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به كليه شركتهاي هليكوپتري
 .15مفاد بخشنامه:
كليه شركتهاي هليكوپتري ميبايستي در مناطق عملياتي  SEISMICو  OFFSHOREحداقل دو فروند هليكوپتر به همراه دو نفر خلبان فعال داشته باشند.
قبل و بعد از هر پرواز مشخصات كامل پرواز در دفتر ديسپچ و در برگههاي  OPIثبت و به امضاء خلبان يكم برسد و اين امر موكول به پايان روز پروازي نگردد.
چنانچه هر فد ديگري بجز خلبان در پرواز ميباشد تعداد و اسامي آنان مشخص و در دفتر ديسپچ درج شود.
در پروازهايي كه در يك يا چند مسير به دفعات بدون  TAKE OFF & LANDINGبه جهت انجام  SLINGو  ...انجام ميگردد تعداد دفعات و مسير پرواز دقيقاً در
دفتر ديسپچ ثبت گردد.
چنانچه هر شركتي به غير از كمپ اصلي ،كمپ فرعي و يا  PICK UP ZONEو  ...تعبيه نموده است در اين مناطق ميبايستي حداقل يك نفر عملياتي و يك نفر فني
و امكانات اوليه رفاهي وجود داشته باشد.
مسئولين عمليات شركتهاي هليكوپتري مكلفند محلهايي كه جهت  TAKE OFF & LANDINGهليكوپترهاي شركت مشخص مينمايند كامالً از جهات مختلف مثل
وجود موانع ،سمت و سرعت باد ،شيب ،وجود شن و غبار و  ...مك ان يابي و ارزيابي و گزارش تائيد آن و دستورالعمل پروازي در هريك از اين محلها را كتباً به
خلبانان اعالم نمايند.
عمليات پرواز هر شركت هليكوپتري ميبايست ميزان سوخت مصرفي هر مسير پرواز را مشخص و به خلبان كتباً اعالم نمايد و خلبان مربوطه با توجه به شرايط پروازي
همانروز چنانچه سوخت بيشتري نياز دارد به آن اضافه نمايد.
جهت اجراي عمليات پروازي  SEISMICو  OFFSHOREاز قبل ميبايست  RESCUE HELICOPTERمربوطه مشخص گردد تا در موقع لزوم جهت انجام
عمليات امداد و نجات كرو و ديگر افرادي كه در پرواز حضور دارند سريعاً اقدام گردد.
مسئولين فني و عملياتي هر شركت ملزم به نظارت بر عملكرد صحيح عملياتهاي پروازي (اعم از هليكوپترهاي كه عالمت ثبت ايراني و يا خارجي دارند) براساس مقررات و

استانداردهاي سازمان هواپيمائي كشوري ايران ميباشند.

 .16تایيد و ابالغ:
معاون وزیر راه و شهرسازي
و رئيس سازمان هواپيمایی كشوري

