ﺑﻬﺴـﺎزی ﺑـﺮج ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻓﺮودﮔـﺎه
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ

رﺋﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اداری ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻃﺎﻫﺮﯾﺎن رﺋﯿﺲ
ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزی از اول آﺑﺎﻧﻤﺎه
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺴﺎزی راه ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮج

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻒ ،آﻧﺘﻦ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﺮاف ﺑﺮج ،ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﻤﺎی ﺑﺮج و
راﻫﺮوی ﺑﺮج ﻣﯽﺷﻮد.
آﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ اﺣﺪاث ﺑﺮج
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ؛ اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ و
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻی ﻫﻮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮج
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻬﺴﺎزی را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ازﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواز و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ در رﺗﺒﻪ ۲۳
ﮐﺸﻮری ﻗﺮار دارد.
رﺋﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﮔﯿﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺟﺬب
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دی وی آر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه،
ﻧﺼﺐ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭘﺎﭘﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻤﻨﯽ زﻣﯿﻨﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را از اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام اﯾﻦ
ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوازﻫﺎی
اﯾﻤﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮواز ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖ و اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه
ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﺳﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻓﺮودﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﺠﻬﺰ و ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

