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 بسمه تعالي

 در هلی پورت کردان کرج  SAAR Gyroplane 22/10/89گزارش اولیه سانحه مورخه موضوع : 
 

برخورد ملخ یک وسیله پرنده فوق سبک جایروپلن به سر یک جوان و فوت ایشان در پی دریافت خبر   

در کردان کرج ، پس از  22/10/0389بوقت محلی روز پنج شنبه مورخه  03:31در حدود ساعت 

 ایفاد می گردد:بررسی های اولیه بشرح ذیل  ،در محل سانحه  وحضورهماهنگی های بعمل آمده، 
 شرح  رویداد: -1

خلبان به فرودگاه مراجعه کرده و برنامه پروازهای آموزشی ،  22/10/89صبح مورخه  14:71در ساعت 

رسانده است. برنامه پروازی ایشان یک پرواز فرودگاه و تفریحی را به اطالع واحد حراست درب 

ن بصورت اینترنتی از شرکت پرآورپارس درخواست آاضیان پرواز تفریحی بوده که متق 7آموزشی و

دقیقه انجام  24دقیقه و یک پرواز آموزشی بمدت  01ایشان یک پرواز تفریحی به مدت  کرده اند.

 میدهند.

بهمراه یک خانم جوان به  1104997432با شماره ملی ساله  27یک جوان دقیقه  02:31در ساعت    

هلی پورت کردان کرج برای انجام پرواز تفریحی با جایروپلن شرکت پرآورپارس مراجعه و فرودگاه 

رواز شده اند. ابتدا  از پارک خودروی شخصی خود به کنار باند پروازی رفته و آماده برای پ کرده و پس

از دقیقه  03:01دقیقه پرواز را انجام داده و درساعت  03شخص نامبرده بعنوان مسافر بهمراه خلبان 

هواپیما پیاده شده است. مجدداّ خلبان مبادرت به سوارکردن خانم جوان بعنوان مسافر نموده و وسیله 

ز درآمده است. پس از انجام حدود ده دقیقه فرودگاه به پروا 29دقیقه از باند  03:23پرنده در ساعت 

فرودگاه به سطح زمین نزدیک شده به فاصله نزدیک و نامتعارف کم  01پرواز ، خلبان که از سمت باند 

و در فاصله  29رسیده و بطور همزمان جوان مرحوم به کنار گوشواره ابتدایی باند  29در ابتدای باند 

که خلبان نسبت به گردش سمت چپ با ارتفاع کم جهت ملحق  نزدیک شدهمتری کنار باند   01حدود 

اقدام کرده که ناگهان یکی از ملخ های جایروپلن به سر ایشان برخورد کرده و  29شده به فاینال باند 

فرود آمده و پس از  پیاده  29باعث مصدوم شدن ایشان می شود. سپس وسیله پرنده در راستای باند 

ناظر فنی بنابر اظهارات  وم مراجعه شده که متوجه فوت ایشان می شوند.کردن مسافر خانم، به مصد

خودرو به باند محل را ترک کرده تا  ی شرکت هلیکوپتری بدلیل ورود غیرمجاز یک خودرو، سایت 

 را از باند خارج کند و دراین زمان شخص به باند نزدیک شده است.

هلیکوپتری ایران ، نماینده سازمان هواپیمایی کشوری پس از اطالع رسانی وقوع سانحه از سوی شرکت 

بهمراه مدیران شرکت هلیکوپتری به سایت سانحه اعزام شده و بطور همزمان عوامل نیروی انتظامی 

منطقه و بازپرس کشیک قضایی شهر کرج نیز در محل حاضر شده و اقدامات مقتضی جهت بررسی 

 نجام پذیرفت . مستندات شرکت و جمع آوری اطالعات مربوطه ا
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 خسارت وارده به افراد: -2

 واردایشان  ومغز  استخوان جمجمهصدمه کلی به به سر مصدوم ؛  در اثر وقوع این سانحه و برخورد ملخ

 Leading Edgeفوت کرده اند.  آثار برخورد در  29نامبرده در کنار گوشواره ابتدای باند  وشده 

 یکی از ملخ ها معلوم بوده و به نظر می رسد خسارتی به ملخ چایروپلن وارد نیامده است.
 اطالعات پرسنلي: -3

در این پرواز   727ساله به شماره گواهینامه خلبانی فوق سبک  به شماره گواهینامه  11ز خلبان پروا

صدمه ای ندیده اند. گواهینامه ایشان در زمان سانحه معتبر بوده و اعتبار گواهینامه ایشان تا تاریخ  

را  می باشد . نامبرده گواهینامه صالحیت پزشکی خود 12/14/0388برابر میالدی  23/09/2020

 بهمراه نداشت.
 بررسي مجوز های صادر از سازمان هواپیمایي کشوری: -4

شرکت پرآورپارس درخواست تمدید مجوز عملیات خود را برای بهره برداری وسائل پرنده فوق سبک 

به  سازمان ارائه کرده و پس از بررسی های الزم توسط کمیته نظارت به هواپیماهای فوق سبک طی نامه 

 30/13/89مجوز عملیاتی شرکت تا تاریخ معاونت استاندارد پرواز  27/02/84مورخه  43907شماره 

 شده است.  صادر

رای افرودگاه و هلی پورت شهید صداقت کردان کرج با مالکیت شرکت هلیکوپتری ایران بوده و د

از دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی  20/18/84مورخه  17791بشماره بهره برداری  زگواهینامه و مجو

 معتبر می باشد. 01/19/89سازمان بوده و تا تاریخ 

درخواست شرکت پرآورپارس و همراهی  شرکت هلیکوپتری ایران  ، ضمن انعقاد یک تفاهم نامه  با

پروازهای تفریحی با وسیله پرنده  نیز برای انجامهلی پورت مابین طرفین ، مقرر شده تا از باند پروازی 

فوق سبک جایروپلن استفاده شود . براساس این درخواست ؛ یک ممیزی خاص  و مضاعف توسط 

مورخه  78711بازرسین سازمان انجام و مجوز اضافه شدن پروازهای جایروپلن طی نامه شماره 

  نیز صادر شده است. 14/02/84

 ری ایران هیچگونه مسئولیتی دربرابر بهره برداری جایروپلن ندارد.قرارداد شرکت هلیکوپت  2-7برابر بند 
 اطالعات وسیله پرنده: -5

 0387در سال   50279به شماره سریال ساخت  SAAR Gyroplaneوسیله پرنده فوق سبک از نوع 

می باشد. این وسیله با مالکیت  MTW=520 kgایران با وزن  مهوری اسالمیمونتاژ شده در کشور ج

در سازمان هواپیمایی  EP-1296شخصی در شرکت پرآورپارس بهره برداری و به عالمت ثبت  

با  ROTX F3در آمده است. این وسیله دارای یک موتور پیستونی با مدل  12/02/87 خکشوری در تاری
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به سریال های  Wind spoonساخت کشور اتریش و مجهز به سه ملخ با مدل  4421412سریال 

 کشور فرانسه می باشد. DUC Héliceساخت کارخانه  16444,16448,16448

بمدت یکسال از سوی  01/11/84صادره در تاریخ  79این وسیله پرنده دارای اجازه نامه پرواز به شماره 

ه هنگامیکه ب 10/00/84ساعته آن در تاریخ  011معاونت استاندارد پرواز سازمان می باشد . اولین چک 

انجام شده است و بعد از آن  230ساعت فعالیت کلی داشته بوده توسط نفر فنی به شماره  013هواپیما 

 ساعت پرواز کرده است. 14به میزان 

از شرکت بیمه کارآفرین بوده  و شرکت بیمه گزار برای   07/84/0/0/801بیمه نامه این وسیله با شماره  

برای  111/111/191/3ریال در ماههای عادی و  111/111/301/2لغ یک سرنشین و یک خلبان به مب

 تحت پوشش داشته است.  23/17/89ماههای  حرام و سقف بیمه شخص ثالث به همین مبلغ تا تاریخ   
 اقدامات الزم برای تامین ایمني پروازها: -6

یحی می باشد ، لیکن انجام پروازهای تفربک ت پروازی ناوگان هواپیماهای فوق سالیعاگرچه اکثر ف

ریسک اینگونه فعالیتها نشان میدهد که  27/00/84و  04/01/84شواهد موجود در سوانح مشابه در تاریخ 

که دفتر بررسی سوانح و حوادث پذیری بهمراه تفریح موجب بروز مخاطراتی برای اینگونه پروازها شده 

عمومی درخواست پرهیز از انجام رفتارهای سازمان در گزارش قبلی خود در وب سایت سازمان ،  بطور 

باید از سیاستهای بازدارنده  کشوری مخاطره آمیز را منتشر کرده  و بنظر میرسد سازمان هواپیمایی

(Enforcement Policy) .بیشتری استفاده نماید 

گزارش ر است پس از انجام مصاحبات کامل با شواهد عینی و بررسی دستورالعملهای مربوطه ، الزم بذک

نهایی بررسی سانحه بهمراه پیشنهادات ایمنی بمنظور پیشگیری از سوانح مشابه تهیه و به مبادی ذیربط 

 ارسال خواهد گردید.
 


