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چکیده مدیریتی:
پرواز شماره  3704هواپیمائی آسمان در تاریخ  96/11/29با تعداد  6نفر خدمه پروازي (خلبان ،کمک خلبان 2 ،نفر
مهماندار و  2نفر نیروي امنیت پرواز) و  60نفر مسافر( 59نفر بزرگسال و یک کودك) برابر برنامه پروازي از فرودگاه
مهرآباد تهران در ساعت  08:05به پرواز درآمد و پس از گذشت حدود یک ساعت و  25دقیقه از آغاز پرواز ،مكالمه
مابین خلبان هواپیما و برج مراقبت فرودگاه یاسوج قطع گردید و هواپیما در حوالی  9مایلی شمال فرودگاه یاسوج
دچار سانحه شد.
بر اساس نقشههاي عملیاتی کمترین ارتفاع مجاز در مسیر پروازي  W144که هواپیما در آن مسیر قرار داشتهاست
 17000پا بودهاست .چنانچه هواپیما دچار وضعیت اضطراري گردد ،ارتفاع  15500پا به عنوان حداقل ارتفاع مجازي
که هواپیما میتوانسته در شمال فرودگاه کاهش ارتفاع داشته باشد.
طی سه سال اخیر در فرودگاه یاسوج سرمایهگذاري زیادي صورتگرفته و عالوه بر تطویل باند پروازي و حذف
موانع متعدد در اطراف آن ،نصب دستگاه هاي کمک ناوبري  NDBو  DVOR/DMEدر فرودگاه و اقدامات الزم
براي بهرهبرداري از آن برابر با مقررات ایكائو انجام شده است.
مطابق دستورالعملهاي شرایط اضطراري ،همزمان با اطالع رسانی به کلیه مراجع و مبادي ذیربط ،کمیته تجسس و
نجات در مرکز کنترل فضاي کشور و مرکز مدیریت بحران در سازمان هواپیمایی کشوري ،ستاد مدیریت بحران در
استانهاي تهران -فارس -اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد تشكیل شد.
مضافاً تیم هماهنگی تجسس و نجات نیز به منطقه اعزام گردید .از طرفی هماهنگیهاي الزم به منظور مشارکت و
عزیمت نمایندگان ارگانهاي کشوري و لشگري به منطقه انجام پذیرفت.
هواپیماي شناسایی ،بالگرد و پهپاد جهت تصویر برداري و جستجوي نقطهاي منطقه عملیاتی سانحه اعزام گردیدند.
بمنظور بررسی و پایش اطالعات ماهوارهاي و تصاویر منطقه تشكیل تیم تخصصی ویژه از دیگر اقدامات این مرحله
بود.
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گام مهم بعدي ،تعیین نقاط احتمالی سقوط هواپیما بود ،که با تشكیل جلسه  RCCو مدیریت بحران هوایی و مصاحبه
با شاهدان عینی ،افراد محلی آشنا به ارتفاعات منطقه و نیروهاي انتظامی محل و بكارگیري تكنیکهاي فنی و
تخصصی ،سه موقعیت تقریبی محل برخورد هواپیما در ساعت  05:30دقیقه بامداد دوشنبه مشخص و اعالم شد.
بالگردهاي مستقر در محل بر اساس موقعیتهاي سه گانه پیشبینی شده به جستجو در محل پرداختند .نقطه نهایی در
ساعت  19:00روز دوشنبه با استفاده از تصاویر دریافت شده از پهپادها ،گرافهاي مخابراتی (ایرانسل) و استماع رویه
هاي پروازي خلبان و تقلیل سه موقعیت به یک موقعیت ،تعیین (پالت) شد و نقشههاي مربوط به موقعیت نهایی چاپ
و خلبانان وسائل پرنده مستقر در خصوص نقطه نهایی تخمینی توجیه شدند.
دو فروند هواپیماي نیروي هوایی با قابلیت مانور در ارتفاع پایین و تصویربرداري به پرواز درآمدند و در نهایت در
حدود ساعت  10:00صبح محل سقوط هواپیما شناسایی و تائید شد و در ساعت  14:00روز سه شنبه ()96/12/01
عملیات هلیبرن نیروهاي تخصصی امداد و نجات و تكاوران ارتش پس از توجیه در خصوص نحوه جمعآوري اجساد
و در اختیار قرار دادن تصاویر جعبه سیاه توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور به محل سانحه آغاز گردید.
هم اکنون کارشناسان کارخانه سازنده هواپیما و کمیته بررسی سوانح فرانسه ) (BEAنیز در ایران حضور و به گروه
بررسی سانحه ملحق شدهاند.
شرکت هواپیمایی آسمان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوري میباشد ،هواپیماي  ATRمزبور ،مراکز تعمیراتی و
کادر پرواز و عوامل فنی در زمان وقوع سانحه داراي گواهینامههاي الزم از سازمان هواپیمایی کشوري بودهاند.
برابر بررسیهاي اولیه ،در زمان آغاز پرواز از فرودگاه مهرآباد با توجه به وضعیت هواي گزارش شده ،شرایط مجاز
بوده و ارزیابی وضعیت جوي نقطهاي در محل سانحه منوط به بررسی دستگاههاي ضبط اطالعات و مكالمات پرواز
است.
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اطالعات پرواز:
شرکت هواپیمایی :شرکت خدمات هوائی کشور(آسمان)
شماره پرواز3704 :
مسیر پرواز :تهران – یاسوج
مدل هواپیماATR72-212 :
عالمت ثبت هواپیماEP-ATS :

ساعت برنامه اي پرواز07:55 :
ساعت واقعی پرواز 08:05 :محلی

مقدمه:
پرواز شماره  3704هواپیمائی آسمان در تاریخ  96/11/29با تعداد  6نفر خدمه پروازي (خلبان ،کمک خلبان2 ،
مهماندار و  2امنیت پرواز) و  60نفر مسافر( 59نفر بزرگسال و یک کودك) برابر برنامه پروازي از فرودگاه مهرآباد
تهران در ساعت 08:05به پرواز درآمد و پس از گذشت حدود یک ساعت و  25دقیقه از آغاز پرواز ،مكالمه مابین
خلبان هواپیما و برج مراقبت فرودگاه یاسوج قطع گردید و در حوالی  9مایلی شمال فرودگاه یاسوج هواپیما دچار
سانحه شد.
آخرین مكالمه خلبان هواپیما ،روي فرکانس رادیویی در ساعت  09:30دقیقه به ثبت رسیده و پس از آن
تماس ،پرواز 3704پاسخی به مكالمات کنترلر فرودگاه یاسوج نداده است و این شروع مرحله اعالم وضعیت عدم
قطعیت درخصوص سالمتی پرواز می باشد و از طریق کنترلر فرودگاه یاسوج چارت اطالع رسانی وضعیت عدم
قطعیت فعال میگردد.
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اقدامات تجسس و نجات:
 )1در اجراي دستورالعمل و مقررات سوانح هوایی ،پس از عدم امكان برقراري تماس با پرواز شماره  ،3704بالفاصله
کمیته تجسس و نجات در مرکز کنترل فضاي کشور تشكیل و اطالعرسانیهاي الزم به مسئولین ذیربط انجام
گردید.
 )2دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوري بعنوان واحد معین ،به كميته بحران وزارت راه و

شهرسازي وكميته شريانهاي حياتي و بحران كشور ،اطالعرسانی الزم را انجام داد.
 )3بطور همزمان مديريت بحران در استانهاي تهران -فارس -اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد تشكیل گردید.
 )4مطابق با شرح وظایف و رویه و مقررات ،سازمان هواپیمایی کشوري و منطبق با موضوع پیوست  12کنوانسیون
شیكاگو ،به محض دریافت خبر مفقود شدن پرواز شماره  3704شرکت هواپیمایی آسمان اقدامات الزم بمنظور
تشكیل «كميته جستجو و نجات» و آغاز عملیات «مركز مديريت بحران» در سازمان هواپیمایی کشوري انجام
گردید.
 )5در ابتدا با دو فروند بالگرد اعزامی از استانهاي فارس و لرستان عملیات جستجو آغازگردید؛ لیكن بدلیل پوشش
پایین ابر و پدیدههاي جوي منطقه ،شناسایی محل سقوط هواپیما میسر نگردید و بالگردهاي اعزامی به فرودگاه
یاسوج بازگشتند.
 )6همزمان هماهنگیهاي الزم بمنظور عزیمت نمایندگان ارگانهاي کشوري و لشگري مورد لزوم به منطقه انجام
گرفت و از کلیه ظرفیت هاي کشور براي کشف محل سقوط استفاده گردید.
)7

با اعالم خلبان یكی از پروازهاي عبوري مبنی بر دریافت سیگنال (Emergency Locator Transmitter) ELT

در موقعیت جنوب شرق یاسوج ،مرکز کنترل فضاي کشور ضمن هماهنگی با سایر پروازهاي عبوري آن منطقه،
موضوع مورد پایش قرار گرفت ،لكن این اقدام موفقیت آمیز نبود.
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 )8از طرفی درخواستهایی به ماهواره  COSPAS SARSATفرانسه ،ارائهدهنده سرویس «مكانیاب ماهوارهاي
دریافت سیگنالهاي  » ELTانجام پذیرفت ،امّا علی رغم پیگیريها پاسخی دریافت نشد.
 )9باهماهنگی وزارت امور خارجه ،از وزارت حوادث غیرمترقبه فدراسیون روسیه درخواست اطالعات محل
احتمالی سقوط مبتنی بر اطالعات ماهوارهاي گردید ،اما اطالعات ارسالی کمكی به یافتن دقیق محل سانحه ننمود.
 )10یک تیم تخصصی متشكل از خلبان،کنترلر مراقبت پرواز ،کارشناس هواشناسی و کارشناس زمین شناسی با استفاده
از تصاویر راداري منطقه و مسیرهاي پروازي ،موقعیت احتمالی سقوط را مشخص نمودند و براین اساس محدوده
محل سایت بروز سانحه بطور تقریبی مشخص گردید.
 )11اعزام تیمهاي تجسس اعم از بالگرد و پهپاد انجام پذیرفت؛ لكن بدلیل پوشش پایین ابر و بدي شرایط جوي در
مورخه  96/11/30عملیات تجسس ناموفق بود.
 )12در عصر همان روز تیمهاي تجسس پروازي از عملیات نیروي هوایی سپاه پاسداران و «شرکت هلیكوپتري یاس»
به منطقه اعزام گردیدند و تیم بررسی سانحه با اعالم مسیر و اطالعات پرواز هواپیما ،محدوده تجسس را براي
این گروه مشخص نمود ،لكن به لحاظ تاریكی هوا و شرایط نامناسب جوي تیمهاي تجسس مجبور به بازگشت
شدند.
 )13در روز سه شنبه مورخه  96/12/01با هماهنگی با نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی  2فروند هواپیماي نظامی
 F14و  RF4بر فراز منطقه پرواز نمودند و با دوربینهاي شناسایی کل منطقه را عكس برداري نمودند تا موقعیت
دقیق الشه هواپیما و محل برخورد را مشخص نمایند؛ همزمان با عملیات جتهاي نیروي هوایی در حدود ساعت
 10:00صبح محل وقوع سانحه توسط یک فروند بالگرد « MIL171شرکت هلیكوپتري یاس» به صورت بصري
شناسایی و این موضوع درعكسبرداري هاي انجام شده توسط جتهاي نیروي هوایی از منطقه نیز تأیید گردید.
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جزئیات اقدامات انجام شده:
پس از اطالع سازمان هواپیمایی کشوري از مفقود شدن پرواز شماره  3704هواپیمایی آسمان ،اطالع رسانیهاي الزم
به بخشهاي ذیربط انجام و بمنظور تشكیل جلسه مدیریت بحران در محل سازمان هواپیمایی کشوري اقدامات الزم
انجام پذیرفت که متعاقب این اقدام ،مقام عالی وزارت راه وشهرسازي نیز در آن نشست حضور یافتند و از نزدیک در
جریان مراتب امر قرار گرفتند؛ براساس تصمیمات این جلسه اقدامات ذیل مقرر گردیدند:
 اعزام یک تیم  22نفره متشكل از متخصصان سازمان هواپیمایی کشوري و شرکت فرودگاههاي کشور به
همراه نمایندگان هواپیمایی آسمان به منطقه ( از طریق فرودگاه اصفهان)
 تشكیل جلسه  RCCو مدیریت بحران هوایی در بخشداري روستاي بیده مجاور منطقه سانحه
 انجام  23سورتی پرواز بالگرد و امكان سنجی نفوذ به ارتفاعات و بررسی شرایط جوي منطقه و  4سورتی
پرواز جهت هلیبرن نیروها پس از شناسایی محل سانحه
 اعزام پهپادهاي سپاه از کاشان در روز دوشنبه 96/11/30
 ردیابی سیگنال موبایل مسافران و تعیین محل احتمالی سقوط
 تعیین (پالت) نقطه  P7در روز سه شنبه و اعزام  7فروند بالگرد ( 2فروند امداد 2 ،فروند سپاه 3 ،فروند
هوانیروز) 1 ،فروند پهپاد از بوشهر و  1فروند هواپیماي  F14از اصفهان و یک فروند هواپیماي  RF4از
همدان
 صبح سه شنبه اول اسفندماه  96ابتدا هواپیماي  F14از منطقه عكسبرداري بعمل آورد و همزمان بالگرد سپاه
به نقطه  P7پرواز کرد و سپس هواپیماي  RF4نیز شروع به عكسبرداري از منطقه نمود.


در حدود ساعت  10صبح روز سه شنبه بالگرد «شرکت هلیكوپتري یاس» الشه هواپیما را در اطراف نقطه P7

رصد نمود.
یک تیم براي تایید الشه متشكل از متخصصان سازمان ،شرکت هواپیمایی آسمان و فرمانده تكاوران ارتش
به نقطه پرواز کردند و محل سقوط هواپیما مورد تأیید قرار گرفت.
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تشکیل تیم بررسی سانحه:
پس از اطالع از وقوع سانحه ،بر اساس آئيننامه بررسي سوانح و حوادث غير نظامي مصوبه هیئت محترم
وزیران ،مسئول بررسی سانحه تعیین و با صالحدید مشارالیه  11گروه تخصصی تشكیل گردید.
تیم بررسی سانحه سازمان ،بالفاصله به محل سانحه اعزام گردیدند تا اقدامات اولیه در جهت هماهنگی عملیات تجسس
و امور بررسی سانحه هواپیما و حفظ اسناد وشواهد آن خصوصاّ  FDRو  CVRانجام پذیرد.
بر اساس انكس  13ایكائو ،اطالعیه اولیه سانحه( )Notificationبه ایكائو و کشور فرانسه بعنوان کشور سازنده هواپیما
و کانادا به عنوان کشور سازنده موتور ارسال گردید.
در این ارتباط گروهی از کشور فرانسه به ایران اعزام و نماینده کشور کانادا اعالم نمودند ،در صورتیکه سانحه در
ارتباط با مشكل موتور باشد کانادا نیز آمادگی حضور در تیم بررسی سانحه را دارد.
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اطالعات بهره بردار هواپیما:
الف) شرکت هواپیمایی آسمان وابسته به صندوق بازنشستگی کشوري میباشد.
ب) شرکت آسمان داراي مجوز بهره برداري معتبر از سازمان هواپیمایی کشوري ( ( )AOCتاریخ  96/11/11الی
 )97/11/11میباشد.
ج) این شرکت داراي مجوزهاي معتبر الزم درخصوص مدیریت صالحیت پروازي و تعمیرات ناوگان از سازمان
میباشد.
د) شرکت آسمان پروازهاي خود را با ناوگان بوئینگ  ،B727,B737ایرباس  ،A320,A340فوکر  F100و
 ATR72انجام میدهد.
و) مرکز تعمیرات سنگین ناوگان هوایی این شرکت در فرودگاههاي تهران ،مشهد و شیراز میباشد.
ز) براي نگهداري و تعمیرات هواپیماي  ATRاز آشیانه شرکت در فرودگاه شیراز استفاده میگردد.
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اطالعات هواپیما:
نوع هواپيما :توربو پراپ  ATR 72-212بشماره سریال  391و سال ساخت  1993بعالمت ثبت EP-ATS

هواپیماي مزبور از تاریخ ( 1389/11/13مطابق )2011/2/2با درخواست شرکت از فعالیت پروازي منفک و براي
تعویض دو موتور ،ملخ و انجام بازرسی هاي  OUT OF PHASEتحت تعمیرات سنگین قرار گرفت و متعاقب دو
مرحله پرواز آزمایشی در تاریخ ( 1396/08/07مطابق  )2017/10/29به فعالیت پروازي شرکت بازگشته است.
هواپیماي یاد شده ،از تاریخ فعالیت پروازي مجدد ،در مجموع  700ساعت پرواز را در کارنامه فعالیت خود دارا
میباشد و کلیه مجوزهاي الزم براي این هواپیماي به شرح زیر اخذ و داراي اعتبار الزم بوده اند:
 گواهینامه ثبت اولیه هواپیما ) : (C.of.Rتاریخ صدور ( 1372/09/19مطابق)1993/12/10
 گواهینامه صالحیت پروازي )  (C.of.Aتا تاریخ( 97/8/9مطابق  )2018/10/31معتبر بود.
 گواهینامه بازنگري صالحیت پروازهواپیما ( ) ARCتا تاریخ( 97/8/9مطابق  )2018/10/31معتبر بود.
 اعتبارگواهی نامه رادیویی هواپیما( )ARSLتا تاریخ( 97/8/9مطابق  )2018/10/31بود.
 گواهینامه صدا (  )NOISEهواپیما تا تاریخ( 97/8/9مطابق  )2018/10/31معتبربود.
 پوشش بیمه نامه هواپیما ( شخص ثالت و خدمه پروازي و بدنه) با شرکت بیمه ایران بوده و تا تاریخ
 97/10/30معتبر میباشد.
 هواپیما متعاقب دریافت مجوزهاي الزم از دفتر مهندسی صالحیت پروازي از تاریخ  25اکتبر  2017در ناوگان
پروازي شرکت قرار گرفته و با  700ساعت و  732سیكل پرواز داشته است.
 این هواپیما حداقل  50مورد پرواز به فرودگاه یاسوج داشته است .

اطالعات موتور و ملخ هواپیما:
هواپیما به دو دستگاه موتور از نوع توربو پراپ (ملخ دار ) از نوع  PW126ساخت کشور کانادا مجهز و متعاقب
انجام تعمیرات مشروحه ذیل بر روي هواپیما نصب گردیدهاند .
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موتورهاي هواپيما با شماره سریال PCE-127.49 , PCE -127.42 :با سال ساخت ( 1993مجهز به ملخ بشماره
سریال  (FR9307178 , FR-930911بترتیب بر روي موتور هاي چپ و راست نصب شده بودند و در تاریخهاي
 2016و  2017در مراکز تعمیراتی فرانسوي ) (Vector , GKN Aerospaceمورد بازدید قرار گرفته بودند.
موتور شماره يك در تعمیرات مورد بازرسی تست گرم  HSIقرار گرفته و قطعات تاریخ دار آن تعویض گردیده
بودند .
موتور شماره دو تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته و مورد تست نیز قرار گرفته بود.

اطالعات خلبانان پرواز:
خلبان پرواز کاپیتان حجت اله فوالد 62 ،ساله با سابقه  17400ساعت پرواز و بیش از  15000ساعت پرواز با هواپیماي
 ATRمیباشد .ایشان معلم خلبان شرکت آسمان و سازمان بودند .ضمناً ایشان در سه ماه گذشته با این هواپیما دو پرواز
به فرودگاه یاسوج داشتند.
کمک خلبان پرواز کاوه خلیلی 36 ،ساله با سابقه حدود  1846ساعت پرواز و  96ساعت پرواز با هواپیماي  ATRبود.
اطالعات تكمیلی و نحوه پرواز ،آموزش هردو خلبان منوط به ادامه بررسی بر روي پرونده هاي آموزشی و سوابق
مانیتورینگ اطالعات پرواز قبل ایشان ) (FDMمی باشد.

محل سقوط هواپیما:
بنا بر گزارشهاي رسیده در ساعت  10 :30دقیقه مورخ  96/12/1مشخص گردید ،الشه هواپیماي مذکور در مسیر
تهران ـ یاسوج در حدود فاصله  9ناتیكال مایلی فرودگاه یاسوج نزدیک روستاي «نُقل»(نوقول) و دامنه کوه «حجال»
منطقه «پادنا» (ارتفاع  4000متري از سطح آبهاي آزاد) قرار دارد؛ براي انتقال جانباختگان ،قطعات هواپیما و دستگاه
ثبت و ضبط مكالمات رادیویی و داده هاي پروازي عملیات منسجم و همه جانبهاي آغاز گردیده
است.
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ارزیابی اطالعات راداري و مکالمات بین پرواز و واحد هاي مراقبت پرواز
مالحظات

موقعیت

ردیف

زمان محلی

1

08:05

فرودگاه مهرآباد پرواز شماره  3704از مهرآباد براي ارتفاع  FL210به سمت فرودگاه یاسوج

2

08:44

ساعت انتقال کنترل از رادار مرکز کنترل به تقرب اصفهان

3

09:19:27

4

09:20:35

5

09:22:55

آغاز کاهش ارتفاع به  FL170را با مجوز کنترلر

6

09:23:05

پرواز  3704در اختیار برج فرودگاه یاسوج

7

09:23:24

اخذ مجوز پرواز براي انجام طرح تقرب به Overhead

8

09:25:10

9

09:25:33

10

09:29:10

11

09:30:10

12

09:32

فشردن دگمه مكالمه توسط پرواز

13

09:34

صدا زدن پرواز و عدم پاسخگویی خلبان

اولین تماس توسط کمک خلبان با برج یاسوج جهت اخذ اطالعات وضعیت هوا
نقطه گزارش

پرواز در موقعیت  OBTUXدر ارتفاع  FL210و در مسیر  W144قرارگرفته

OBTUX

است.

ارتفاع پرواز به  FL186می رسد خروج از پوشش رادار مرکز کنترل به دلیل
کوهستانی بودن منطقه
25مایلی یاسوج
 DME 14از
فرودگاه
تقریباً  11مایلی

گزارش خلبان از موقعیت  25مایلی به برج یاسوج
گزارش خلبان از موقعیت  DME 14به برج یاسوج
برج یاسوج آخرین فشار هواي ایستگاه را به خلبان گزارش وخلبان دریافت آن را تأیید
نمود(.آخرين تماس با خلبان)

در طول پرواز خلبان اعالم وضعیت اضطراري و یا شرایط غیر عادي از جمله مواجه با توربوالنس را ننموده است.
خلبان هیچ گزارشی از قرارگرفتن در شرایط اضطراري (مانند  MAY DAYو  (PAN PANو اجراي دستورالعمل
هاي خاص را اعالم ننموده است.
این ارزیابی بر اساس مكالمات واحد کنترل ترافیک هوایی (مرکز کنترل و برج فرودگاه یاسوج ) میباشد و قدرمسلم
مراحل تكمیلی آن با پیدا شدن دستگاه ضبط اطالعات پرواز و صداي کابین (جعبههاي سیاه) تكمیل خواهد گردید.
الزم به ذکر است که کمترین ارتفاع مجاز مسیر پروازي  17000 ،W144پا بوده ،در این مسیر از نظر سمت هیچگونه
انحرافی مشاهده نشده است .مطابق با دستورالعملهاي منتشر شده در کتاب هوانوردي ایران ) (AIPهواپیما می باید تا
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روي فرودگاه ارتفاع  17000پا ) (FL 170را حفظ کرده و در روي فرودگاه (دستگاه ناوبري  ) NDBارتفاع خود را
به  15000پا کاهش داده و سپس مبادرت به انجام طرح تقرب نماید .همچنین چنانچه هواپیما دچار وضعیت اضطراري
گردد ارتفاع  15500پا بعنوان حداقل ارتفاعی که هواپیما میتواند در شمال فرودگاه کاهش ارتفاع داشته باشد در
نقشههاي هوانوردي اعالم شده است.

اطالعات فرودگاه:
استان کهگیلویه و بویراحمد داراي یک فرودگاه در شهر یاسوج میباشد .این شهر محصور با رشته کوههاي زاگرس
بوده و شرایط جغرافیایی خاصی بر آن حاکم میباشد .طی سه سال گذشته زیرساختهاي فرودگاهی و کمک ناوبري
فرودگاه یاسوج بطور قابل مالحظهاي به شرح ذیل توسعه یافته است:
با توجه به حذف موانع پروازي مهم ،منجر به بازیابی  1630متر طول باند غیرقابل استفاده گردیده و طول باند قابل
استفاده از  1570متر به  3200متر افزایش یافته و امكان انجام عملیات توسط هواپیماهاي با طول باند بیشتر فراهم شده
است .همچنین تطویل باند به میزان  600متر نیز انجام شده که در صورت حذف موانع (برجک هاي دیدبانی زندان)
این مقدار نیز به طول باند عملیاتی اضافه خواهد گردید.
در جریان طرح بهسازي و توسعه فرودگاه ،سامانه روشنایی باند فرودگاه نصب و بهرهبرداري شده است؛ بدین ترتیب
تجهیزات الزم جهت امكان برقراري پرواز شب در آن فرودگاه فراهم شده است.
در جریان طرح بهسازي و توسعه ،سامانه جدید  DVOR/DMEفرودگاه یاسوج نصب و وارسی پروازي شده است.
مسیرهاي ورودي و خروجی و طرح تقرب مبتنی بر  DVOR/DMEطراحی و وارسی پروازي نیز شده است و از
تاریخ  29مارس  9( 2018فروردین  )1397مطابق با تاریخهاي ایكائو عملیاتی میگردد.
فضاي فرودگاه یاسوج در دستهبندي فرودگاههاي  Gبوده و سرویس ارایه شده مطابق با مفاد انكس  11کنوانسیون
شیكاگو از نوع  Flight Information Serviceمیباشد.
بر اساس اطالعات نشریه هوانوردي ایران ) (AIPاین فرودگاه داراي طرح تقرب  NDB Circlingمیباشد.
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اطالعات هواشناسی منطقه:
بنابر گزارش هواشناسی فرودگاه یاسوج در زمان حادثه میزان باد در فرودگاه آرام و دید فرودگاه بیش از  10کیلومتر
بوده است؛ بطور پراکنده ابر در حد فاصل  3500الی  4000پایی از نوع  CBو در  9000پایی ابر پیوسته وجود داشته
و در ارتفاع پایین بتدریج به وسعت پوشش ابر ها افزوده شده و دماي محیط نیز در بازه زمانی مزبور مابین صفر الی
 -2درجه بوده و فشار ایستگاهی نیز  1021گزارش شده است.
مطابق با نظام نامه عملیاتی شرکت آسمان ) (Operation Manualخلبان پرواز موظف به بررسی وضعیت هواي
فرودگاه و مسیر پرواز بوده و مدارك هواشناسی الزم توسط ایشان تحویل گرفته شده است.
بر اساس بررسی هاي بعمل آمده تاکنون پدیده هواشناسی خاصی براي ممانعت از پرواز از فرودگاه مهرآباد شناخته
نشده و بررسی هاي تكمیلی مسائل هواشناسی مقطعی در زمان رویداد و تأثیر آن در وقوع سانحه منوط به دریافت
مكالمات  CVRهواپیما میباشد.

شایان ذکر است ،تالشهاي کارشناسی و تخصصی به صورت شبانهروزي ادامه دارد تا هرچه سریعتر بررسی چگونگی
وقوع این سانحه تكمیل و اقدامات پیشگیرانه بمنظور ارتقاي ایمنی و جلوگیري از تكرار آن به کلیه مبادي حمل و
نقل هوایی ابالغ و اطالع رسانی گردد.
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