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 عاملمحترم  يتحضور مدير
 جناب آقاي مهندس صفري

 
 با سالم

به نمايندگي امير مسعود رضوان پناه رساند اينجانب  به استحضار مي ، MEPC-71كميته  احتراماً پيرو شركت در جلسه

اقدامات صورت پذيرفته در اين جلسه به شرح ذيل مشروح ه كه در جلسه شركت نمودبندي ايرانيان  از موسسه رده

 باشد: مي

 سازمان بنادر و دريانوردي محل جلسه: 12:30الي 09:30  ساعت برگزاري: از   29/9/95 تاريخ جلسه:

 

U:موضوعات و دستور جلسه 

 در لندن IMOدر مقر  MEPC-70استماع گزارش شركت كنندگان در جلسه 

 جناب آقاي مهندس خجسته :هرئيس جلس

U:حاضرين 

 باب الفتح، دارستاني،  آقايان -1
 كاپيتان خياباني از ك.ج.ا.ا. همايي از سازمان شيالت، مهندس معصومي، سركار خانم دكتر آگاه -2
 از سازمان بنادر و دريانوردي ، نادريمكي زاده ايان مير نژاد،سركار خانمها عميدي و امام و آق -3

 

U :شرح جلسه 

 تشكيل شد. سازمان بنادر و دريانوردي  2در ساختمان شماره  09:30جلسه رأس ساعت 

، جناب آقاي كيوان راد، انجام و از زحمات سركار خانم عميدي تشكر بعمل MEPCدر ابتدا معارفه دبير جديد كميته 

 آمد.

را به فعاليت و همكاري بيشتر دعوت نمود و پس از آن آقاي  MEPCدبير محترم جلسه ضمن خوش آمدگويي، كميته 

 Knowledgeدارستاني ضمن انتقاد در اينخصوص كه مباحث كميته هاي اصلي و فرعي مي بايست بر اساس 
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Management  وه و انتشار اطالعات باشد به ارائه گزارش پرداختند. ايشان به اتفاق مهندس مكي زاده در كارگرNOx 

Emission  و كارايي انرژيEEDI  وSEEMP  شركت نمودند. آقاي كاپيتان باب الفتح، ازNITC  در كارگروه آب

 باالست شركت نمودند. 

موارد متعددي در راهنماي آن تغيير پيدا كرده كه مي بايست در كليه كتابچه ها تغيير اعمال  SEEMPدر خصوص 

 adoptهنوز بالطبع  IMOگردد. تغييرات آن به تصويب مجمع رسيده اما به دليل عدم ارسال آن طي بخشنامه اي از 

 نگرديده است. 

كتابچه هاي سيمپ اعمال خواهد شد تا پس از اعالم  الزم است باستحضار برساند تغييرات موضوعي بعنوان درافت در

آن بالفاصله عملياتي گردد. همچنين پس از اعمال و تهيه درافت جهت بازبيني نهايي  Adoptو  IMOبخشنامه از 

 حضور جنابعالي و جناب آقاي مهندس تيموري، معاونت محترم ارزيابي و پشتيباني فني، ايفاد خواهد گرديد.

ي نيز در كنوانسيون آب باالست نيز ايجاد گرديده كه مفاد آن نيز مورد تصويب قرار گرفته است اما هنوز همچنين تغييرات

Adopt .نگرديده است 

 خالصه گزارش در خصوص آب باالست بقرار زير حضورتان ايفاد مي گردد:

    G8 بازنگري -  

با توجه به نقش كارگروه  18/4/70و  14/4/70سند  ايجاد راهكار مناسب جهت دريافت اطالعات و آناليز داده ها طبق -

 بازنگري كنواسيون آب توازن و دبيرخانه آيمو.

 .5/4/70و   7/4/70،  9/4/70ايجاد راهكارهاي اضطراري جايگزين و تصويب فوري آن در موارد اشاره شده طبق اسناد -

با توجه به موارد عنوان شده در اسناد   A-4بند ايجاد معافيت هاي الزم از اجرايي نمودن كنواسيون آب توازن طبق  -

  21Inf  ،15/4/69 ،25Infپيشنهادي 

و تهيه بخش نامه در صورت نياز براي كشتي هايي كه تنها مشغول به فعاليت در يك  12/4/70در نظر گرفتن سند  -

 منطقه جغرافيايي ميباشند.

 Heavy weather ballast ر هنگام حملدر نظر گرفتن پيشنهاد معافيت موردي كشتي هاي تانكر د -
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) و در نظر گرفتن 4/4/70بررسي خواسته هند در ارتباط با تحويل دهي آب توازن از سوي ساحل به كشتي (سند -
 )19/4/70  (نظرات ايران

 جمع بندي مطالب فوق و گزارش نتايج به كميته -

U اقدامات جايگزين در شرايط اضطراريContingency measure          : 

 پيشنهادي نظرات همچنين ، فوق موضوع در حل راه ارايه و گيري تصميم بر مبني كميته دستور اساس بر -
 اضطراري شرايط از درست  تعريف و شناخت بررسي به بازنگري كارگروه ، هند و جنوبي كره ، چين كشورهاي

 .پرداخت
 مينمايد، دشوار كشتي براي را توازن آب پااليش امكان سفر طول در كه هايي ومحدوديت شرايط به توجه با -

 .نمايد برخورد آن با موردي صورت به و شناسايي را فوق موارد ميتواند كشتي فرمانده
 و گيري تصميم ، ورودي كشتي براي آمده پيش شرايط از بررسي با ميتوانند بندري نمايندگان ديگر طرف از -

 .دارند اعالم را خود نظر

Uقرار الحاقيه متن در ، جلسه در حاضر نمايندگان تاييد از پس توازن آب بازنگري كاركروه در شده بحث موارد از بند هفت 
 : گرفت

 .شود نگريسته ، خاص شرايط به بايد موردي صورت به -
 تا حد امكان از آسيب به محيط زيست جلوگيري  گردد. -

 .  گيرد قرار استفاده مورد و بررسي بندر در موجود امكانات توسط كشتي توازن آب دريافت امكان -
 ، در استفاده از امكانات بندري لحاظ گردد. G5الزامات اشاره شده در بند  -

- Contingency Plan   .كشتي ،تاييده كشور صاحب پرچم كشتي را به همراه داشته باشد 

- Contingency Plan   .بندر ، مورد تاييد مقامات بندري باشد 

 الزام به انجام هماهنگي هاي الزم بين كشتي و بندر. -

Uدر تهيه و تصويب كتابچه دستور العمل اضطراري تخليه آب توازن  ،موارد ذيل ميتواند لحاظ گرددU: 

 تشخيص شرايط اضطراري قبل از ورود به بندر -

 تشخيص شرايط اضطراري بعد از پهلو گيري كشتي -
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 تشخيص امر فوق قبل از تخليه آب توازن -

 تشخيص در زمان تخليه آب توازن -

 تشخيص در زمان نمونه برداري از مخازن آب توازن و آناليز نمونه.  -

 Ballast Waterكشتي به عنوان بخشي از   Contingency planبه منظور يكپارچگي بيشتر ، 

Management Plan    قرار خواهد گرفت كه نيازمند اصالحات و بازنگري دوره اي بر اساس قوانين جديد خواهد
 بود. 

به  Res 868(20)به منظور ثبت مراحل صورت پذيرفته مرتبط عمليات كشتي با كنواسيون ، فرم موجود در 
 .صورت يك استاندارد واحد ميتواند مورد استفاده پرسنل كشتي قرار گيرد

 توسط SRA بر مبني مشترك موضوع با هاي سند ارايه و قبلي جلسات از پذيرفته صورت مباحث به توجه با
 به اما بوده، موافق فوق موضوع با نمايندگان تمامي كه شد مشخص ، INTERFERRY و دانمارك ، سنگاپور

   A-4   و  G7 تحت   Risk Assessment انجام شرط با شد مقرر آن احتمالي خطرات به بردن پي منظور
 .نمي باشد خاصي العمل دستور ارايه به نيازي ديگر

 آن ميباشد.  و درج تعريف G7، تنها نياز به انجام اصالحات كوچكي در SRAبه منظور تبيين تعريف مشخصي از  

" Administration "  اساس بر  فوق معافيت  تصويب  براي مرجعي A-4  آن از قبل اما بود خواهد ، 
 .بود خواهد منطقه كشورهاي بين مشترك  ايي نامه توافق نيازمندانجام

 مالكين و ايي منطقه هاي كشور براي  فوق اجالس در شده تصويب هاي قسمت ترين مفيد از يكي بخش اين ●
 .بود كوچك هاي كشتي

 مدتي از بعد مينمايند تردد خاص مسير يك در كه هايي كشتي مورد در برزيل 12/4/70 سند ، ديگر قسمت با ارتباط در
 .باشند داشته  International Voyage ميبايد اي دوره هاي سرويس يا و ادواري تعميرات انجام براي

 توازن  آب هاي سيستم نصب به نيازي هستند تردد داراي خاص مسير يك در كه هايي كشتي كه اين به توجه با
 سيوننكنوا از ميبايست ديگر كشوري در تعميرات انجام براي مسير طي صورت در ديگر طرف از اما ، داشت نخواهند

 .نمايند پيروي
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 در خواستار كشور اين ،نماينده گيرند قرار بدنه بازرسي تحت بار دو   سال 5 هر در ، ها كشتي كه مساله اين به توجه با
 : گرديد ذيل نكات گرفتن نظر

 بندر ترين نزديك تا مبدا از سفر يك انجام براي را كشتي ، سوخت هزينه جبران و هزينه كاهش منظور به كشتي مالك
 مالك به مازادي هزينه شودتا A-4 معافيت طبق بر موضوع اين گرفتن نظر در خواستار و داد خواهد اجاره تعميراتي

 .نگردد سال دو هر طول در استفاده يكبار براي ها سيستم نگهداري و توازن آب هاي سيستم نصب براي

 منعقد خواهد شد.سازمان بنادر و دريانوردي صبح در  9:30ساعت  20/10/95جلسه بعدي مورخ 

 .به كار خود پايان داد 12:30جلسه ساعت 

 
 با تشكر                                                                                                             

 رضوان پناه                                                                                              
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