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كليه شركتهاي هواپيمائي

 .15مفاد بخشنامه:

با عنايت به دستورالعمل صالحيت پروازي صادره توسط  FAAو محدوديتهاي پروازي اعمال شده توسط  FAAو همچنين
الزامات ضميمه شماره  10پيمان شيكاگو ) (Annex 10و به منظور حفظ تداوم صالحيت پروازي وسايل پرندهايي كه مجهز
به  ACASميباشند ،الزم است كليه شركتهاي هواپيمائي نسبت به رعايت الزامات زير اقدام نمايند:
 -1با توجه به بند  M.A.303از مقررات تداوم صالحيت پروازي ) (CAO.IRI Part-Mمهلت انجام دستورالعمل
اجباري شماره  AD 2012-02-08در خصوص ارتقاء قطعه  ACASتا مورخ ( 01.Dec.2015حدود سه ماه)
تمديد ميگردد.
لذا الزم است تا اين تاريخ ،كليه شركتهاي هواپيمائي از تطابق وسايل پرندهايي كه مشمول قطعات مندرج در اين AD
ميباشند (بدون در نظر گرفتن نوع هواپيما ،اطمينان حاصل نمايند ،در غير اينصورت از ادامه پرواز آنها و يا صدور
گواهينامههاي  ARCو  Cof Aممانعت بعمل خواهد آمد.
قابل ذكر است با توجه به مقررات كميسيون اروپا به شماره  (EU) No 1332/2011كليه وسايل پرندهايي كه ACAS
آنها به  version 7.1ارتقا نيافته است(بدون در نظر گرفتن نوع وسيله پرنده و قطعاتي كه مشمول  ADمندرج در بند 1
ميشود) از تاريخ  01.Dec.2015مجاز به پرواز به مقصد اتحاديه اروپا نميباشند.
 -2با توجه به بند  4.3.5.3.3و بند  4.3.5.3.1از ضميمه شماره  10پيمان شيكاگو ) ،(Annex 10الزم است قطعه
 ACASكليه وسايل پرنده تا تاريخ  01.01.2017به  version 7.1ارتقاء يابند در غير اينصورت مجاز به فعاليت
پروازي (و اخذ گواهينامههاي  ARCو  )C of Aنميباشند.

 -3شركتهاي هواپيمائي بايد از تطبيق  Versionقطعه  ACASنصب شده بر روي وسيله پرنده و اطالعات گواهينامه
 RSLاطمينان حاصل نمايند .در صورت مغايرت اين اطالعات الزم است نسبت به تكميل فرم  FS-AW-54و اخذ
گواهينامه ) RSL (Radio Station Licenseجديد اقدام نمايند.

 .16تاييد و ابالغ:
معاون وزير راه و شهرسازي
و رئيس سازمان هواپيمايی كشوري

