
 

 
 

  Iranian Classification Society – Circular      CI-22-07                                  Iranian Classification Society – Circular      CI-22-07                                 

 

June 2021 

 بخشنامه سازمان بنادر  و دریانوردی    

 معافیت نصب  و بهره برداری  از  دستگاه تصفیه و پردازش  آب توازن    

بازرسان موسسه رده بندی مالکان راهبران و   
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 یجمهور تیو صالح تیتحت حاکم یکه از آبها یرانیا یشناورها یتمام،  مدیریت آب توازن ونیکنوانس D-2با توجه به مقرره 

ملزم به استفاده از  دستگاه و باالتر  400(GT)ظرفیت ناخالص  دارای شناورهای و همچنین  تمامی  شوندیمخارج  رانیا یاسالم

و پردازش  هیتصف ستمی، نصب و استفاده از س مدیریت آب توازن ونیکنوانس A-4به استناد مقرره تصفیه آب  توازن هستند اما 

 :گردد یمعاف م ریز طیشرا یدارا یهایکشت یآب توازن برا

 

تحت  یکه صرفا در آبها رانیتحت پرچم ا ایمتحرک در در ساتیو تاس یحفار یشناورها، سکوها، دکل ها یتمام (1

 یداخل آبها یانوردیدر رینظ ییتهایو به فعال ندینما یم تیفعال ایتردد  رانیا یاسالم یجمهور تیو صالح تیحاکم

و  یفن یاتیعمل یبانیدر لنگرگاه ، پشت(Lay up) سی، خارج از سرو(FSU, FPSO) مخزن شناور ،یساز رهیکشور، ذخ

از زمان الزام نصب  کسالیورزند، به مدت  یمبادرت م یروبیو ال یکابوتاژ، استخراج، اکتشاف، حفار ا،یدر در یمهندس

 .گردند یمعاف م هایپردازش آب توازن کشت ستمیو استفاده از س

 

و  تیتحت حاکم یکه صرفا در آبها یمتحرک با پرچم خارج ساتیو تاس یحفار یشناورها، سکوها، دکل ها یتمام (2

توسط سازمان  دیو تائ تیبه شرط احراز مالک ند،ینما یم تیطبق بند اول تردد و فعال رانیا یاسالم یجمهور تیصالح

( از کشور صاحب پرچم خود، ونیکنوانس A-4 مقرره مربوطه )براساس تیمعاف افتیو در صورت در یانوردیبنادر و در

 .گردندیمعاف م کسالیکشور به مدت  یدر آبها هایپردازش آب توازن کشت ستمیالزام نصب و استفاده از س یاز اجرا
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