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 RAFT-YATCH PACK LIFEعدم تایید جان پناه دریایی از نوع موضوع: 

 07/01/1399تاریخ : 

 

 

 ICSو مشتریان  بازرسان کلیه

 ام و احتر با سالم

 پیرو بازرسی صورت پذیرفته توسط اداره بازرسی و ثبت شناورهای هرمزگان از برخی از شرکت های سرویس به اطالع می رساند، 

در شناورهای مسافربری و کتابی  الیف رفت معروف به Yatch Packاستفاده از جان چناه دریایی نوع  ،(life raft)جان پناه دریایی 

ای دریایی مورد بررسی قرار گرفته و طی توسط اداره ثبت کشتی ها و صدور گواهینامه هتفریحی مشاهده گردیده است که این مورد 

تحت عناوین کتابی یا کیفی برای  Yatch Packجان پناه دریایی نوع ، استفاده از 21/12/1398مورخ  98ص//54731نامه شماره 

شناورهای متردد در آبهای حفاظت و درخصوص  ممنوع می باشدبین المللی متردد در آبهای سرزمینی و  شناورهای تمامی 

استفاده از آن مجددا  امکان یا عدم امکانپس از درخواست مالک شناور، برحسب مورد  -مایل از ساحل 2حداکثر –شده 

 ی گیرد.در و دریانوردی مورد بررسی قرار متوسط سازمان بنا

 بخشنامه به شرح زیر می باشد:کلیات 

مورد  اضطراریتجهیزات  اقالم و عدم تطابقبدلیل ، Yatch Pack Life raftجان پناه های نوع استفاده از  -

 ممنوع می باشد. LSA Codeدرون آن ها با حداقل الزامات تعیین شده توسط نیاز 

درخواست استفاده از این نوع جانپناه دریایی را دارند  شناورهای متردد در آبهای داخلیدرصورتیکه مالکان  -

 اقدام نمایند. دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردیمی بایست قبل از خریداری و نصب، نسبت به 

طی نامه های بخشنامه های شماره ایی قرار گیرد زات اضطراری که می بایست در جان پناه دریاقالم و تجهی -

ت بق با الزامااعالم گردیده است که مطا 30/11/92مورخ  92ص//41120و  29/06/91مورخ  91ص//20191

 می باشد. LSA Codeفصل چهارم و  SOLASکنوانسیون 

نسبت و  ار دهندمد نظر قررا در زمان انجام بازرسی از تمامی شناورها  ممنوعیت ذکر شدهمی بایست  بازرسان موسسهتمامی  بنابراین

صادر شده توسط شرکت های مجاز شارژ و سرویس جان پناه و گواهی شارژ سالیانه  Type Approval Certificateبه بررسی 

 دریایی اقدام نمایند.

 تجهیزات و اقالم ،می بایست در زمان انجام سرویس ییتمامی شرکت های مجاز سرویس و شارژ جان پناه دریاهمچنین 

به ممنوعیت تعیین گردیده توسط  بررسی نموده و LSA Codeبخشنامه های فوق الذکر و درون جان پناه دریایی را براساس اضطراری 

 .سازمان بنادر و دریانوردی توجه نمایند

 باشد:موسسه با آدرس ذیل قابل دسترسی می سایتاز طریق وب ی مذکور نسخه الکترونیکی بخشنامه

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. احتمالی و جرائمی  که ممکن است در ارتباط با بکار گیری مفاهیم و مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباهات ،خسارت های

 پی نوشت:

 در سیستم جامع اطالعات موسه ثبت گردیده است. 0002/99/32این بخشنامه با شماره نامه 

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