

دفتر بررسی سوانح و حوادث

تاريخ81/81/81 :

بسمه تعالي

موضوع  :گزارش اولیه سانحه مورخه  81/81/81هواپیماي  B737-800به عالمت ثبت UR-PSR
در پی دریافت خبر وقوع سانحه مورخه  81/81/81هواپیماي  B737-800به عالمت ثبت  UR-PSRبعد از
پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران  ،پس از هماهنگی هاي بعمل آمده ،وحضور در محل سانحه  ،بررسی
هاي اولیه بشرح ذیل ایفاد می گردد:
الف) آخرين اطالعات و يافته هاي جمع آوري شده :

 -8پرواز برنامهاي شماره  (AUI 752) 257ساعت  15:85به وقت محلی در مسیر تهران -كیِف از نوع
هواپیماي بوئینگ 232-111متعلق به شركت هواپیمایی اوكراین اینترنشنال با عالمت ثبت
 UR-PSRحدود ساعت  10:15دقیقه از محل پارك خود شروع به حركت كرده و درساعت 10:87
روز چهارشنبه  8381/81/81از باند پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) به پرواز درآمد.
 -7پرواز فوق ،تحت كنترل برج مراقبت پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) به اوجگیري ادامه داده و سپس
تحویل واحد تقرب پرواز فرودگاه مهرآباد شده و مجاز به اوجگیري تا ارتفاع  70هزار پا گردیده
است .پس از قطع ارتباطات با بخش كنترل ترافیك در ساعت  10:81در حوالی صبا شهر از توابع استان
تهران سقوط كرد.
 -3هواپیما داراي  802مسافر و  8نفر خدمه پروازي بوده كه تمامی افراد در این سانحه جان خود را از
دست دادند.
 840 -4نفر از مسافران داراي گذرنامه ایرانی 81 ،نفر داراي گذرنامه افغانستانی 5 ،نفر داراي گذرنامه
كانادایی 4 ،نفر داراي گذزنامه سوئدي و  7نفر داراي گذرنامه اكراینی بودهاند .هر  8نفر خدمه پرواز،
تبعه كشور اوكراین بودهاند.
 توضیح :ممكن است تعدادي از مسافران داراي تابعیت چندگانه باشند و در سایر گزارشها با
ملیتی دیگر معرفی شوند .فهرست فوق ،مربوط به گذرنامهاي است كه با آن از مرز هوائی
جمهوري اسالمی ایران خارج شدهاند.
 -5هواپیما ابتدا تا ارتفاع  1111پا صعود میكند و پس از آن همزمان اطالعات هواپیما از صفحه رادار
حذف و هواپیما با از دست دادن ارتفاع با زمین برخورد كرده و متالشی میشود .هیچ پیام رادیویی
توسط خلبان در خصوص شرایط غیر معمول دریافت نشده است.
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 -0مطابق گزارش هاي شاهدان عینی ( افرادي بر روي زمین و خدمه پرواز عبوري در ارتفاع باال كه رویداد
را مشاهده و گزارش كرده است) آتش سوزي در هواپیما مشاهده و بر دامنه آن افزوده شده و پس از
برخورد هواپیما با زمین ،انفجار ناشی از برخورد به وقوع میپیوندد.
 -2مسیر برخورد هواپیما نشاندهنده این است كه هواپیما كه ابتدا به سمت غرب در حال خروج از محدوده
فرودگاه بوده و پس از بروز یك مشكل فنی به سمت راست گردش كرده و در زمان سقوط داراي
خط سیري در مسیر بازگشت به فرودگاه بوده است.
 -1مستندات سایت سانحه نشان میدهد كه محل برخورد اولیه هواپیما با زمین در محوطه یك پارك
تفریحی بوده و پس از این برخورد اولیه ،در طول خط سیر آن برخوردهاي دیگري مشاهده شده و بدنه
هواپیما متالشی گردیده و در طول خط سیر پخش شده است.
 -8یكی از فرستندههاي اضطراري هواپیما ) (ELTفعال شده ،لیكن آنتن فرستنده ماهوارهاي آن در
جریان سانحه از دستگاه آن جدا شده است.
 -81جعبههاي سیاه هواپیما شامل دستگاه ثبت اطالعات پروازي ) (FDRو دستگاه ضبط صداي كابین
خلبان ) (CVRتوسط عوامل تجسس و نجات پیدا شده و در اختیار تیم بررسی قرار گرفته است .هردو
دستگاه در اثر سانحه و آتش سوزي آسیب دیدهاند .بخش حافظه اصلی هر دو دستگاه موجود بوده
ولیكن آسیب فیزیكی بر روي قطعات اصلی قابل مشاهده است.
 -88گروه تخصصی مربوطه ،پس از نمونه گیري و آزمایش محل ،احتمال برخورد پرتوهاي آسیب زننده
شامل پرتوهاي لیزري و الكترومغناطیس (رادیو اكتیو) را منتفی اعالم كردهاند.
ب) اهم اقدامات انجام شده براي بررسي سانحه :
 جمعآوري اطالعات اولیه ،تشكیل تیم مدیریت بحران در منطقه ،اعزام نیروهاي امدادي به سایت
سانحه براي موضوع تجسس و نجات ،دریافت اطالعات مسافران از شركت هواپیمایی و سایر مراجع
مانند پلیس مهاجرت ،تعیین مسئول بررسی سانحه و اعزام تیم اولیه بررسی سانحه به محل سانحه،
فرودگاه امام خمینی (ره) و فرودگاه مهرآباد از جمله اقدامات اولیه بودهاند.
 اطالع رسانی عمومی در خصوص سانحه صورت پذیرفته است.
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 مطابق آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی غیر نظامی مصوب هیئت دولت ،گروههاي  88گانه
بررسی سانحه تشكیل شده و با توجه به ضرورت بررسی دلیل آتشسوزي مشاهده شده ،یك گروه
خاص براي بررسی مسائل مرتبط با مواد منفجره و پرتو زا به كارگروههاي  88گانه اضافه شد.
 اجساد و بقایاي پیكر سرنشینان مشخص وجمعآوري شده و جهت انجام تشریفات شناسایی و انتقال،
تحت نظارت مراجع قضایی به پزشكی قانونی منتقل شدند.
 دستگاههاي ثبت و ضبط اطالعات پروازي (جعبه هاي سیاه) پیدا شده و تحویل مسئول بررسی سانحه
گردیدند.
 مستندات و شواهد سایت سانحه بررسی و ثبت گردیده و قطعات باقیمانده هواپیما جمعآوري شده و
به محلی امن در یك آشیانه منتقل گردید.
 اطالع اولیه براي كشورهاي اوكراین به عنوان كشور محل ثبت و بهره بردار هواپیما ،ایاالت متحده
آمریكا به عنوان كشور سازنده ،سوئد و كانادا به عنوان كشورهاي متقاضی كه اتباع آنها در این
هواپیما بودند صادر شده است و كشور اوكراین ضمن درخواست حضور در فرآیند بررسی سانحه،
نسبت به معرفی گروهی براي شركت در فرآیند بررسی سانحه ،شناسایی و انتقال اجساد اتباع خود و
سایر وظایفی كه در این شرایط بر عهده كشور ثبت كننده و بهرهبردار میباشد ،اقدام نموده است كه
به زودي به كشور وارد میشوند.
تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی كشوري جمهوري اسالمی ایران  ،مطابق با استانداردهاي ضمیمه شماره
 83پیمان شیكاگو از تمامی كشورهایی كه مطابق این سند ذینفع شناخته میشوند دعوت نموده تا نسبت به
معرفی نمایندگان خود در فرآیند بررسی سانحه اقدام نمایند و هماكنون تیم تخصصی كشور اوكراین به
عنوان كشور ثبت كننده و بهرهبردار هواپیما در حین اعزام به كشور ایران جهت انجام وظایف خود هستند.
با جمعآوري و تكمیل اطالعات ،آخرین یافتههاي بررسی سانحه به طریق رسمی منتشر و به اطالع عموم
خواهد رسید.
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