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از زمان شکل گیری دولت سیزدهم، گسترش دیپلماسی منطقه ای در دستور کار قرارگرفت، در این راستا وزارت راه     

همین رو، توسعه ی دیپلماسی دریای صورت داده است. از وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات درخوری را جهت 

پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و کویت با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر) تنها در یکی از اقدامات، 

میتوان به موارد زیر های این نشست . از جمله دستاورددر( در تاریخ نهم و دهم در کشور کویت برگزار شدنماینده ی سازمان بنا

 اشاره کرد: 

 اجازه ورود به همه ی شناورهای ایرانی فلزی و چوبی دارای تجهیزات ایمنی به بنادر کویت 

  مایلی کویت و عدم ممانعت از ورود این شناورهای در صورت رعایت  20پرهیز از معطلی بی مورد شناورهای ایرانی در

 الزمات ایمنی 

 نصب تجهیزات ایمنی و شناسایی به منظور پرهیز از معطلی شناورها  الزام شناورهای ایرانی به 

  برداشتن انحصار نمایندگی کشتیرانی توسط یک شرکت در کویت 

  بندر ایرانی طرف تردد یعنی بندر خرمشهر، بندر امام خمینی و بندر بوشهر با بنادر کویتی  3و ایجاد مرکز ارتباطی بین

 ت شناورهاکالای پیگری  و رفع مشدوحه، الشیوخ والشعبیه در راست

 . 

پیشگیری از وقوع تاخیر در سفر شناور و  در همین راستا سازمان بنادر به جهت تردد ایمن شناورهای ایرانی به بنادر کویت،     

دریایی  نبه کلیه بنادر جنوب و ذینفعا را موارد ذیل ،های کشور کویت بروز مشکالت مرتبط با معطلی شناورها در بنادر و لنگرگاه

 ، اعالم کرده است: این کشورصادرات دریایی به 

مصوبه )و اطمینان از آماده بکاری دستگاه یاد شده توسط شناورهای متردد به بنادر کشور کویت AIS لزوم نصب دستگاه .1

 (12 شماره

مایلی اسکله های کویت تمام  20در )ایش زمان توقف شناورهای ایرانی در محدوده الجابریه به منظور جلوگیری از افز .2

انی مورد تایید یرورود خود را به نماینده شرکت کشتاطالعات باید  یتای ایرانی قبل از حرکت به سمت کوشناوره

اجازه ورود به بندر داده شود. )موضوع کشور کویت و مستقر در آن کشور اعالم نمایند تا بدون معطلی و در اسرع وقت 

 . (13مصوبه شماره 

ظرفیت مجاز بارگیری و بسته بندی صحیح بار در بندر مبداء توسط شناورهای متردد رعایت گردد. ) مصوبه شماره   .3

15) 

در زمینه پیشگیری از وقوع آلودگی های دریایی و  (میپراتفاهمنامه منطقه ای )رعایت الزامات کنوانسیونها مارپل و   .4

 مصوبه)ین بنادراکویت توسط شناورهای متردد به آبهای منطقه ای عدم رها کردن پسماندها در 

 (14شماره 

آن  کلیه شناورهای متردد به ،کویتهای بنادر ها و لنگرگاه به منظور پیشگیری از هرگونه تاخیر و توقف در اسکله  .5

در صورت وقوع شرایط اضطرار و فوق العاده در این )بنادر ملزم به تهیه و تامین سوخت سفر رفت و برگشت می.باشند 

زمینه شناورها ملزم به انعکاس درخواست از طریق نماینده کشتیرانی به مقامات بندری کویت برای دریافت سوخت 

 (. 16مصوبه شماره ).(می باشند

mailto:CLD@ics.org.ir


  
 

 

 

 کارشناسان موسسه رده بندی ایرانیانبازرسان و 

 

  Iranian Classification Society – Circular      ICS32F029/1                                          CI-22-21                                                                            CLD@ics.org.ir                                                                                 

P
ag

e2
/3

 
 

 

mailto:CLD@ics.org.ir


  
 

 

 

 کارشناسان موسسه رده بندی ایرانیانبازرسان و 

 

  Iranian Classification Society – Circular      ICS32F029/1                                          CI-22-21                                                                            CLD@ics.org.ir                                                                                 

P
ag

e3
/3

 
 

 

 

 

mailto:CLD@ics.org.ir

