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به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز جهت مسافرين بخشنامه نامه ذيل صادر شده است.
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به منظور رعايت اوقات شرعي اقامه نماز مسافرين و احترام به شعائر اسالمي ،موارد زير جهت اجرا ابالغ ميشود:
 -1تمامي مسافران هواپيماهاي ايراني از تمام مبادي و مقاصد و مسافران خطوط هوايي خارجي كه از مبادي ايران و يا به مقاصد درون ايران پرواز
ميكنند ،داراي حق اقامه نمازهاي يوميه در شرايط شايسته برخوردار بوده و اين حق بايد به رسميت شناخته شده و مورد احترام قرار گيرد.
 -2در صورتي كه در زمان انجام يك پرواز ،وقت شرعي نماز آغاز و در همان پرواز پايان يابد ،خطوط هوايي موظف به رعايت موارد زير خواهندبود:
الف) اطالعات مورد تقاضاي مسافران شامل زمان شرعي و جهت قبله را در اختيار مسافران متقاضي قرار دهند.
ب) در صورت امكان ،مكاني مناسب و ايمن جهت اقامه فريضه نماز به مسافران معرفي نمايند.
تبصره :در مواردي كه وقت اقامه نماز پس از فرود هواپيما منقضي ميشود ليكن فرصت كافي جهت انجام تشريفات ورود به مقصد و اقامه نماز
وجود ندارد ،رعايت مفاد فوق ضروري است.
 -3در صورتي كه وقت اقامه نماز ،قبل از آغاز برنامه سوار كردن مسافران شروع شود و يا فرصت زماني اقامه نماز و طول پرواز به گونهاي باشد كه
اقامه نماز در زمان پرواز امكانپذير نباشد ،سوار نمودن مسافران حداقل  15دقيقه بعد از ورود به وقت نماز آغاز شود و يا برنامه پرواز به گونهاي
تغيير يابد كه امكان اقامه نماز پس از فرود و انجام تشريفات ورود به مقصد براي مسافران مهيا شود.
 -4در مواردي كه رعايت موارد فوق منجر به نقض الزامات ايمني و به خطر افتادن جان مسافران شود ،رعايت الزامات ايمني ضروري بوده و
محدوديت موجود با رعايت احترام و حقوق مسافران به آنها اعالم شده و در خصوص راهكارهاي جايگزين ،حداكثر همكاري ممكن با مسافران
به عملآيد.
 -5شركتهاي هواپيمائي موظف هستند دستورالعملها و فرآيندهاي مرتبط با برنامهريزي و مديريت پرواز را به گونهاي اصالح و بازنگري نمايندكه
مفاد اين ابالغيه در عمليات جاري شركتها رعايت گردد.

