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 بسمه تعالی

 

 در فرودگاه كرمانشاه  EP-IEQبه عالمت ثبت  A319حادثه هواپيماي ايرباس   موضوع:

با احترام؛ در پي اطالع رساني سريع واحد عمليات شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مبني بر 

فرودگاه كرمانشاه ،  TWYخروج چرخهاي يك فروند ارباس اين شركت از باند پروازي بهنگام ورود به 

مراتب مورد پيگيري دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان قرار گرفته و پس از رفع موانع و عملياتي شدن 

باند فرودگاه، بطور همزمان كارشناسان سازمان بهمراه نمايندگان شركت در عصر همانروز به محل سايت 

 مي گردد: اعالم   حادثه اعزام شده كه يافته ها و نتايج بررسي هاي اوليه 

 شرح پرواز:         

متعلق به شركت هواپيمايي جمهوري  EP-IEQبه عالمت ثبت   A319هواپيماي ايرباس مدل 

در مسير تهران به كرمانشاه به استاد خلباني دارنده گواهينامه  IRA.283اسالمي ايران با شماره پرواز 

ATPL (TRE)  دارنده گواهينامه دوم  خلبانو  014512به شمارهATPL   با  639678به شماره

از  31/33/89بوقت محلي روز شنبه مورخ  01:30خدمه پروازي  در حدود ساعت  9نفرمسافر و  301

فرودگاه  شهيد اشرفي  18به وقت محلي در باند  01:11فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمده و در ساعت 

بدليل بارش برف و كوالك ناگهاني و ،  18ده و در حين خروج از انتهاي باند اصفهاني كرمانشاه  فرود آم

متر و  30از باند خارج مي گردد. چرخ  جلو هواپيما حدود  Aمتر قبل از تاكسي وي  31ديد كم حدود 

سانتيمتر در زمين تقريباً مسطح فرو رفته و چرخ  11الي  10متر به عمق  1چرخ اصلي سمت راست حدود 

ت چپ هواپيما نيز روي آسفالت لبه باند قرارگرفته است . خلبان با توجه به شرايط پيش آمده بال اصلي سم

درخواست كمك از خدمات زميني  فاصله هواپيما را متوقف نموده و ضمن اطالع به برج مراقبت پرواز و

 ه ميشوند .فرودگاه ،  مسافرين و خدمه پروازي از درب انتهاي هواپيما بدون هيچگونه آسيبي پياد

 اقدامات بعمل آمده:      

تا هواپيما  هباتوجه به قرار گرفتن هواپيما در نزديكي باند ، بطور موقت باند فرودگاه غيرعملياتي اعالم شد

به محل پاركينگ فرودگاه كرمانشاه منتقل شود. سپس هواپيما با همكاري پايگاه هوانيروز و راهداري 

ن هيچگونه آسيبي از قسمت خاكي خارج و با روشن نمودن موتور شماره كرمانشاه با نظارت خلبانان بدو

يك )سمت چپ ( به سمت پاركينگ تاكسي كرد. پس از حضور تيم بررسي حادثه اين دفتر باتفاق تيم 

فني شركت ياد شده در فرودگاه  مذكور، بازديد و بررسي هاي اوليه انجام پذيرفته و چرخهاي جلو 
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 31/33/89هواپيما با ديگر خدمه پروازي در مورخه  ،فتن تست هاي زمينيرگ جامتعويض گرديد و با  ان

 آباد سالم فرود آمد. بدون مسافر و فقط به سرنشيني تيم هاي اعزام شده به تهران پرواز و در فرودگاه مهر

 

يكاگو را پيمان ش 31اين رويداد در طبقه بندي حادثه قرار گرفته و اين دفتر، بررسي حادثه برابر انكس 

نظر نداشته و براساس دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري ، سيستم هاي مديريت ايمني شركت مد

فرودگاهها و ناوبري هوائي ايران  و همچنين شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي موظف به بررسي ايمني 

ع حادثه بهمراه در شركت خود  بوده و مي بايست علل وقو (Internal Investigation)داخلي 

 اقدامات اصالحي را به سازمان هواپيمايي كشوري اعالم نمايند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


