دفتر بررسی سوانح و حوادث

تاريخ صدور 1401/05/19:

بسمه تعالي

موضوع :سانحه مورخه  1401/05/19هواپیمای فوق سبک به عالمت ثبت  EP-1233در حوالی فرودگاه زرقان
با احترام؛ درپی تماس تلفنی بخش عملیات فرودگاه شهید دستغیب شهر شیراز مبنی براطالع رسانی وقوع سانحه برای
یک پرواز تفریحی در حوالی سد درود زن استان فارس  ،هماهنگی الزم برای حفظ شواهد سانحه انجام پذیرفت و
هماهنگی الزم برای اعزام کارشناس به محل وقوع سانحه انجام پذیرفته که گزارش اولیه حادثه ایفاد می گردد:
تاریخچه پرواز:

در مورخ  1401/05/19یک فروند هواپیمای فوق سبک مدل  Flight Design MCبه عالمت ثبت  EP-1233با
مالکیت شخصی و نظارت و بهره برداری مرکز وارسی پرواز فرودگاه زرقان فارس با یک خلبان به شماره گواهینامه
 1074و یک مسافر تفریحی در ساعت  06:40دقیقه صبح به وقت محلی پس از ارتباط رادیویی با واحد مراقبت پرواز
مربوطه از باند فرودگاه زرقان به منطقه مورد نظر خود به پرواز در آمده اند.
پس از مدتی از شروع پرواز و در ساعت  07:30دقیقه محلی ،خلبان پرواز با تماس با واحد مراقبت پرواز فرودگاه شیراز
اعالم داشته است که در منطقه سد درود زن و در موقعیت جغرافیایی تقریبی  25مایلی شمال غرب فرودگاه زرقان و به
علت پدیده توربوالنس هوا  ،دچار افت شدید ارتفاع شده و در دامنه کوه آن منطقه  Forced Landingکرده اند که
هواپیما دچار سانحه و صدمه جدی گردیده است  ،اما خوشبختانه دوسرنشین وضعیت جسمی مناسبی دارند و صدمه
جدی ندیده اند.
در حال حاضر عملیات جستجو و نجات توسط امدادگران صورت پذیرفته و سرنشینان مجروح سانحه توسط بالگرد
اورژانس به بیمارستان منتقل گردیده اند .
الزم به ذکر است این دفتر پس از کسب اطالع از رویداد فوق اقدام به اعزام تیم بررسی سانحه به محل رویداد بمنظور
بررسیهای اولیه میدانی و جمع آوری اطالعات ومستندات هواپیما و مصاحبه با سرنشینان پرواز نموده است .دسترسی به
محل وقوع سانحه مشکل بوده و در روزهای آینده برنامه ریزی برای بررسی الشه هواپیما صورت خواهد گرفت.
گزارش نهایی بررسی سانحه متعاقباً ارسال خواهد گردید.

1

دفتر بررسی سوانح و حوادث
تصاویر محل وقوع سانحه

2

تاريخ صدور 1401/05/19:

