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با احترام ،با امعان نظر به هواپيماهاي ايراني كه در سرويسهاي تجاري حمل و نقل هوايي داخلي و بين المللي فعاليت مينمايند ملزم به پيروي از قوانين و مقررات
جمهوري اسالمي ايران مي باشند و براين اساس نظام حقوقي و صالحيتهاي كشور ايران بر آنها حاكم ميباشد و با توجه به اين كه بهرهبرداران هواپيما در مقايسه
با ساير روشهاي حمل و نقل ،متحمل هزينههاي بيشتري بلحاظ نوع خدمات ،سرعت ،دقت و ايمني ميگردند و از آنجا كه مسافران در برخورد اوليه معيارهاي
قضاوتي خود را براساس وضعيت ظاهري هواپيما در نظر مي گيرند و نيز ورود هواپيما به فرودگاههاي خارجي در واقع سمبل و نماد كشور جمهوري اسالمي
ايران تلقي مي گردد ،براين اساس حفظ زيبايي و رعايت وضعيت داخلي وخارجي هواپيما ،آراستگي و تنظيف آن و نيز حفظ يكنواختي در درج عالئم ثبت و
مليت هواپيما و نيز ترسيم لوگوي شركت هواپيمائي ثبت كننده هواپيما و پرچم كشور جمهوري اسالمي ايران بر روي بدنه هواپيما ،ضروري ميباشد.
لذا به استناد آئين نامه و دستورالعملهاي مربوطه توجه به موارد ذيل الزامي و مورد تاكيد است:
 -1رعايت دستورالعمل سازمان در درج عالمت ثبت و عالمت مليت بر روي بدنه هواپيما شامل موارد ذيل:
-

عالمت مليت كشور جمهوري اسالمي ايران EP ،و عالمت ثبت ،كد سه حرفي تخصيص داده شده از سوي سازمان و با توجه به موارد مندرج
در مستند  Doc 8585ايكائو است كه به حروف بزرگ ) (Capital lettersو يا فونت  Romanو بدون هيچ تزئيني بر روي سطح خارجي
هواپيما درج ميگردد.

-

در وسايل پرنده بال ثابت عاليم مليت و ثبت روي بال راست و زير بال چپ نوشته ميشود .فاصله حروف از لبه فرار و لبه حمله (Leading

) edge & Trailing edgeبه يك اندازه بوده و باالي حرف در طرف لبه حمله واقع شده باشد.
-

بلندي حروف عاليم مليت و ثبت كه بر روي بالها درج ميشود به يك اندازه بوده و حداقل  50سانتيمتر باشد.

-

بلندي حروف عاليم مليت و ثبت كه بر روي بالها درج ميشود به يك اندازه بوده و حداقل  50سانتيمتر باشد.

-

بلندي حروفي كه بر روي سطح بدنه و يا سكان عمودي ترسيم ميشود ،به يك اندازه بوده و حداقل  30سانتيمتر و در موارد استثنايي در
صورت كوچك بودن ابعاد هواپيما ،با كسب اجازه از سازمان هواپيمايي كشوري بلندي حروف را حداكثر تا  15سانتيمتر ميتوان كاهش داد.

-

عرض هر حرف (به استثناي حرف  )Iو طول خط فاصله بين عالئم ثبت و مليت بايد دو سوم بلندي آن حرف باشد.

-

فاصله هر حرف با حرف قبل و بعد از آن نبايد كمتر از يك چهارم عرض آن حرف باشد.

-

فاصله هر حرف با حرف قبل و بعدي نبايد كمتر از يك چهارم عرض آن حرف باشد.

-

هر يك از حروف ترسيم شده نبايد با خطوط فصل مشترك حاصل از سطوح قطعات هواپيما تداخل نموده و الزم است رنگ آن متمايز با
رنگ زمينه محل ترسيم بوده و در تمام شرايط قابل تشخيص و رويت باشد.

-

الزم است عاليم مليت و ثبت هر نوع وسيله پرنده همراه با اسم و نشاني مالك آن بر روي يك فلز ضدزنگ كه در شرايط جوي و آتش مقاوم
باشد ،حك شود و به طور دائمي روي بدنه آن و نزديك درب ورودي نصب گردد.

 -2درج آرم مشخصه ،پرچم و نام شركت هواپيمائي بر روي بدنه هواپيما با مشخصات ذيل:
-

رنگ اصلي بدنه و بال هواپيماهاي ناوگان تجاري به رنگ سفيد ميباشد.

-

نام شركت هواپيمائي و پرچم كشور جمهوري اسالمي ايران بر روي بدنه ) (Fuselageهواپيما نزديك درب هواپيما درج گردد .درج نام
فارسي و نام التين شركت هواپيمائي بايد دقيقاً مطابق عنوان ثبت شده در سازمان هواپيمائي كشوري و سند  DOC 8585باشد.

-

آرم شركت هواپيمائي ثبت كننده هواپيما در سمت راست و چپ سكان عمودي ) (Vertical Finدرج گردد.

 -3رعايت دستورالعملها و مقررات در زمينه نظافت ظاهري و داخلي هواپيما
-

شستشوي نماي ظاهري هواپيما و تميز نمودن منظم و دورهاي آن

-

شستشو ونظافت داخلي هواپيما با توجه به  Turn Around Timeو در نظر گرفتن اولويتهاي جمعآوري زباله Toilet ،Galley
 ،Compartmentكابين مسافر ،كابين خلبان و نظافت گستردهتر در ساعات توقف شبانه براساس دستورالعملهاي موجود شركتهاي
هواپيمائي.

-

رعايت مقررات گندزدايي و حشرهزدايي بخشهاي مختلف هواپيما مطابق  AHMو مقررات مربوطه

-

عملكرد صحيح صندليها و حفظ فاصله الزم ميان آنها براساس استاندارد مربوطه و تنظيف آنها

-

اطمينان از وجود و نيز قرار داشتن كليه ملزومات و تسهيالت مورد نياز مسافر در موقعيت و جايگاه مربوطه از جمله كيت كمكهاي اوليه و ...

-

تدوين چك ليستهاي مربوطه

خاطر نشان ميسازد در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ،برخورد قانوني در اين خصوص صورت ميپذيرد.
 .16تاييد و ابالغ:
معاون وزير راه و شهرسازي
و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري

