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 .11مقدمه و تاريخچه:

دستورالعمل نحوه اطالع رساني رويدادها و نحوه ترخيص وسائل پرنده جهت استحضار و اعالم به مبادي ذيربط در مركز كنترل فضاي كشور و فرودگاههاي
كشور به شرح ذيل ارسال مي گردد .خواهشمند است دستور فرمائيد اين دستورالعمل از تاريخ  1393/11/12مبناي اطالع رساني و ترخيص وسائل پرنده قرار
گيرد.
 .12هدف:

.13فهرست گيرندگان :كليه شركتهاي هواپيمايي و هليكوپتري
 .13مفاد بخشنامه:

 .1نحوه اطالع رساني:
الف) تلفني :كليه رويدادها از قبيل سانحه ،حادثه جدي  ،حادثه  ،نقص فني مستحدثه و بر خورد وسايل نقليه فرودگاهي با وسايل پرنده و غيره بايد در
اسرع وقت از طريق تلفن هاي زير به دفتر ايمني و بررسي سوانح اطالع رساني شود:
رديف

شماره

توضيحات

1

09108159207

-

2

09108159208

در صورت عدم پاسخگوئي شماره رديف 1

3

09388572932

با اين شماره تماس گرفته شود.
در صورت عدم پاسخگوئي شماره رديف  1و  2با
اين شماره تماس گرفته شود.

ب) كتبي :ضرورت دارد عالوه بر اطالع رساني تلفني ،موضوع به صورت مكتوب نيز مستقيما توسط فرودگاه و مركز كنترل فضاي كشور از طريق
ايميل  AIG@CAO.IRبه دفتر ايمني و بررسي سوانح اطالع رساني گردد .اطالعات مربوط به سوانح و حوادث جدي ظرف مدت حداكثر  24ساعت
و حوادث و نقص فني ظرف مدت  48ساعت پس از وقوع رويداد مي بايست به ايميل فوق ارسال گردد.
.2

 .2 .3نحوه ترخيص وسيله پرنده:
 1-2درصورت بروز نقص فني ،شركت بهره بردار وسيله پرنده موظف به رفع نقص فني براساس الزامات مراكز تعمير و نگهداري  CAO.IRI Part-145و يا
 Subpart Fاز  CAO.IRI Part-Mبوده و درخواست استارت هواپيما از سوي خلبان به منزله انجام اين فرآيند با مسئوليت بهره بردار هواپيما

مي

باشد.

 2-2درصورت وقوع هرگونه سانحه يا حادثه مبناي كار آيين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي مصوب سال 1390هيئت
محترم وزيران و تعاريف انكس  13ايكائو مي باشد .در اين راستا سايت سانحه يا حادثه تا حضور كارشناسان ذيربط دفتر
ايمني و بررسي سانحه و اعالم نظر آن دفتر محفوظ مانده و ترخيص وسيله پرنده منوط به انجام مراحل زير است:


ا عالم عدم نياز دفتر ايمني و بررسي سانحه به جمع آوري مستندات و تحقيقات در سايت سانحه يا حادثه (
 release to custodyتوسط آن دفتر



)

ترخيص به خدمت وسيله پرنده توسط برابر مقررات مربوطه مراكز تعميراتي مجاز .در اين راستا شركت بهره بردار
وسيله پرنده پس از اطمينان از صالحيت پرواز هواپيما مطابق مقررات مربوطه نسبت به ترخيص هواپيما اقدام مي
نمايد .درخواست استارت هواپيما از سوي خلبان به منزله انجام اين فرآيند با مسئوليت بهره بردار هواپيما مي باشد.

 .14تاييد و ابالغ

امضاء و تاريخ

