
   در كليه بنادر كشور(CSC)اجراي كنوانسيون بين المللي كانتينرهاي ايمن 

(International Convention for Safe Containers(CSC) 1972 

در سالهاي اخير گستره وسيع بهره گيري از كانتينر در حمل و نقل كاال از طريق دريا 

 ايمني حمل و نقل كاال باعث تحولي شگرف در صنعت دريانوردي گرديده و مسئله ارتقا

 را بر آن داشت كه طي (IMO) سازمان بين المللي دريانوردي ،توسط كانتينرها

 ميالدي برگزار نمود كنوانسيون كانتينرهاي ايمن را به 1972كنفرانسي كه در سال 

  . سال الزم االجرا گرديد5 پس از  نيز ميالدي1977 سپتامبر 6تصويب برساند و از تاريخ 

به اين  19/7/1380 مطابق با 2001 اكتبر 11وري اسالمي ايران در تاريخ دولت جمه

الزم براي كشور نيز  19/7/81 مطابق با 2002 اكتبر 11كنوانسيون ملحق شد و از تاريخ 

حفظ ايمني جان اشخاص در حمل و نقل و مزبور هدف عمده كنوانسيون . االجرا گرديد

مربوط به استحكام حيح و تامين الزامات جابجايي كانتينرها با اتخاذ شيوه هاي ص

كانتينرها در تسهيل حمل و نقل بين المللي كانتينرها با ارائه مقررات متحد الشكل ايمني 

  . و جلوگيري از ايجاد مقررات گوناگون داخلي بوده است

تجزيه و تحليل قرار گرفت و طي كنوانسيون مزبور در اداره كل امور بندري مورد 

  : كنوانسيون مزبور را در جزواتي بصورتشناسي،هاي كاربررسي

    الزامات ايمني مشترك بين المللي -1 

 چك ليست ضمائم يك و دو كنوانسيون كه آزمايشها و الزامات ساختاري مربوط به -2 

  .نمودو تدوين كانتينرها را در بر مي گيرد ساده سازي 



سپس از كليه شركتها و موسسات رده بندي داخلي و بين المللي جهت شركت در جلسات 

همچنين از آنها . بعمل آمد تا نظرات خود را در اين خصوص ارائه نمايندمزبور دعوت 

خواسته شد تا خالصه سوابق كاري خود در زمينه كنوانسيون مزبور را به اداره كل امور 

و انجام امور كارشناسي، طي تدوين مربوطه ز دريافت اسناد بندري اعالم نمايند كه پس ا

جلسات هئيت محترم عامل سازمان مطرح و در دستورالعملي در اين زمينه، موضوع 

  .مورد تاييد و تصويب قرار گرفت

بدين منظور موضوع آزمايش، بازرسي، نگهداري و تاييد پالك ايمني كانتينرها با نظارت 

  :ي به شركتها و موسسات ذيل واگذار گرديدسازمان بنادر و كشتيران

 BVموسسه رده بندري  .1

 GLموسسه رده بندري  .2

   LRموسسه رده بندري .3

 DNV موسسه رده بندري .4

 (IGS)گروه كارشناسان ايران  .5

  شركت اطلس اينسپكشن .6

 (IBS)شركت ايران سفينه .7

 شركت مهندسان مشاور و خدمات صنعتي پذيرش نوين .8

ندي داخلي و بين المللي فوق موظف به سسات رده ببدين ترتيب كليه شركتها و مو

  .مي باشند در كليه بنادر كشور (CSC) كنوانسيون بين المللي كانتينرهاي ايمن اجراي



  (CSC)كنوانسيون بين المللي كانتينرهاي ايمن 
 بـراي دولـت     19/7/81 به كنوانسيون مذكور ملحق و يك سال بعد در تاريخ            19/7/80كشور ما در تاريخ     

 4 از مـاده  2اداره كل امور بندري در اين زمينه بر اسـاس بنـد   . جمهوري اسالمي ايران الزم االجرا گرديد    

ش، بازرسي و تاييد به موسسات رده بندري ، ضمن تهيه و تـدوين يـك                كنوانسيون جهت واگذاري  آزماي    

بنـدي موردتأييـد      موافقتنامه و اخذ مصوب هيأت محترم عامل بالفاصله با بنادر، شركتها و مؤسـسات رده              

مكاتباتي انجام داد و سير مراحل امضاي توافقنامه در مكاتبات عديده براي آنان توضيح داده شـد، كـه در                  

 اميرآبـاد و نوشـهر ضـمن دعـوت از            ، بوشهر، انزلي،  »ره«خميني   تاكنون بنادر شهيدرجايي، امام    اين زمينه 

بندي، موضوع تفويض اختيار و امضاي موافقتنامه را طي جلساتي طرح و بـزودي                نمايندگان مؤسسات رده  

 هم در اين زمينه     بندر چابهار . بندي در بنادر يادشده اقدام به فعاليت خواهند نمود          شركتها و مؤسسات رده   

 .اند كه نتيجه آن متعاقباً اعالم خواهد شد بندي برگزار كرده جلساتي را با مؤسسات رده

بنـدي و     در اين زمينه موضوع آشنايي با كنوانسيون مزبور و تفويض اختيارات بازرسـي بـه مؤسـسات رده                 

 ذيـربط بنـادر و بخـش        ها را كارشناسان مربوطه ضمن حضور در بنادر بـه كارشناسـان             چگونگي بازرسي 

هاي الزم در راستاي اجراي قوانين        خصوصي آموزش داده و كارشناسان بنادر را در زمينه ايجاد بسترسازي          

و مقررات مربوطه در بنادر توجيه نموده و همچنين از طريق آموزش و تبيين مقررات مرتبط، موضوع حسن                  

هـا در هـر         است كه براساس امضاي موافقتنامه      الزم بذكر . اجراي كنوانسيون موردتأكيد قرار گرفته است     

بندي، الزام اجراي قوانين و مقررات به آنها بـصورت جـزوه آمـاده و                 بندر توسط شركتها و مؤسسات، رده     

كـل از طـرف آنهـا         هاي تأييدشده بـه ايـن اداره        واگذار گرديده كه ارسال گزارشات مربوط براساس دوره       

قابل ذكر اسـت  .  ماه يكبار گزارشات خود را ارائه خواهند نمود 3نامه هر   الزامي بوده و براساس مفاد موافقت     

كه موسسات رده بندي خارجي معتقد بودند كه چون كليات موافقت نامه يكسان مي باشد، اصلح آن است                  

كه موافقت نامه در سازمان مركزي امضا و سپس به كليه بنادر تسري داده شود و بر اين اساس از حـضور            



اداره (مقرر گرديد تا در سال آينده از آنها دعوت شود تا موافقت نامه را در سازمان               .  امتناع ورزيدند  در بنادر 

  .امضا نمايند و پس از آن در بنادر فعاليت خود را در اين زمينه بكار بندند) كل امور بندري
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