :با وجود بحران کرونا ،
حجم کار ی کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی کاهش نیافته و استفاده پروازهای بین المللی از آسمان ایران نشانه اطمینان شرکت های
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هواپیمایی دنیا به استاندارد بودن سرویس های ماست .
پایان بخش این مراسم اعطای لوح سپاس مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران به عادل دلفار ی )فرودگاه جیرفت( ،
اسماعیل یاراحمدی قرائی )فرودگاه سیرجان(  ،حامد حافظ آبادیان )فرودگاه بم(  ،رضا علیپور قاسمی نژاد )فرودگاه رفسنجان(  ،آرش
رفیعی پور )فرودگاه زابل( و ایمان شاه بیگی)فرودگاه ایرانشهر ( و نیز رونمایی از ماکت های ایستگاه های رادار  RCAG، DVOR ،و ILS
بود .

برای بهره بردار ی ازتجهیزات ایمنی،به شرکت های خارجی وابسته نیستیم )(۱۹:۱۶-۹۹/۰۸/۲۲
ترابر نیوز :دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران عنوان کرد :علی رغم تحر یم های ظالمانه موجود بهره بردار ی از تجهیزات ایمنی ،بدون بهرهگیر ی از شرکتهای سازنده
خارجی انجام می شود.

ترابر نیوز :دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران عنوان کرد :علی رغم تحر یم های ظالمانه موجود بهره بردار ی از
تجهیزات ایمنی ،بدون بهرهگیر ی از شرکتهای سازنده خارجی انجام می شود.به گزارش تین نیوز ،اسماعیل ماه گلی ،اسماعیل ماه گلی
با تبر یک روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیما عنوان کرد :در شرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده به علت شیوع
ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و استاندارد براساس
قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار بوده و به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ،ایمنی را هدیه می دهند.ماه گلی تصر یح
کرد :این متخصصان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ناوبر ی شامل سامانه دقیق
تقرب و فرود ) ،(ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است ،سامانههای ارتباطی شامل
تجهیزات ارتباطی زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاه ها ،سامانههای نظارتی شامل تجهیزات رادار ی که
در ایستگاههای صعب العبور و مرتفع نصب شده است و به عنوان پوشش نظارتی فضای کشور عمل میکند.او گفت :تجهیزات ایمنی
از نوع  X-rayو  Gatewayبه منظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی از شرکتهای سازنده
خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،به خوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید و عدم وابستگی به
سایر کشورها ،انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی به منظور تولید تجهیزات بومی و قطعات مورد نیاز
بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران بدون هیچ چشم داشتی گامهای بزرگی را برمی دارند.دبیر
کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران ادامه داد :نشست و برخاست پروازهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور
آنها از فضای کشور گواه بر ارائه سرویس استاندارد و ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی
ایران است.
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دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران؛ برای بهره بردار ی از تجهیزات ایمنی ،به شرکتهای خارجی وابسته
نیستیم )(۱۸:۲۸-۹۹/۰۸/۲۲
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران عنوان کرد :علی رغم تحر یم های ظالمانه موجود بهره بردار ی از تجهیزات ایمنی ،بدون بهرهگیر ی از شرکتهای سازنده خارجی
انجام می شود.

تین نیوز دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران عنوان کرد :علی رغم تحر یم های ظالمانه موجود بهره بردار ی از
تجهیزات ایمنی ،بدون بهرهگیر ی از شرکتهای سازنده خارجی انجام می شود.
به گزارش تین نیوز ،اسماعیل ماه گلی ،اسماعیل ماه گلی با تبر یک روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیما عنوان کرد :در شرایط
سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده به علت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی
ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و استاندارد براساس قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار بوده و به شرکتهای هواپیمایی داخلی
و خارجی ،ایمنی را هدیه می دهند.
ماه گلی تصر یح کرد :این متخصصان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ناوبر ی شامل
سامانه دقیق تقرب و فرود ) ،(ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است ،سامانههای ارتباطی
شامل تجهیزات ارتباطی زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاه ها ،سامانههای نظارتی شامل تجهیزات رادار ی
که در ایستگاههای صعب العبور و مرتفع نصب شده است و به عنوان پوشش نظارتی فضای کشور عمل میکند.
او گفت :تجهیزات ایمنی از نوع  X-rayو  Gatewayبه منظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی
از شرکتهای سازنده خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،به خوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید
و عدم وابستگی به سایر کشورها ،انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی به منظور تولید تجهیزات بومی
و قطعات مورد نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران بدون هیچ چشم داشتی گامهای بزرگی
را برمی دارند.
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران ادامه داد :نشست و برخاست پروازهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور
آنها از فضای کشور گواه بر ارائه سرویس استاندارد و ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی
ایران است.

تبر یک روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی )(۱۳:۲۱-۹۹/۰۸/۲۲
در شرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده به علت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و
استاندارد بر اساس قوانین و مقررات بینالمللی را عهدهدار هستند.

در شرایط سیاسی کنونی و محدودیتهای ایجاد شده بعلت شیوع ویروس کرونا ،متخصصان الکترونیک هواپیمایی شرکت فرودگاهها و
ناوبر ی ایران کماکان ارائه سرویس ایمن و استاندارد براساس قوانین و مقررات بین المللی را عهده دار بوده و به شرکتهای هواپیمایی
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داخلی و خارجی ،ایمنی را هدیه می نمایند.این عز یزان با وجود تحر یمهای ظالمانه ،عملیات نصب ،نگهدار ی ،تعمیر و پشتیبانی تجهیزات
ناوبر ی شامل سامانه دقیق تقرب و فرود ) ، (ILSسامانه ناوبر ی  DVOR/DMEکه در فرودگاههای کشور در حال بهره بردار ی است.
سامانه های ارتباطی شامل تجهیزات ارتباطی زمینی ،هوایی و ماهواره ایی مرکز کنتر ل فضای کشور و فرودگاهها ،سامانه های نظارتی
شامل تجهیزات رادار ی که در ایستگاههای صعب العبور و مرتفع نصب گردیده است و پوشش نظارتی فضای کشور را ارائه می دهند،
تجهیزات ایمنی از نوع  X-rayو  Gatewayبمنظور بازرسی بار و مسافر در فرودگاههای کشور ،در حال حاضر بدون بهرهگیر ی از شرکتهای
سازنده خارجی و با تکیه بر دانش و تالش متخصصان این صنعت ،بخوبی انجام شده و در راستای تحقق جهش تولید و عدم وابستگی
به سایر کشورها ،با انتقال دانش و تجربیات هوانوردی به شرکتهای دانش بنیان داخلی بمنظور تولید تجهیزات بومی و قطعات مورد
نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی ،همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران عز یز بدون هیچ چشم داشتی گامهای بزرگی را برمی
دارند.
نشست و برخاست پروزهای بین المللی در فرودگاههای کشور و عبور آنها از فضای کشور عز یزمان گواه بر ارائه سرویس استاندارد و
ایمن توسط متخصصان صنعت هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران است.
.
در آستانه  12نوامبر ،روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی) (ATSEPsاز زحمات این عز یزان که برای سرافراز ی ایران عز یزمان
شبانه روز درحال مجاهدت و جانفشانی می باشند تشکر و قدردانی می نمایم.
اسماعیل ماه گلی
دبیر کل انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران
منبع :خبرگزار ی دانشجو

مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان خبر داد؛ کمک مومنانه کارکنان ناوبر ی هوایی ایران به  50دانش آموز زاهدانی
)(۱۱:۵۹-۹۹/۰۸/۲۱
علی جز ینی زاده گفت 50 :دانش آموز دختر دبیرستانی با معدل  18به باال در زاهدان کمک مومنانه در یافت کردند.

علی جز ینی زاده مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد :این اقدام از سوی اداره کل
ارتباطات و ناوبر ی هوایی و انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران با همکار ی کارکنان اداره ارتباطات و ناوبر ی هوایی فرودگاه
بین المللی شهدای زاهدان انجام شد.
به گفته این مقام مسئول ،این دانش آموزان از طر یق اداره آموزش و پرورش شناسایی شدند و مربوط به یکی از مدارس حاشیه شهر
زاهدان بودند.
مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان اظهار کرد :ارزش این هدایا به ازای هر یک از دانش آموزان  550هزار تومان بود که در
مجموع  27میلیون و  500هزار تومان را شامل شد.

روابط عمومی
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ادامه خبر | عصر هامون :کمک مومنانه کارکنان ناوبر ی هوایی ایران به  50دانش آموز زاهدانی

جز ینی زاده اظهار کرد :در آستانه روز جهانی الکترونیک هواپیمایی و با توجه به شرایط کرونا تصمیم بر آن شد هز ینه برگزار ی مراسم
گرامیداشت این روز برای کمک مومنانه به تعدادی از دانش آموزان سیستان و بلوچستان تخصیص یابد.
وی بیان کرد :در این امر خداپسندانه تعدادی کاپشن ،کیف ،لوازم تحر یر خر یدار ی و تحویل دانش آموزان دبیرستان دخترانه حاشیه
شهر زاهدان قرار گرفت.
انتهای پیام/

سازمان

پیام تبر یک امیرمکر ی به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی )(۰۷:۵۳-۹۹/۰۸/۲۱
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در پیامی فرارسیدن  21نوامبر ،روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در پیامی فرارسیدن  21نوامبر ،روز جهانی الکترونیک هواپیمایی
را تبر یک گفت.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران ،سیاوش امیرمکر ی در این پیام با تاکید بر اینکه
سیستم های ارتباطی ،ناوبر ی و نظارتی همیشه در دسترس ،دقیق و مطمئن مدیر یت ترافیک هوایی نقش راهبردی و مهمی را در
برقرار ی نظام هوانوردی ،ایمن ،منظم و کارامد ایفا می کند ،آورده است » :در این میان اطمینان بخشی از پایدار ی ،قابلیت اعتماد
و اطمینان و دقت و صحت کارکرد این سیستم ها به همه ارکان و عناصر سیستم حمل و نقل هوایی و هوانوردی ،وظیفه خطیر و
حساسی می باشد که به دست با کفایت کارشناسان ،مهندسان و متخصصین الکترونیک هواپیمایی صورت می پذیرد«.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران افزوده است » :یقینا شرایط و تضییقات ناشی از تحر یم های ظالمانه در دسترسی
به خدمات و سامانه ها و فناور یهای روز آمد ،ایجاب می نماید تا مساعی و تالشهای متخصصان الکترونیک هواپیمایی کشورمان را
بیش از پیش ار ج نهاده و قدردان ایشان باشیم.
شایسته است در این روز ،از همکارانی که با تخصص و دانش و تالش شبانه روز ی خود توانسته اند کلیه سامانه ها و ز یرساخت های
سرویس های ترافیک هوایی کشور و ایمنی فرودگاه ها را در شرایط اعمال محدودیت های بین المللی بر علیه کشورمان عملیاتی نگه
داشته و به عنوان یکی از اساسی تر ین ارکان برقرار ی امنیت ،ایمنی و سالمت پروازها ،نقش کلیدی را ایفا نمایند ،قدردانی نمود.

روابط عمومی
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ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :پیام تبر یک امیرمکر ی به مناسبت روز جهانی ا لکترونیک هواپیمایی

اینجانب روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را به کلیه همکاران تبر یک عرض نموده و از تالش های متعهدانه همه متخصصان این حوزه
تقدیر و تشکر بعمل آورده و این فرصت را غنیمت شمرده و در ادامه از همه همکاران برای حرکت در مسیر ایمنی پروازها و فرودگاه ها
برای شکوفایی بیشتر این حوزه یار ی می طلبم .امید است همواره موفق و موید و منشاء خدمات ارزشمند باشید«.

ارتقاء و پوشش کامل  VSATتا پایان سال محقق می شود /نصب و راه انداز ی سامانه  ILS/ DMEدر پنج فرودگاه کشور
)(۱۰:۱۳-۹۹/۰۸/۲۱
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی از خر ید سامانه های هوانوردی ،نصب و راه انداز ی تجهیزات ،نگهدار ی و تعمیر تجهیزات ،آموزش ،برنامه ر یز ی و بازرسی ،مدیر یت و نظارت بر شبکه
طیف فرکانسی هوانوردی بدست توانمند همکاران متخصص الکترونیک هواپیمایی سراسر کشور طی یک سال گذشته خبر داد.

مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی از خر ید سامانه های هوانوردی ،نصب و راه انداز ی تجهیزات ،نگهدار ی و تعمیر تجهیزات ،آموزش،
برنامه ر یز ی و بازرسی ،مدیر یت و نظارت بر شبکه طیف فرکانسی هوانوردی بدست توانمند همکاران متخصص الکترونیک هواپیمایی
سراسر کشور طی یک سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران؛ سیامک بهنام ضمن
تبر یک  12نوامبر ) 22آبان ماه( روز جهانی الکترونیک هواپیمایی به همکاران  ATSEPسراسر کشور با بیان اینکه در نصب ،راه انداز ی،
نگهدار ی و تعمیر تجهیزات بازرسی)ایکس ر ی و گیت وی( در فرودگاه ها و ستاد ،طبق روال فعال بودیم ،گفت :در تعمیرات اساسی
بوردهای پیچیده و منابع اشعه به پیشرفت قابل مالحظه ای دست یافته ایم و با خر ید ،نصب و راه انداز ی دستگاه کمک بازرسی
 WTMDدر فرودگاه های کشور تا حدود ز یادی مشکالت در این بخش برطرف شده است.
بهنام با اشاره به خر یدار ی تعداد  93دستگاه ایکس ر ی از کشور آلمان گفت :به دلیل بحث تحر یم های شدید ،بیش از دو سال پیگیر
هستیم تا تجهیزات مورد نظر وارد کشور شوند و در حال حاضر  22دستگاه مذکور وارد کشور شده و آماده نصب و راه انداز ی هستند.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی در ادامه ورود تجهیزات بازرسی و نصب و راه انداز ی آن در فرودگاه های کشور را مهمتر ین اقدام طی ماههای
آینده عنوان کرد و گفت :سال گذشته حدود  1800نفر ساعت برای همکاران یگان پلیس فرودگاههای کشور و حدود سه هزار نفر ساعت
برای همکاران یگان سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاههای کشور آموزش داشته ایم که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا موفق به
برگزار ی این دوره ها نشدیم.
بهنام در خصوص خر ید لینکهای رادیویی حرفه ای ادامه داد :با همت و تالش همکاران واحد امور فرکانس و شبکه های مخابرات
هوانوردی با همکارای ادارات ارتباطی و نظارتی نسبت به تهیه اسناد فنی برای ارتباطات  5سایت رادار ی و  RCAGبا مرکز کنتر ل از
طر یق شرکت ز یرساخت مخابرات اقدام شد و مناقصه مربوطه در حال برگزار ی است که با انجام آن ارتباطات مطمئن سایت های مذکور
بصورت نرمال و پایدار برقرار خواهد شد.
بهنام از انجام اقدامات وسیع در خصوص تجهیزات ارتباطی در طول سال گذشته و سال جار ی خبر داد و گفت :این اقدامات شامل
نصب سایت های فرستنده و تجهیزات گیرنده در تعدادی از فرودگاه ها ،اورهال کردن سامانه های سوئیچینگ در برخی فرودگاهها و
ارتقاء نرم افزار ی  21سامانه  ATISبوده است.
وی با بیان اینکه خر ید تجهیزات جهت تکمیل سامانه ماهواره ای  VSATبعنوان ز یرساخت پشتیبان سایت های رادار ی و  RCAGمرکز
روابط عمومی

۳۱

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :ارتقاء و پوشش کامل  VSATتا پایان سال محقق می شود /نصب و راه انداز ی سامانه

کنتر ل فضای کشور انجام شده است ،گفت :تا پایان سال جار ی ،ارتقاء و پوشش کامل  VSATبه عنوان پشتیبان خطوط مخابرات مرکز
کنتر ل حاصل خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی اظهارداشت :اقدامات خوبی در خصوص ) ATNشبکه ز یرساخت هوانوردی( انجام شده و با خر ید تجهیزات
مورد نیاز ،این شبکه در حال ارتقاء است که با بهره بردار ی آن ضمن پیاده ساز ی مدیر یت و مونیتور یگ پیشرفته ،افزایش ظرفیت و
توپولوژ ی شبکه  ATNبعنوان ز یرساخت مدر ن و هوشمند ارتباطات هوانوردی ارتقاء خواهد یافت.
وی از مبدل  VOICE OVER IPبه عنوان یکی از پروژه هایی یاد کرد که در مرحله آماده ساز ی اسناد مناقصه قرار دارد و گفت :با انجام
این پروژه ضمن افزایش ظرفیت فرکانس رادیویی سامانه  VCCSمرکز کنتر ل ،در آینده ارتقاء سامانه سوئیچینگ مرکز کنتر ل مستقل از
سایت های  RCAGرا شاهد خواهیم بود.
بهنام همچنین از مراحل پایانی نصب و راه انداز ی سامانه جدید و  IP BASEسوئیچینگ در بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد که از سال
گذشته آغاز شده خبر داد و امیدوار یم تا ماه های آینده به بهره بردار ی کامل برسد.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی مهمتر ین اهداف در اداره مهندسی سامانه های ارتباطی و ز یرساخت ارتباطات تا پایان سال 99جار ی را
اتمام پروژه سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد ،ارتقای شبکه  ATNو تکمیل پوشش ارتباط پشتیبان  VSATسایت های رادار ی و
ارتباطی عنوان کرد.
وی در ادامه به اداره مهندسی سامانه های نظارتی و رادار ی و مباحث مربوط به اتوماسیون آن اشاره کرد و افزود :در این بخش یکی از
مهمتر ین اقدامات نصب و راه انداز ی سایت رادار در ارتفاعات تنگر یز شیراز است که در حال حاضر احداث ساختمان آن در حال انجام
بوده که همزمان با آن احداث دکل و ر یدوم آنتن انجام خواهد شد و پس از آن نصب و راه انداز ی تجهیزات رادار آغاز می شود که امید
دار یم تا پایان خرداد  1400این سامانه جهت پوشش نظارتی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور راه انداز ی و عملیاتی شود.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه سامانه های نوین نظارتی  ADS-Bگفت :به این منظور مناقصه
ای در حال برگزار ی است و در صورت انتخاب شرکت واجد شرایط 27 ،دستگاه گیرنده  ADS-Bبه همراه نمایشگر و پردازنده اطالعات
نظارتی ،طی سه فاز نصب و راه انداز ی خواهند شد که در نتیجه آن بهره بردار ی از سامانه اطالعات نظارتی در فرودگاه ها ،مرکز کنتر ل،
هوانوردی عمومی و  Search & Rescueامکان پذیر خواهد بود.
وی به مهمتر ین دستاورد این پروژه اشاره کرد و گفت :این پروژه وسیع و پیچیده می تواند مقدمه ای باشد تا با استفاده از توان و
دانش داخلی و بومی ،بتوانیم به سمت ساخت اتوماسیون مرکز کنتر ل حرکت کنیم.
بهنام از همکار ی در ساخت مبدل اطالعات نظارتی توسط پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از اقدامات خوب در
اداره رادار ی و نظارتی در سال جار ی یاد کرد و گفت :با این اقدام امکان استفاده از اطالعات نظارتی سنسورهای  ADS-Bدر سامانه
اتوماسیون مرکز کنتر ل و فرودگاهها فراهم شد.
وی از پروژه نصب دکل و پلکان برای  9سایت رادار ی به عنوان یکی دیگر از پروژه ها در اداره نظارتی نام برد و گفت :این پروژه دسترسی
پرسنل متخصص فرودگاهها و ستاد به بخش آنتن و پدستال رادار را برای نگهدار ی و تعمیر بهتر سایت های رادار ی فراهم کرده که
تاکنون در  4سایت اجرا و در  5سایت دیگر هم تا پایان سال جار ی انجام خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی با بیان اینکه در اداره مهندسی سامانه های کمک ناوبر ی هم اقدامات خوبی انجام شده است ،گفت :اواخر
سال گذشته سامانههای  DVOR/DMEفرودگاه های ابوموسی و بندرلنگه نصب و راه انداز ی کامل شد و آماده  COMMISSIONINGو
روابط عمومی
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انجام فالیت چک است.
وی اضافه کرد :همزمان در فرودگاه ارومیه نیز سامانههای  DVOR/DMEنصب و راه انداز ی شده و در مرحله  COMMISSIONINGو
فالیت چک قرار دارد که پس از آن عملیاتی خواهد شد .همچنین جهت استفاده بهینه از سامانه  NDBفرودگاه ایالم و افزایش پوشش
آن ،انتقال و نصب و راه انداز ی تجهیزات و آنتن های سایت مذکور به ارتفاعات اطراف فرودگاه ایالم خاتمه یافت که پس از وارسی
پرواز ی عملیاتی خواهد شد تا با استفاده از طر ح  ILSو  NDBنسبت به جمع آور ی سایت  VOR/DMEفرودگاه مذکور و آغاز نصب
سامانه جدید  DVOR/DMEبرنامه ر یز ی و اقدام شود.
وی در خصوص نصب و راه انداز ی سامانه  ILS/ DMEدر پنج فرودگاه کشور نیز گفت :این پروژه در فرودگاه های رشت ،مشهد ،اهواز،
بندرعباس و امام خمینی در مرحله نصب ز یرساخت ها ،دکل و آنتن بوده و امیدوار یم تا پایان سال از نظر نصب فیز یکی تجهیزات و
راه انداز ی تعدادی از آنها پیشرفت خوبی داشته باشیم.
بهنام همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی نیز گفت :قراردادی را سال گذشته با شرکت صاشیراز
جهت ساخت یک دستگاه  DMEمنعقد کردیم که امیدوار یم امسال با پیشرفت های خوب پروژه ،تحویل داده و کارهای مربوط به تست
آن انجام و آماده نصب در یکی از فرودگاه ها شود.
به گفته مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی؛ امسال با توجه به شرایط کرونا ،در بخش آموزش و با کمک اداره کل آموزش و توسعه نیروی
انسانی شرکت فرودگاه ها تغییراتی را در نوع آموزش انجام داده ایم بطور یکه آموزش های حضور ی به مجاز ی تبدیل شده است.
وی ادامه داد :در سال گذشته حدود  71دوره آموزشی پودمانی حضور ی برگزار و حدود  30هزار نفر ساعت آموزش داشتیم و امسال با
توجه به شرایط کرونا حدود  47دوره پیش بینی کرده ایم و تاکنون  23دوره پودمانی با حدود  700نفرساعت به صورت مجاز ی برگزار
شده است.
وی به موضوع  OJTکه بیشتر ین تمرکز را روی آموزش های عملی دارد ،اشاره کرد و افزود :در سال  98تقر یبا  9دوره آموزش  OJTبا
 500نفر ساعت برای همکاران تهران و فرودگاه های کشور برگزار شد که طی برنامه ر یز ی هایی انجام شده ،امسال  15دوره  OJTبرنامه
ر یز ی کرده ایم.
وی راه انداز ی دپارتمان زبان در اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی را یکی از کارهای قابل توجه در سال جار ی خواند گفت :آموزش
زبان به همکاران همواره از سالیان گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده اما امسال به صورت اکادمیک و حرفه ای و با همکار ی یک
موسسه زبان در تهران ،همکاران  ATSEPدر سراسر کشور پس از تعیین سطح ،آموزش زبان را از طر یق آن موسسه و بصورت مجاز ی
آغاز کردهاند.
وی خاطر نشان کرد :در بحث مربوط به منابع تغذیه و حفاظت سایت ها در برابر صاعقه و فراتاخت ولتاژ ،کارهای مهمی انجام شده
است بطور یکه طی پروژه ای در دوسال گذشته 28 ،سایت هوانوردی مجهز به سیستم ارتینگ و  SURGشدند و در سال جار ی نیز 29
سایت در قالب مناقصه در حال تجهیز هستندکه تاکنون در  16سایت اجرا شده و  13سایت دیگر نیز در حال اجرا است.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی ادامه داد :با انجام این پروژه بیش از  90درصد سامانه ها و تجهیزات هوانوردی در کل کشور به سیستم
ارتینگ و هم پتانسیل ساز ی و حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناگهانی مجهز می شوند و در مقابل صاعقه و القائات ولتاژ با درصد باالیی
مصون خواهند شد.
بهنام بیان داشت :در بحث مربوط به خر ید دستگاه  UPS40KVAبرای سایت های رادار ی نیز موفق به خر ید چهار دستگاه برای سایت
روابط عمومی

۳۳

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :ارتقاء و پوشش کامل  VSATتا پایان سال محقق می شود /نصب و راه انداز ی سامانه

های رادار ی بندرعباس و شیراز شدیم که در مرحله نصب و راه انداز ی هستند و تا پایان سال نیز دو دستگاه برای سایت رادار ی کیش
از طر یق مناقصه خر یدار ی و نصب خواهد شد.
وی ادامه داد :در سال  98نسبت به بازرسی و  Auditسایت ها و تجهیزات  CNSو بازرسی  47فرودگاه اقدام و نسبت به برطرف کردن
 Findingها با همکار ی مدیر یت و ادارات مهندسی الکترونیک فرودگاه ها و همچنین ادارات و واحدهای ستادی مربوطه اقدام شد و
در سال جار ی بدلیل شیوع ویروس کرونا نظارت مذکور از طر یق مکاتبه و پیگیر ی از راه دور انجام پذیرفت تا با جمع بندی بازدیدهای
گذشته و احصاء کردن اشکاالت موجود نسبت به رفع آنها اقدام شود.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی گفت 10 :دستگاه  UPS10KVAطی مناقصه در سال گذشته خر یدار ی و در اتاق های کنتر ل تجهیزات و
همچنین جهت دستگاه های ایکس ر ی تعدادی از فرودگاه ها نصب و راه انداز ی شد.
وی همچنین با اشاره به بازنشسته شدن حدود  150نفر از متخصصان الکترونیک هواپیمایی طی ده سال )از سال  98تا  (1407افزود:
با پیگیر یهای انجام شده توسط مدیر یت عالی شرکت و اداره کل منابع انسانی ،تشکیالت و آموزش ،جذب  49نفر در تهران و فرودگاه
های کشور از طر یق آزمون استخدامی که در آذرماه سال جار ی برگزار خواهد شد ،برنامه ر یز ی شده است که البته تداوم در این خصوص
ضرور ی و حیاتی است.
بهنام در خصوص مامور یت های تعمیر و نگهدار ی و آموزش و سایت یابی گفت :در سال گذشته حدود  4هزار و  500نفر /روز مامور یت
توسط همکاران انجام شده است که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و محدودیت های اقتصادی شرکت و درجهت حفظ
سالمتی همکاران ،سعی شد مامور یت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام و تا حد ممکن کاهش یابد به طور یکه طبق پیش بینی
ها تا انتهای امسال حدود  2هزار و  200نفر روز مامور یت خواهیم داشت که نسبت به سال گذشته  50درصد کاهش خواهد داشت.
بهنام انجام وظایف در قالب کشیک در ادارات مهندسی الکترونیک فرودگاه ها و مرکز کنتر ل فضای کشور را یکی از کارهای مهمی
خواند که بر عهده همکاران متخصص است و اظهار داشت :این همکاران با تالش فراوان و تقبل سختی های کشیک های شبانه و ایام
تعطیل و بصورت شبانه روز ی ،عملیاتی نگه داشتن سامانه های  CNSو بازرسی فرودگاه ها و سامانه های اتوماسیون و سوئیچینگ
مرکز کنتر ل را تضمین می کنند تا اطالعات مورد نیاز  CNSبا دقت و صحت و تداوم به همکاران کنترلر بر ج و اپروچ فرودگاهها و بخش
 OPERATIONALمرکز کنتر ل تحویل شود.
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در پایان گفت :سالمت همه همکاران  ATSEPدر بخش های مختلف اداره کل ارتباطات و ناوبر ی
هوایی از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به اخذ پروانه اشتغال کار با منابع مولد پرتوهای یونساز و غیر یونساز از سازمان
انرژ ی اتمی ایران ،هر سال چکاپ کامل پزشکی برای پرسنل مذکور انجام میشود که در سال جار ی بدلیل ویروس کرونا و درگیر بودن
بیمارستان ها این مهم هنوز حاصل نشده است ضمن اینکه با تالش فراوان توسط اداره برنامه ر یز ی و بازرسی و مسئول فیز یک
بهداشت اداره کل ،تمدید پروانه اشتغال کار با منابع مولد امواج رادیویی و مایکروویو تا سال  1401توسط سازمان انرژ ی اتمی ایران
صادر و در یافت شد.

روابط عمومی

۳۴

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

پیام تبر یک مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی ایران به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی )(۱۵:۱۰-۹۹/۰۸/۲۱
مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در پیامی ،روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت.

مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در پیامی ،روز جهانی متخصصان الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت.به گزارش روابط عمومی شرکت
فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران؛ سیامک بهنام در بخشی از این پیام آورده است؛  12نوامبر که به عنوان روز جهانی پرسنل الکترونیک
هواپیمایی  ATSEPنامیده شده است ،یادآور تالش ها و زحمات متخصصانی است که با استفاده از دانش و تجربه خود و عشق و
عالقه به میهن عز یزمان ایران ،نصب ،نگهدار ی و تعمیر سامانه های  CNSو تجهیزات کمک بازرسی فرودگاهی در اقصی نقاط کشور را
به نحو مطلوب به انجام می رسانند .وی در بخش دیگر پیام بیان داشت :علی رغم شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا به انجام
وظایف و مامور یت های سازمانی خود همت گماشته و لحظه ای پا پس نمی کشند .اینجانب ضمن قدردانی از جوانمردی و پایمردی
شما عز یزان و ادای احترام به تخصص ،دانش و تجربه گرانبهایتان در مقابل خانواده محترمتان که همواره در کنار شما ،تمامی سختی
ها را تحمل نموده اند سر تعظیم فرود می آورم.

پیام معاون عملیات هوانوردی به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی )(۱۵:۱۰-۹۹/۰۸/۲۱
معاون عملیات هوانوردی در پیامی فرا رسیدن  12نوامبر ،روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت.

معاون عملیات هوانوردی در پیامی فرا رسیدن  12نوامبر ،روز جهانی الکترونیک هواپیمایی را تبر یک گفت.به گزارش روابط عمومی شرکت
فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران؛ محمد امیرانی در این پیام با اشاره به شیوع روز افزون ویروس کرونا ارائه خدمات را سخت تر کرده
است ،آورده است؛  12نوامبر سالروز جهانی الکترونیک هواپیمایی  ، ATSEPفرصت مغتنمی است تا از خدمات و تالش های تمامی
همکاران متخصص الکترونیک در سراسر کشور قدردانی نماییم .لذا بدینوسیله از مساعی مدیران ،کارشناسان و همه پرسنل سختکوش
و بی ادعای اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی و ادارات مهندسی الکترونیک فرودگاه های کشور خصوصا در شرایط کنونی که متاسفانه
شیوع روز افزون ویروس کرونا در کنار تحر یم های ظالمانه شرایط ارائه خدمات را سخت تر کرده است ،تشکر و قدردانی نموده و برای
شما و خانواده محترمتان ،سالمتی ،شادکامی و توفیق روز افزون را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

در مراسم بزرگداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی عنوان شد؛ افتخار آفر ینی بزرگ در بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ
فرودگاه مهرآباد /گام های بلند در استفاده از توان داخلی در تامین تجهیزات (CNS (۹۹/۰۸/۲۱-۱۸:۴۴
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی از انجام بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه
مهرآباد پس از حدود  21سال با تالش متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان افتخار ی بزرگ یاد کرد.

روابط عمومی

۳۵

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :افتخار آفر ینی بزرگ در بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد /گام های بلند

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی از
انجام بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد پس از حدود  21سال با تالش متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان
افتخار ی بزرگ یاد کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران ،سیاوش امیرمکر ی در این مراسم که امروز )21
آبان( با حضور اعضای هیات مدیره ،معاون عملیات هوانوردی ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی ،دبیر انجمن متخصصان الکترونیک
هواپیمایی و جمعی از متخصصان ارتباطات و ناوبر ی ستادی و نیز فرودگاهی ) به صورت ویدیو کنفرانس با فرودگاه های کشور ( برگزار
شد ،در سخنانی از نامگذار ی روز  12نوامبر به نام روز الکترونیک هواپیمایی به عنوان فرصتی برای توجه خاص و پاسداشت تالشگران
این حوزه یاد کرد.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران افزود :شرایط بحران کرونا تاثیر ی عمیق و موثر بر صنعت هوایی دنیا و خاورمیانه
وارد کرده است و بر اساس پیش بینی  ACIدر سال جار ی میالدی خاورمیانه با کاهش  60درصدی تعداد مسافران هوایی و کاهش
هشت میلیارد دالر ی درآمد نسبت به پیش بینی انجام شده پیش از بحران کرونا مواجه می باشد.
وی با اشاره به کاهش  50درصدی درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در هشت ماه گذشته ،گفت :با اینکه در ماه های
اخیر افزایش پروازهای داخلی کشورمان نسبت به میانگین دنیا و خاورمیانه بیشتر بوده است ،با توجه به اینکه  70درصد درآمدهای
شرکت از پروازهای عبور ی حاصل می شود ،در صورت بهبود شرایط ،سه سال دیگر به وضعیت مالی سال  2019بازمی گردیم.
امیرمکر ی تاکید کرد :در شرایط جدید که با مشکالت تامین منابع مالی مواجه هستیم برنامه ر یز ی های متناسب در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه تامین سالمت کارکنان ،مهمتر ین اولویت شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در شرایط فعلی است ،گفت :در
این راستا از زمان اعالم شیوع کرونا تمام امکانات مورد نیاز را برای رعایت پروتکل های بهداشتی تهیه کردیم ،در ادامه آزمایش کرونا و
تامین اقالم بهداشتی انجام شد .همچنین برای راه انداز ی سامانه مشاوره تلفنی ) (call centerو نیز راه انداز ی سامانه اطالعات پزشکی
و سالمت کارکنان برنامه ر یز ی شده است.
امیرمکر ی از اقدامات انجام شده در اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی برای ارایه سرویس های ایمن هوانوردی عنوان کرد :در این
راستا برای نصب تجهیزات  CNSموردنیاز فرودگاه ها از جمله پروژه سایت رادار کوشک بزم ،نصب رادار تنگر یز و بهساز ی سوئیچینگ
بر ج و اپروچ مهرآباد پس از  21سال اقدامات خوب و افتخار آفر ینی شده است.
وی افزود :اجرای پروژه بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ مهرآباد در شرایط بحران کرونا بسیار سخت بوده که با زمان بندی و تالش
کارکنان به مراحل پایانی رسیده و تا دو هفته دیگر آماده بهره بردار ی خواهد بود.
امیرمکر ی گفت :در شرایط کنونی متخصصان شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران بدون کمک متخصصان خارجی عملیات نصب
سامانه های حوزه CNSرا انجام می دهند .همچنین در یک سال گذشته با استفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان توانسته
ایم قراردادهای تامین تجهیزات  MSSR، DMEو بر ج موبایل را منعقد کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران همچنین با تاکید بر ضرورت همکار ی حوزه های هوانوردی در اجرای پروژه
هوشمندساز ی فرودگاه ها عنوان کرد :اجرای این طر ح نقش مهمی را در بازگشت اعتماد مسافران به دنبال دارد.
وی همچنین با اذعان بر کمبود نیروی انسانی حوزه های هوانوردی گفت :بررسی های الزم در این حوزه انجام شده و ارتباط الزم را با
مرکز آموزش عالی هوانوردی برای برآورد نیازها برقرار کرده ایم .برگزار ی آزمون استخدامی در ماه آینده نیز اقدامی بزرگ است که بتوانیم
از نیروهای جدید استفاده کنیم.
روابط عمومی

۳۶

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :افتخار آفر ینی بزرگ در بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد /گام های بلند

امیرمکر ی همچنین به اجرای طر ح امر یه و اختصاص  50سهمیه ساالنه از میان فار غ التحصیالن مرکز آموزش عالی هوانوردی اشاره کرد.
وی همچنین ازاقدام کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در کمک رسانی به محرومان استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد
و از افتتاح مدرسه شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در یکی از روستاهای این استان در آینده نزدیک خبر داد.
احمد مومنی ر خ ،از مدیران ارشد سابق شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران نیز در این مراسم ضمن اشاره به تحوالت ایجاد شده
در حوزه الکترونیک هواپیمایی از زمان شکل گیر ی اتحادیه  IFATSEAاز تالش های کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در
برقرار ی پروازهای ایمن قدردانی کرد.
در ادامه ،سعید اکبر ی ،عضو هیات مدیره و راهبر عملیات هوانوردی در سخنانی از متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان
سربازان گمنام اقتصادی شرکت یاد کرد که در کنار کنترلرها برای ارایه سرویس مناسب هوانوردی تالش می کنند.
ابراهیم مرادی ،عضو هیات مدیره شرکت و راهبر فرودگاه مهرآباد نیز با اشاره به حجم باالی فعالیت کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی
این فرودگاه در پشتیبانی پنج ایستگاه ناوبر ی از اجرای طر ح نصب سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد به عنوان یک شاهکار
افتخارآفر ین یاد کرد.
استفاده موفق از توان داخلی برای گذر از شرایط بحران
در این مراسم همچنین محمد امیرانی ،معاون عملیات هوانوردی در سخنانی با اشاره به سابقه خدمت رسانی موثر متخصصان اداره
کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در شرایط جنگ تحمیلی و در ادامه ،تحر یم های ظالمانه و نبود تجهیزات عنوان کرد :در  9ماه اخیر که
با بحران کرونا مواجه شده ایم نیز متخصصان این حوزه توانسته اند گام های بلندی را در نگهدار ی ،نصب و راه انداز ی تجهیزات CNS
بردارند که در این راستا می توان به بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد بدون وقفه در پروازها اشاره کرد.
امیرانی همچنین با اشاره به کمبود نیروهای ارتباطات و ناوبر ی هوایی در فرودگاه ها گفت :برای برطرف شدن این مشکل تالش شده
از نیروهای امر یه و نیز تامین نیروی انسانی از طر یق آزمون استخدامی آتی استفاده شود.
معاون عملیات هوانوردی تاکید کرد :در دو سال اخیر با وجود افزایش تحر یم ها با استفاده از توان شرکت های داخلی برای تامین
سیستم های رادار ی ،ساخت DMEو  VSATگام های بلندی برداشته شده و اجرای پروژه اتوماسیون مرکز کنتر ل با توان داخلی نیز در
دست بررسی است.
وی با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر صنعت هوانوردی گفت :الزم است با برنامه ر یز ی دقیق تر برای شیفت بندی و یا استفاده از فرودگاه
های پشتیبان در صورت نیاز اقدام شود.
امیرانی همچنین کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی را به سعه صدر و تحمل شرایط فعلی تا زمان تامین نیروی انسانی مورد نیاز و
همدلی و همکار ی هرچه بیشتر در این زمینه دعوت کرد.
اجرای  19پروژه فعال در حوزه ارتباطات و ناوبر ی هوایی
همچنین در این مراسم ،سیامک بهنام ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی با بیان اینکه اکنون  19پروژه فعال به ارزش  14میلیون یورو
) 950میلیارد ر یال( و پیشرفت  50تا  55درصد در حال اجراست ،گفت :از میان مهمتر ین این پروژه ها می توان به نصب پنج سامانه
 ILS/DMEو پنج سامانه  ،DVORنصب رادار تنگر یز شیرازو نصب  93دستگاه بازرسی  Xrayاشاره کرد.
وی تاکید کرد :کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در ستاد و فرودگاه ها به طور مستمر به ارایه سرویس تجهیزات پایدار و ثابت
در بر ج و اپروچ و مرکز کنتر ل و فرودگاه ها و تعمیر تجهیزات می پردازند.
روابط عمومی
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بهنام همچنین با اشاره به کمبود محسوس نیروی انسانی در حوزه ارتباطات و ناوبر ی هوایی گفت 33 :درصد نیروی انسانی این حوزه
بین  40تا  50سال سن دارند و تا سال  1407حدود  150نفر از کارکنان بازنشسته می شوند .برای برطرف شدن مشکل کمبود نیروی
انسانی باید برای احیای مرکز آموزش هوانوردی و جذب نیروهای جدید اقدام شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کرونا کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی ایران مانع از بروز کوچکتر ین خلل در سر پا ماندن و فعالیت
تجهیزات و سامانه های ناوبر ی شده اند ،افزود :امسال  10پروژه مهم را عملیاتی کرده ایم و امیدوار یم به زودی شاهد بهره بردار ی از
طر ح به روز رسانی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد و اتوماسیون مرکز کنتر ل باشیم.
اسماعیل ماهگلی ،دبیر انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران نیز در این مراسم ضمن اشاره به مصادف شدن روز جهانی
الکترونیک هواپیمایی با پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه  IFATSEAگفت :ایمنی و ارایه سرویس ناوبر ی امن خط مشی
اصلی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران است.
وی با اشاره به استقبال از استفاده از توان شرکت های داخلی در ساخت تجهیزات کمک ناوبر ی عنوان کرد :با وجود بحران کرونا
لودکار ی کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی کاهش نیافته و استفاده پروازهای بین المللی از آسمان ایران نشانه اطمینان شرکت های
هواپیمایی دنیا به استانداردبودن سرویس های ماست.
پایان بخش این مراسم اعطای لوح سپاس مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران به عادل دلفار ی)فرودگاه جیرفت(،
اسماعیل یاراحمدی قرائی) فرودگاه سیرجان( ،حامد حافظ آبادیان) فرودگاه بم( ،رضا علیپور قاسمی نژاد )فرودگاه رفسنجان( ،آرش
رفیعی پور )فرودگاه زابل( و ایمان شاه بیگی)فرودگاه ایرانشهر ( و نیز رونمایی از ماکت های ایستگاه های رادار  RCAG، DVOR ،و ILS
بود.

در مراسم بزرگداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی عنوان شد؛ افتخارآفر ینی در بهساز ی،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ
بر ج واپروچ فرودگاه مهرآباد/گام های بلند در استفاده از توان داخلی در تامین تجهیزات(CNS (۹۹/۰۸/۲۱-۲۱:۱۱
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی از انجام بهساز ی ،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و
اپروچ فرودگاه مهرآباد پس از حدود  21سال با تالش متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان افتخار ی بزرگ یاد کرد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی از
انجام بهساز ی ،نصب و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد پس از حدود  21سال با تالش متخصصان ارتباطات و
ناوبر ی هوایی به عنوان افتخار ی بزرگ یاد کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران ،سیاوش امیرمکر ی
در این مراسم که امروز ) 21آبان( با حضور اعضای هیات مدیره ،معاون عملیات هوانوردی ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی ،دبیر
انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی و جمعی از متخصصان ارتباطات و ناوبر ی ستادی و نیز فرودگاهی)به صورت ویدیو کنفرانس
با فرودگاه های کشور ( برگزار شد ،در سخنانی از نامگذار ی روز  12نوامبر به نام روز الکترونیک هواپیمایی به عنوان فرصتی برای توجه
خاص و پاسداشت تالشگران این حوزه یاد کرد.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران افزود :شرایط بحران کرونا تاثیر ی عمیق و موثر بر صنعت هوایی دنیا و خاورمیانه
روابط عمومی
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وارد کرده است و بر اساس پیش بینی  ACIدر سال جار ی میالدی خاورمیانه با کاهش  60درصدی تعداد مسافران هوایی و کاهش
هشت میلیارد دالر ی درآمد نسبت به پیش بینی انجام شده پیش از بحران کرونا مواجه است.
وی با اشاره به کاهش  50درصدی درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در هشت ماه گذشته ،گفت :با اینکه در ماه های
اخیر افزایش پروازهای داخلی کشورمان نسبت به میانگین دنیا و خاورمیانه بیشتر بوده است ،با توجه به اینکه  70درصد درآمدهای
شرکت از پروازهای عبور ی حاصل می شود ،در صورت بهبود شرایط ،سه سال دیگر به وضعیت مالی سال  2019باز می گردیم.
امیرمکر ی تاکید کرد :در شرایط جدید که با مشکالت تامین منابع مالی مواجه هستیم ،برنامه ر یز ی های متناسب در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه تامین سالمت کارکنان ،مهمتر ین اولویت شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در شرایط فعلی است ،گفت :در
این راستا از زمان اعالم شیوع کرونا ،تمام امکانات مورد نیاز را برای رعایت پروتکل های بهداشتی تهیه کردیم .در ادامه آزمایش کرونا و
تامین اقالم بهداشتی انجام شد .همچنین برای راه انداز ی سامانه مشاوره تلفنی ) (call centerو نیز راه انداز ی سامانه اطالعات پزشکی
و سالمت کارکنان برنامه ر یز ی شده است.
امیرمکر ی با اشاره به اقدامات انجام شده در اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی برای ارایه سرویس های ایمن هوانوردی عنوان کرد :در
این راستا برای نصب تجهیزات  CNSمورد نیاز فرودگاه ها از جمله پروژه سایت رادار کوشک بزم ،نصب رادار تنگر یز و بهساز ی و نصب
و راه انداز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ مهرآباد پس از  21سال اقدامات خوب و افتخار آفر ینی شده است.
وی افزود :اجرای پروژه بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ مهرآباد در شرایط بحران کرونا بسیار سخت بوده که با زمانبندی و تالش
کارکنان به مراحل پایانی رسیده و تا دو هفته دیگر آماده بهره بردار ی خواهد بود.
امیرمکر ی گفت :در شرایط کنونی متخصصان شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران بدون کمک متخصصان خارجی ،عملیات نصب
سامانه های حوزه  CNSرا انجام می دهند .همچنین در یک سال گذشته با استفاده از توان داخلی و شرکتهای دانش بنیان توانسته ایم
قراردادهای تامین تجهیزات  MSSR ، DMEو بر ج موبایل را منعقد کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران همچنین با تاکید بر ضرورت همکار ی حوزه های هوانوردی در اجرای پروژه
هوشمندساز ی فرودگاه ها عنوان کرد :اجرای این طر ح نقش مهمی را در بازگشت اعتماد مسافران به دنبال دارد.
وی همچنین با اذعان بر کمبود نیروی انسانی حوزه های هوانوردی گفت :بررسی های الزم در این حوزه انجام شده و ارتباط الزم را با
مرکز آموزش عالی هوانوردی برای برآورد نیازها برقرار کردهایم .برگزار ی آزمون استخدامی در ماه آینده نیز اقدامی بزرگ است که بتوانیم
از نیروهای جدید استفاده کنیم.
امیرمکر ی همچنین به اجرای طر ح امر یه و اختصاص  50سهمیه ساالنه از میان فار غ التحصیالن مرکز آموزش عالی هوانوردی اشاره کرد.
وی همچنین از اقدام کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در کمکرسانی به محرومان استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد
و از افتتاح مدرسه شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران در یکی از روستاهای این استان در آینده نزدیک خبر داد.
احمد مومنی ر خ ،از مدیران ارشد سابق شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران نیز در این مراسم ضمن اشاره به تحوالت ایجاد شده
در حوزه الکترونیک هواپیمایی از زمان شکل گیر ی اتحادیه  IFATSEAاز تالش های کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در
برقرار ی پروازهای ایمن قدردانی کرد.
در ادامه ،سعید اکبر ی ،عضو هیات مدیره و راهبر عملیات هوانوردی در سخنانی از متخصصان ارتباطات و ناوبر ی هوایی به عنوان
سربازان گمنام اقتصادی شرکت یاد کرد که در کنار کنترلرها برای ارایه سرویس مناسب هوانوردی تالش می کنند.
روابط عمومی
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ابراهیم مرادی ،عضو هیات مدیره شرکت و راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز با اشاره به حجم باالی فعالیت کارکنان ارتباطات و
ناوبر ی هوایی این فرودگاه در پشتیبانی پنج ایستگاه ناوبر ی از اجرای طر ح نصب سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد به عنوان
یک شاهکار افتخارآفر ین یاد کرد.
استفاده موفق از توان داخلی برای گذر از شرایط بحران
در این مراسم همچنین محمد امیرانی ،معاون عملیات هوانوردی در سخنانی با اشاره به سابقه خدمت رسانی موثر متخصصان اداره
کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در شرایط جنگ تحمیلی و در ادامه ،تحر یمهای ظالمانه و نبود تجهیزات عنوان کرد :در  9ماه اخیر که
با بحران کرونا مواجه شده ایم ،متخصصان این حوزه توانسته اند گام های بلندی را در نگهدار ی ،نصب و راه انداز ی تجهیزات CNS
بردارند که در این راستا می توان به بهساز ی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد بدون وقفه در پروازها اشاره کرد.
امیرانی همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ارتباطات و ناوبر ی هوایی در فرودگاهها گفت :برای برطرف شدن این مشکل تالش
شده است تا از نیروهای امر یه و نیز تامین نیروی انسانی از طر یق آزمون استخدامی آتی استفاده شود.
معاون عملیات هوانوردی تاکید کرد :در دو سال اخیر با وجود افزایش تحر یم ها ،با استفاده از توان شرکت های داخلی برای تامین
سیستم های رادار ی ،ساخت  DMEو  VSATگام های بلندی برداشته شده و اجرای پروژه اتوماسیون مرکز کنتر ل با توان داخلی نیز در
دست بررسی است.
وی با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر صنعت هوانوردی گفت :الزم است با برنامه ر یز ی دقیق تر برای شیفت بندی یا استفاده از فرودگاه
های پشتیبان در صورت نیاز اقدام شود.
امیرانی همچنین کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی را به سعه صدر و تحمل شرایط فعلی تا زمان تامین نیروی انسانی مورد نیاز و
همدلی و همکار ی هرچه بیشتر در این زمینه دعوت کرد.
اجرای  19پروژه فعال در حوزه ارتباطات و ناوبر ی هوایی
همچنین در این مراسم ،سیامک بهنام ،مدیرکل ارتباطات و ناوبر ی هوایی با بیان اینکه اکنون  19پروژه فعال به ارزش  14میلیون
یورو) 950میلیارد ر یال( با پیشرفت  50تا  55درصد در حال اجراست ،گفت :از میان مهمتر ین این پروژه ها می توان به نصب پنج
سامانه  ILS/DMEو پنج سامانه  ،DVORنصب رادار تنگر یز شیراز و نصب  93دستگاه بازرسی  X-rayاشاره کرد.
وی تاکید کرد :کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی در ستاد و فرودگاهها به طور مستمر به ارایه سرویس تجهیزات پایدار و ثابت
در بر ج و اپروچ ،مرکز کنتر ل و فرودگاه ها و تعمیر تجهیزات می پردازند.
بهنام همچنین با اشاره به کمبود محسوس نیروی انسانی در حوزه ارتباطات و ناوبر ی هوایی گفت 33 :درصد نیروی انسانی این حوزه
بین  40تا  50سال سن دارند و تا سال  1407حدود  150نفر از کارکنان بازنشسته می شوند .برای برطرف شدن مشکل کمبود نیروی
انسانی باید برای احیای مرکز آموزش هوانوردی و جذب نیروهای جدید اقدام شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کرونا کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی مانع از بروز کوچکتر ین خلل در سر پا ماندن و فعالیت
تجهیزات و سامانه های ناوبر ی شده اند ،افزود :امسال  10پروژه مهم را عملیاتی کرده ایم و امیدوار یم به زودی شاهد بهره بردار ی از
طر ح بروز رسانی سوئیچینگ بر ج و اپروچ فرودگاه مهرآباد و اتوماسیون مرکز کنتر ل باشیم.
اسماعیل ماهگلی ،دبیر انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران نیز در این مراسم ضمن اشاره به مصادف شدن روز جهانی
الکترونیک هواپیمایی با پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه  IFATSEAگفت :ایمنی و ارایه سرویس ناوبر ی امن ،خط مشی
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اصلی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران است.
وی با اشاره به استقبال از استفاده از توان شرکت های داخلی در ساخت تجهیزات کمک ناوبر ی عنوان کرد :با وجود بحران کرونا،
حجم کار ی کارکنان ارتباطات و ناوبر ی هوایی کاهش نیافته و استفاده پروازهای بین المللی از آسمان ایران نشانه اطمینان شرکت های
هواپیمایی دنیا به استاندارد بودن سرویس های ماست.
پایان بخش این مراسم اعطای لوح سپاس مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران به عادل دلفار ی)فرودگاه جیرفت(،
اسماعیل یاراحمدی قرائی)فرودگاه سیرجان( ،حامد حافظ آبادیان)فرودگاه بم( ،رضا علیپور قاسمی نژاد)فرودگاه رفسنجان( ،آرش رفیعی
پور)فرودگاه زابل( و ایمان شاه بیگی)فرودگاه ایرانشهر ( و نیز رونمایی از ماکت های ایستگاه های رادار  RCAG، DVOR ،و  ILSبود.

در گفتگو با رئیس آموزش و تحقیقات اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی مطر ح شد؛ آموزش هز ینه نیست ،سرمایه گذار ی
اثرگذار است/روش های آموزشی فعلی نیازمند پوست انداز ی هستند /امسال سال اهمیت به کیفیت آموزش ها است )۹۹/
(۱۹:۰۵-۰۸/۲۲
مهمتر ین کلید واژه در صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان " ایمنی" است که با زنجیره ای از اقدامات و فعالیتها در حوزه های مختلف این صنعت محقق میشود .یکی از
فاکتورهای اساسی برای حفظ ایمنی و سالمت پروازها ،فعالیت دقیق ،مستمر و بی وقفه سامانههای پیچیده ناوبر ی هوایی و ارتباطی است .متخصصان الکترونیک هواپیمایی در دوران
کنونی که دشمنان این مرز و بوم با تحر یم های ظالمانه درصدد به زانو درآوردن اراده پوالدین ملت غیور ایران اسالمی در راه پیشرفت و توسعه هستند ،دست به دست یکدیگر داده
اند و با اقداماتی بی نظیر و با تکیه بر دانش بومی و منابع داخلی کلیه سامانه های ناوبر ی هوایی کشور را مطابق با استانداردهای بین المللی عملیاتی نگه داشتند.یکی از فاکتورهای
اساسی برای حفظ ایمنی و سالمت پروازها ،فعالیت دقیق  ،مستمر و بی وقفه سامانههای پیچیده ناوبر ی هوایی و ارتباطی می باشد .متخصصان الکترونیک هواپیمایی در دوران کنونی
که دشمنان این مرز و بوم با تحر یم های ظالمانه در صدد به زانو درآوردن اراده پوالدین ملت غیور ایران اسالمی در راه پیشرفت و توسعه هستند ،دست به دست یکدیگر داده اند و با
اقداماتی بی نظیر و با تکیه بر دانش بومی و منابع داخلی کلیه سامانه های ناوبر ی هوایی کشور را مطابق با استانداردهای بین المللی عملیاتی نگه داشتند.

مهمتر ین کلید واژه در صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان " ایمنی" است که با زنجیره ای از اقدامات و فعالیتها در حوزه های
مختلف این صنعت محقق میشود .یکی از فاکتورهای اساسی برای حفظ ایمنی و سالمت پروازها ،فعالیت دقیق ،مستمر و بی وقفه
سامانههای پیچیده ناوبر ی هوایی و ارتباطی است .متخصصان الکترونیک هواپیمایی در دوران کنونی که دشمنان این مرز و بوم با
تحر یم های ظالمانه درصدد به زانو درآوردن اراده پوالدین ملت غیور ایران اسالمی در راه پیشرفت و توسعه هستند ،دست به دست
یکدیگر داده اند و با اقداماتی بی نظیر و با تکیه بر دانش بومی و منابع داخلی کلیه سامانه های ناوبر ی هوایی کشور را مطابق با
استانداردهای بین المللی عملیاتی نگه داشتند.یکی از فاکتورهای اساسی برای حفظ ایمنی و سالمت پروازها ،فعالیت دقیق  ،مستمر و
بی وقفه سامانههای پیچیده ناوبر ی هوایی و ارتباطی می باشد .متخصصان الکترونیک هواپیمایی در دوران کنونی که دشمنان این مرز
و بوم با تحر یم های ظالمانه در صدد به زانو درآوردن اراده پوالدین ملت غیور ایران اسالمی در راه پیشرفت و توسعه هستند ،دست به
دست یکدیگر داده اند و با اقداماتی بی نظیر و با تکیه بر دانش بومی و منابع داخلی کلیه سامانه های ناوبر ی هوایی کشور را مطابق با
استانداردهای بین المللی عملیاتی نگه داشتند.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران؛ این اقدامات با توجه
به پیچیدگی های که برای عملیاتی نگهداشتن این سامانهها در سراسر فرودگاه های کشور) نقاط صعب العبور و باالی کوهستان ،نقاط
کویر ی و مناطق مرز ی( وجود دارد ،جلوهای افتخار آمیز از توان متخصصان ایرانی در صنعت حمل و نقل هوایی را به نمایش گذاشته و
موجب سربلندی کشورمان در ارائه خدمات ناوبر ی به صدها پرواز ی است که در شبانه روز از آسمان امن ایران اسالمی عبور میکنند.
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محمدرضا باقر ی سنجر ی رئیس اداره آموزش و تحقیقات که  27سال که در اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی تجربه دارد ،با عنوان
اینکه آموزش در هر جامعه ای نقش بسزائی در افزایش بهره ور ی نیروی انسانی و نقطه پیشرفت آن مجموعه دارد  ،بیان داشت:
چنانچه به آموزش اهمیت داده شود ،شاهد رشد آن جامعه خواهیم بود و این نکته را فراموش نکنیم که آموزش هز ینه نیست بلکه
نوعی سرمایه گذار ی است که البته در این راه می بایست کمی هم صبور بود.
وی با اشاره به این موضوع که شرکت فرودگاه ها در بخش آموزش نسبت به دیگر ارگان ها و دستگاه های اجرایی کشور ،قدرتمندتر
بوده و نتایج خوبی را هم در زمینه های مختلف آموزشی بدست آورده است ،گفت :به عنوان یک عضو کوچک این مجموعه تنومند
که در کنار انجام شر ح وظایف سازمانی محوله ،عالقمند به تدر یس و انتقال مطالب علمی مرتبط حوزه کار ی با دیگر همکاران بوده،
صادقانه عرض کنم در این مدت از نزدیک شاهد تالش تمامی همکاران بخش آموزشی شرکت فرودگاه ها در کنار دیگر بخش ها بوده
و اهمیت موضوع آموزش بین بدنه شرکت و اثرگذار ی آن در بین متخصصان را تجربه کرده ایم.
باقر ی سنجر ی در ادامه به واژه پوست انداز ی روش آموزشی اشاره کرد و افزود :آن چیز ی که بیش از گذشته با توجه وضعیت فعلی و
این مهمان ناخواسته – کرونا  -به آن احتیاج دار یم ،پوست انداز ی روش آموزشی است .بدین شکل که االن زمان آن رسیده که باید
به سمت و سوی روش های نوین ،استفاده از تجهیزات کمک آموزشی مناسب و بکارگیر ی بسترهای مطمئن بومی حرکت کنیم و البته
نباید از تجربیات دانشگاه های معتبر کشور و یا دیگر مجامع پیشرفته غافل بمانیم از این رو برای رسیدن به این مهم  ،بایستی ضمن
برنامه ر یز ی و اصالح دستورالعمل ها ،اعتماد و توجه ویژه به نیروی انسانی متخصص و جوان شرکت داشته باشیم.
رئیس اداره آموزش و تحقیقات اظهار داشت :هم اکنون با وجود تمامی بدرفتار ی های کشورهای صاحب صنعت هوانوردی که تامین
دستگاه ها و قطعات یدکی سامانه های کمک ناوبر ی ،ارتباطی و رادار ی را برای ما با مشکالت اساسی مواجه ساخته ،یکی از راه های
برون رفت و کم رنگتر شدن این حلقه فشارها ،استفاده از تجربیات با ارزش متخصصان شرکت فرودگاهها و فراهم کردن شرایط آموزش
های مستمر و انتقال تجربیات آنان و نخبگان خانواده بزرگ شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی است که به نظر بنده ایجاد محیطی
جهت تعامل و تبادل اطالعات و استفاده از ظرفیت های یکدیگر ،گام های مهمی جهت خودباور ی در زمان تحر یم است.
به گفته سنجر ی ،تحر یم ها موجب شد تا با کمک گرفتن تمامی داشته هایمان که همان متخصصان و نیروی انسانی پروش یافته در
شرکت هستند به سمتی برویم که با انتقال معلومات همکاران و هم افزایی دانش و اطالعاتمان ،انجام کارهای سخت و دشوار را تجربه
کنیم که البته رسیدن به نتیجه مورد نظر نیز دلچسب و گوارا است.
وی با بیان اینکه آموزش در زمان تحر یم یک فرصت است ،عنوان داشت :این ارتباط باید فراسازمانی و با دیگر دانشگاه های معتبر و یا
شرکت های دانش بنیان بوده ،این ارتباطات بایستی بیش از گذشته افزایش یافته و تبادالت اطالعاتی نیز با مراکز علمی گسترش یابد.
سنجر ی یادآور شد؛ ما ناچار به حرکت رو به جلو و هم گام با تغییرات سر یع تکنولوژ ی هستیم ،ما نیازمند روش های نوین هستیم و
باید از ابزارهای کمک آموزشی جدید استفاده کنیم و در همین راستا برای رسیدن به نرم افزار جامع آموزشی اداره کل ارتباطات و ناوبر ی
هوایی ،همکارانم طی یک برنامه مدون مطالعه و بررسی خود را از ابتدای سال بر مبنای نیاز سازمانی خود معطوف داشته اند که پس
از اتمام نتایج آن به همکاران اطالع رسانی می شود.
وی بر تکمیل دیتابیس ها و بومی ساز ی نرم افزارها ی موجود تاکید کرد و افزود :نظام جامع آموزشی نیازمند اصالح در شرایط فعلی
است.
باقر ی سنجر ی اضافه کرد :همکاران و متخصصان  ATSEPدر شرکت توانسته اند نصب پیچیده تر ین و مدر ن تر ین سامانه های رادار ی،
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کمک ناوبر ی و ارتباطی را انجام داده و این مهم با آموزش های انجام شده ،اجرای طر ح های تحقیقاتی و پژوهشی در معاونت عملیات
هوانوردی و همیت یکپارچه سازمانی در سطح اداره کل ارتباطات و ناوبر ی محقق شده است و ما به ادامه راهمان ایمان دار یم.
وی یادآور شد؛ طی برنامه ر یز ی هایی که برای مدرسان داشتیم ،آنان پس از آموزش و تشکیل کمیته ها و جلسات داخلی ،آخر ین
دستاوردهای علمی دنیا را با یکدیگر تبادل نظر می کنند و در ادامه آموزش و بازدیدهایی که از شرکت های سازنده تجهیزات  CNSو
کمک بازرسی فرودگاهی داشته ،تجربیات حاصل از این بازدیدها و مامور یت های آموزشی و علمی را در کارهای خود پیاده ساز ی می
کنند.
باقر ی سنجر ی اعالم کرد :با توجه به اینکه بخشی از آموزش ها تئور ی و بخشی دیگر عملی است ،با مشکالت ز یادی مواجه هستیم که
برای این موضوع با روش های آنالین تصویر ی ،سعی دار یم مسائل فوق را به حداقل رسانیم.
وی به استفاده از تولید محتوا و ضبط فیلم جهت برخی موانع و محدودیت های آموزشی اشاره کرد و گفت :آموزش بر روی دستگاه
های کمک ناوبر ی و رادار ی و یا ارتباطی که عملیاتی هستند ،دارای محدودیت است ،لذا در شرایط کنونی تولید محتوا و ضبط فیلم در
جهت رفع مشکل کمک خواهد کرد.
وی افزود :در این زمینه همکاران ما به صورت خودجوش از دستگاه های رده خار ج شده که تعمیرات اساسی روی آنها انجام شده،
جهت آموزش ها و تست عملیاتی ماژول های اورهال شده استفاده می کنند.
رییس اداره آموزش و تحقیقات به برنامه ر یز ی جهت تدر یس زبان انگلیسی طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشور ی به شیوه
مجاز ی اشاره کرد و گفت :امسال سال اهمیت به کیفیت آموزش ها است بطور یکه کیفیت جزوه ها و تولید محتوا ،اساتید ،اصالح
دستورالعمل ها ،ایجاد کمیته انضباطی آموزشی ،نظارت مستمر بر اجرای دوره ها و برقرار ی سمینارها به صورت مجاز ی در دستور کارها
قرار گرفته است.
سنجر ی با اشاره به آمار عملکرد مجموعه خود در سال گذشته و جار ی افزود؛ در سال  1398تعداد  71دوره مصوب پودمان معادل 2492
ساعت برای  942نفر و جمعا به میزان  33.394نفر/ساعت و تعداد  15دوره تخصصی دستگاههای کمک بازرسی فرودگاهی برای 255
نفر از پرسنل محترم سپاه و پلیس فرودگاه ،به میزان  1050نفر/ساعت در سراسر کشور برگزار شده است .همچنین تعداد  10دوره حین
خدمت یا  OJTبرای  28نفر از متخصصین  ، ATSEPبه میزان  526نفر/ساعت در سراسر کشور برگزار شده است.
به گفته وی در سال 1399تا کنون و با توجه مشکالت چند ماه اول سال تعداد  25دوره مصوب پودمان بصورت آموزش مجاز ی معادل
 780ساعت برای  392نفر و جمعا به میزان  10.398نفر/ساعت برگزار شده است .تعداد  15دوره حین خدمت یا  OJTبرای متخصصین
 ، ATSEPدر سراسر کشور برنامه ر یز ی شده که در حال برگزار ی است.

برنامه ر یز ی برای ارتقای پوشش نظارتی با کمک سامانه های رادار ی نوین /انجام نخستین پروژه پژوهشی ساخت رادار غیر
نظامی با توان داخلی )(۱۰:۳۱-۹۹/۰۸/۲۳
رئیس اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی از برنامه ر یز ی برای استفاده از سامانه های نوین نظارتی از جمله  ADS-Bخبر داد.

روابط عمومی

۴۳

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :برنامه ر یز ی برای ارتقای پوشش نظارتی با کمک سامانه های رادار ی نوین /انجام نخست

رئیس اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی از برنامه ر یز ی برای استفاده از سامانه های
نوین نظارتی از جمله  ADS-Bخبر داد.حسن قربانی در گفت و گو با روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران عنوان کرد:
اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی از ادارههای جدید اداره کل ارتباطات و ناوبر ی هوایی محسوب می شود که از زمان شکل
گیر ی آن کمتر از بیست سال می گذرد.
قربانی افزود :حوزه عملکرد و مسوولیتهای این اداره در عرصه نصب ،نگهدار ی و تعمیر سنسورها و سامانه های نظارتی شامل رادارهای
 ADS , SSR ، PSRو سنسورهای نوین نظارتی و همچنین سامانه های اتوماسیون کنتر ل و مدیر یت ترافیک هوایی شامل سامانه
اتوماسیون رادار مرکز کنتر ل ،اتوماسیون رادار تقرب فرودگاه ها و اتوماسیون سامانه کنتر ل و هدایت ترافیک زمینی به منظور ارایه
سرویس نظارتی مطمئن در کنتر ل ترافیک هوایی است.
وی با بیان اینکه سابقه استفاده از رادار درکشور ما به پیش از انقالب اسالمی بر میگردد که از دو رادار در سایت های کوشک بزم و
مهرآباد تهران برای ارایه سرویس رادار استفاده می شد ،توضیح داد :بعد از انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ،طی قراردادی با شرکت
ر یتیون کانادا ،در سال  1373دو دستگاه سامانه رادار  PSR- SSRخر یدار ی و در سال  1375بهره بردار ی از آنها در فرودگاه های مهرآباد
و شیراز آغاز شد و طی پروژه سینا که فراخوان آن در سال  1376منتشرشد ،نوساز ی و تامین تجهیزات و سامانه های رادار ی ،ارتباطی
و ناوبر ی در قالب عقد قراردادی با شرکت تامسون فرانسه ادامه یافت که در این پروژه  10رادار  MSSRبرای ارایه سرویس رادار ی در
فضای  En-Routeبه همراه دو سامانه اتوماسیون رادار مرکز کنتر ل در آبان ماه  1380مورد بهره بردار ی قرار گرفت.
رییس اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی ادامه داد :با افزایش ترافیک هوایی در فرودگاه های کشور و ضرورت استفاده از
اطالعات رادارها در ارایه سرویس کنتر ل ترافیک تقرب)اپروچ( و همچنین برای ارتقای ایمنی پروازها ،چهار سامانه رادار ی اپروچ)(ASR
در سال  1385در فرودگاه های امام خمینی)ره( ،اصفهان ،مشهد وکیش به همراه سامانه های اتوماسیون رادارتقرب مربوط راه انداز ی
شد.
وی عنوان کرد :در دوران پسابرجام نیز سه سامانه رادار ی وارد کشور شد که سامانه رادار فرودگاه بندرعباس در مجموعه قرارداد پیشین
که بدلیل تحر یم های ظالمانه امکان ارسال آن به کشور در سال  1386فراهم نشده بود ،سرانجام در سال  1396وارد کشور شد و به
دست متخصصان الکترونیک هواپیمایی این اداره در شهر یور ماه  1397راه انداز ی شد .همچنین پیشرفته تر ین رادار کشور که مجهز به
مد  Sاست ،در سی ام تیرماه  1398در سایت کوشک بزم به منظور ارتقای پوشش رادار ی  TMAتهران به صورت رسمی افتتاح شد و
مورد بهره بردار ی قرار گرفت.
قربانی گفت :مهمتر ین پروژه رادار ِی در دست اقدام اداره اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی در ارتفاعات میمند استان فارس
و در منطقه تنگ ر یز قرار دارد که به منظور تکمیل و ارتقای پوشش نظارتی جنوب و جنوب غرب کشور در حال اجراست.
وی افزود :همچنین از جمله پروژه های ز یربنایی که با استفاده از توان و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و مراکز علمی کشور در دست
اقدام است ،ساخت یک دستگاه سامانه رادار ی  SSRمجهز به  Mode Sدر قالب یک پروژه پژوهشی با دانشگاه صنعتی اصفهان قابل
ذکر است که با نهایی شدن قرارداد مربوط ،نخستین پروژه پژوهشی ساخت رادار غیر نظامی با استفاده از توان داخلی در کشور آغاز
می شود.
قربانی عنوان کرد :از آنجا که رویکرد این اداره در نوساز ی و تامین تجهیزات نظارتی منطبق بر سند  ASBUاست ،استفاده از سامانه
های نوین نظارتی از جمله  ADS-Bدر دستور کار قرار دارد .در این راستا برای خر ید و بهره بردار ی از  27دستگاه گیرنده  ADS-Bبه
روابط عمومی

۴۴

از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

ادامه خبر | شرکت فرودگاهها و ناوبر ی هوایی ایران :برنامه ر یز ی برای ارتقای پوشش نظارتی با کمک سامانه های رادار ی نوین /انجام نخست

همراه نمایشگر اطالعات نظارتی از طر یق شرکت های داخلی ،اقدام شده است .در این پروژه طی سه فاز ،موضوع بهره بردار ی از سامانه
اطالعات نظارتی در فرودگاه ها ،مرکز کنتر ل و بخش هوانوردی عمومی مورد توجه قرار گرفته که با توجه به نیازمندی های فنی و
عملیاتی ،موفقیت در این پروژه مسیر را برای طراحی و استفاده از سامانه اتوماسیون نظارتی بومی هموار خواهد کرد.
وی افزود :در این پروژه نیازمندیهای بخش هوانوردی عمومی ) (General Aviationبا جامعیت مورد توجه قرار گرفته و از منظر ارایه
سرویس نظارتی تالش شده ،نیازهای این بخش را فراهم کند.
رییس اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی عنوان کرد :نوساز ی و بروز رسانی سامانه اتوماسیون کنتر ل ترافیک هوایی در
مرکز کنتر ل و فرودگاه ها از طر ح هایی است که به دلیل شرایط تحر یم های ظالمانه تاکنون محقق نشده و کارشناسان و متخصصان
الکترونیک در ستاد و فرودگاه ها تمام همت و تالش خود را برای نگهدار ی از سامانه های موجود به کار بسته اند و به اذعان سازندگان
و متخصصان این حوزه  ،موفقیتی بزرگ محسوب می شود.
وی افزود :از سوی دیگر ،ارتقا و تکمیل پوشش نظارتی با استفاده از سامانههای رادار ی و سنسورهای نظارتی نوین و همچنین بروز
رسانی رادارهای موجود از جمله طر ح هایی است که با اتکا به توانمندی شرکت های داخلی دنبال می شود ولی تحت شعاع شرایط
اقتصادِی نامطلوب ناشی از گسترش بیمار ی کرونا قرار گرفته است .در این راستا و به منظور بهرهگیر ی از اطالعات نظارتی سنسورهای
 ADS-Bدر سامانه اتوماسیون رادار مرکز کنتر ل و فرودگاهها ،پروژه ساخت مبدل اطالعات نظارتی با همکار ی پژوهشکده فاوای دانشگاه
صنعتی اصفهان عملیاتی شده و آماده بهره بردار ی قرار گرفته است.
به گفته قربانی ،پروژه نصب پلکان و باالبر در سایتهای رادار ی نیز از جمله پروژه های در دست اقدام است .با توجه به اینکه سایتهای
رادار ی  En-Routeمجهز به پلکان نبود و این موضوع عالوه بر اینکه در مراجعه به قسمت آنتن و اتاقک مربوط دشوار یهایی را برای
همکاران ایجاد می کرد ،در شرایط آب و هوایی نامطلوب نیز مخاطراتی را برای همکاران به همراه داشت با اجرای این طر ح ،شرایط
بهتر ی را در انجام بازدیدهای فنی الزم شاهد خواهیم بود.
وی تصر یح کرد :تالش بی وقفه و مجاهدانه و همت بلند متخصصان این عرصه در اداره مهندسی تجهیزات و سامانه های نظارتی و
همچنین فرودگاه های کشور با انجام صحیح و به موقع روشهای نگهدار ی و تعمیر تجهیزات و اجرای دهها طر ح بزرگ و کوچک در
راستای ارایه و تداوم سرویس مطمئن سامانه های رادار ی و اتوماسیون کنتر ل ترافیک هوایی یکبار دیگر تحقق شعار »ما میتوانیم « را
در عمل عینیت بخشیده است.

پیام تبر یک رئیس سازمان هواپیمایی کشور ی به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی )(۱۵:۲۲-۹۹/۰۸/۲۳
تور ج دهقانی زنگنه در پیامی با تبر یک روز جهانی الکترونیک هواپیمایی و اشاره به تالشهای بی وقفه تمامی متخصصان در زنجیره صنعت حمل ونقل هوایی کشور که موجب استقامت
و سربلندی نظام مقدس جمهور ی اسالمی در برابر فشارهای ناشی از تحر یم های ناجوانمردانه دشمنان شده است ،نقش راهبردی متخصصان الکترونیک هواپیمایی بعنوان حلقه یی از
این زنجیر در تأمین امنیت و ایمنی سرویسهای ناوبر ی هوایی را انکارناپذیر و ستودنی دانست.

تور ج دهقانی زنگنه در پیامی با تبر یک روز جهانی الکترونیک هواپیمایی و اشاره به تالشهای بی وقفه تمامی متخصصان در زنجیره
صنعت حمل ونقل هوایی کشور که موجب استقامت و سربلندی نظام مقدس جمهور ی اسالمی در برابر فشارهای ناشی از تحر یم های
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ناجوانمردانه دشمنان شده است ،نقش راهبردی متخصصان الکترونیک هواپیمایی بعنوان حلقه یی از این زنجیر در تأمین امنیت و
ایمنی سرویسهای ناوبر ی هوایی را انکارناپذیر و ستودنی دانست.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوایی ایران؛
رئیس سازمان هواپیمایی کشور ی در این پیام آورده است ":برهمین اساس  12نوامبر ،سالروز جهانی الکترونیک هواپیمایی ،فرصتی
است برای قدردانی و پاسداشت تالش های شبانه روز ی تمامی متخصصان و فعاالن این حوزه از صنعت حمل ونقل هوایی کشور که
با پشتکار مثال زدنی خود سهم مهمی در ایجاد آسمانی امن برای پروازهای کشور داشته و خدمات ارزنده یی در حوزه ایمنی پروازها به
مردم عز یز کشورمان ارائه می دهند .عزمی راسخ و گامی استوار برایتان آرزومندم و سالمتی ،تندرستی و توفیقات روزافزونتان را درتداوم
خدمت به میهن اسالمی در سایه عنایات حضرت ولیعصر)عج( و تحت رهنمودهای حکیمانه رهبرمعظم انقالب)مدظله العالی( از درگاه
خداوند متعال خواستارم" .

روابط عمومی

۴۶
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