
 2020-08 بخشنامه

 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم ایران با توجه به شیوعموضوع: 

 19COVIDویروس 

 06/01/1399تاریخ : 

 

 ICS و دفتر مرکزیمعاونین، مدیران مراکز بازرسی  کلیه

 ام و احتر با سالم

سازمان بنادر و دریانوردی پس از مکاتبه با سازمان جهانی  ،)کروناویروس( COVID19به اطالع می رساند، بدلیل شیوع ویروس 

که به پیوست  21/12/1398مورخ  98ص//54870و اصالحیه شماره  19/12/1398مورخ  98ص//54369پیرو نامه شماره دریانوردی، 

 می باشد، اعالم نموده است کلیه گواهینامه های فنی و ایمنی که توسط موسسات رده بندی برای شناورهای تحت پرچم ایران صادر 

  تمدید گردد. 31.05.2020تا تاریخ می گردد، 

 به شرح زیر می باشد:بخشنامه  توضیحکلیات و 

 .می باشد 31.05.2020تا تاریخ  مشمولمدید اعتبار برای تمامی شناورهای کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی ت -

، LEG.2/Circ.3ی بین المللی ی می باشند، که براساس بخشنامه هایشناورهای مشمول شناورها -

MSC.1/Circ.1586، FAL.2/Circ.131 ،MEPC.1/Circ.873 (HSSC)  گواهینامه های آن ها در ماههای

January/ February/ March/ April  منقضی می گردد 2020سال. 

و  Condition of Classدوره ای، تجدید دوره، زیر آبی و  شامل بازرسیهای ،گواهینامهاین تمدید اعتبار  -

Statutory Items .می باشد 

 :نمی گرددتمدید اعتبار شامل موارد زیر  -

 تطبیق شناورهای مسافربری مشمول با دستورالعمل ملی ایمنی 

  تمدید معافیت تست عملکردLRIT و گواهینامه ایستگاه رادیویی (SRL)  که در اینخصوص میبایست مجددا

 از سازمان مجوز دریافت شود.

  اعتبار گواهینامه یا بازرسیهای تعیین شده آن ها قبل از تاریخ شناورهایی کهJanuary 2020  منقضی

 گردیده باشد.

بازرسیهای رده بندی و قانونی و نحوه تمدید اعتبار توسط معاونت زم بذکر می باشد طی هماهنگی صورت پذیرفته، ال

، لذا مدیران محترم مدیران واحدهای مسئول فرآیند صدور و ظهرنویسی گواهینامه، برحسب مورد تعیین می گردد

مراکز بازرسی درصورت مواجه با درخواست مستقیم مالکان شناور، این درخواست جهت بررسی به دفتر مرکزی 

 ارسال گردد.

 باشد:موسسه با آدرس ذیل قابل دسترسی می از طریق وب سایتی مذکور مهنسخه الکترونیکی بخشنا

http://ics.org.ir/Pages/fa/Statutory.aspx#part 

 گردد.همچنین نسخه الکترونیکی این سند از طریق پست الکترونیکی ارسال می
 

 احسان حسنی

 ها، قوانین و مقرراتواحد کنوانسیون مدیر

 مؤسسه رده بندی ایرانیان

 
ست،این موسسه متحمل : اگرچه در گردآوری کلیه راهنماهای فنی ارائه شده توسط موسسه رده بندی ایرانیان ،تا حد ممکن تالش در دقت و صحت محتوا صورت گرفته اترک دعوی

 مطالب ارائه شده رخ دهد،نمیباشد. اهات ،خسارت های احتمالی و جرائمی  که ممکن است در ارتباط با بکار گیری مفاهیم ومسئولیتی در قبال هرگونه اشتب

 پی نوشت:

 .است ثبت گردیدهدر سیستم جامع اطالعات موسه  0001/99/32این بخشنامه با شماره نامه 

http://ics.org.ir/Pages/fa/Statutory.aspx#part
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