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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری از اﺑﻼغ ﺧﻂﻣﺸﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﯿﻦﻧﯿﻮز و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ،
اﻗﺪام و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی رﺳﺎﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﮑﺎﺋﻮ ﻧﯿﺰ
در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ،اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج داده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ و روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری،
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﻧﻮردی و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﻓﺎ در راﺳﺘﺎی
اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﺰارشﮔﯿﺮی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ
ﮔﺰارشدﻫﻨﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﮔﻔﺖ :رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻂﻣﺸﯽ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ
در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ را
راﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺧﻂﻣﺸﯽ اﯾﻤﻨﯽ را درک ﮐﺮده و در راﺳﺘﺎی آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
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