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 معاونت امور دریایي

 ات و ایمني دریایيیاداره کل عمل

  بنادر و دریانوردیسازمان 
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 مقدمه .3

تعیین مبنای قانوني  فتها ودر راستای قانونمند کردن حمل کامیونها وخودروهای سرنشین دار توسط لندينگ کرا

تطبیق با شرايط ايمن تردد و همچنین برای  فرماندهان اينگونه شناورها و برای تخلیه وبارگیری توسط مالکین و

 يثبتمرجع بامزرسان  بامزرسان موسسات رده بندی ، توسطکنترل بر نحوه فعالیت آنها  وخودروها و  حمل مسافرين 

تا مزمان  بخشنامهاين  ،ولین بنادر ذيربطکشتیها و مسبامزرسي  کنترل و کزبامزرسان مرا همچنین شناوران و 

امز تاريخ ابالغ   ،ديگرو يا دستورالعمل جامع و کامل  تر جايگزين نمودن شناورهای فوق با شناورهای مناسب

 .اجرايي مي باشد

 

 کاربرددامنه  .9

 وکامیونها، تعیین حداقل فضای مورد نیامز چیدمان خودروها در خصوص نحوه بارگیری، بخشنامهاين  کاربرددامنه 

 در عرشه شناورهای لندينگ کرافتها سرنشینان ايمن 3مسیر تردد  ژه به ويچگونگي استقرار سرنشینان خودروها  و

 .مي باشد

 

 بارگیری و  چیدمان خودرو ها .1

دد ايمن سرنشینان در نیامز برای استقرار و تر همچنین فضای مورد کامیونها وخودروها و جانمايي بارگیریطرح  (3

ضمناً مالکین مي توانند درصورت نیامز امز  . برسدموسسه رده بندی به تايید   مالک تهیه وتوسط عرشه شناورها 

 .خدمات مشاوره ای موسسات رده بندی نیز استفاده نمايند

  .های مجزا صورت پذيردشناوردر  مي بايست درو های سواری و خودروهای باری سنگینبارگیری خو (9

  .در نظر گرفته شودمتر  1.3حداقل  و سنگین بین خودروهای سواری جانبيو  طولي فاصله (1

در صورتي که امز طول  و 9سالم در حالتبايد دارای کتابچه تعادل  ی مشمول اين بخشنامهرافتهاکنگ لنديتمامي  (1

 .ه بندی باشندتايید موسسه رد با  1آسیب ديده متر برخوردار باشند دارای کتابچه تعادل 01بیش امز 

                                                           
1
 Walk way 
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توجه  مورد تايید موسسات رده بندی پايداری  و يتعادلمالحظات به  شناورخودروها و کامیونها در بارگیری در  (3

 .در نظر گرفته شود  1مجامز بارگیری در واحد سطح در صورت نیامز حد شده و

 قرار گرفتن امز  و هشد بسته به طور کامل و ايمنشناورها بايد پس امز اتما  بارگیری  در 3خودرودرب ورود  (6

 .بر روی آنها جلوگیری گردد يا مسافر بر روی آن  خودرو يا کامیون

امز قبیل محل ) شناور اضطراری مکان های استقرار خودرو وکامیون در محلهايي که دسترسي به  بارگیری و امز  (7

را غیر ممکن میسامزد ...( ی و راههای فرار اضطرار نجات جان افراد در دريا ، مبارمزه با حريق، تجهیزاتاستقرار 

 .خودداری گردد

 .ممنوع است مشمول های لندينگ کرافت بارگیری هرنوع کاال برای (0

، مهار بندی بار و خودرو وکامیونها نما و روشهلندينگ کرافت با توجه به موارد کاربری بايد دارای دفترچه را (3

 .دنه رده بندی باشموسس مورد تايید

میني بوس با سرنشین در هر لندينگ کرافت مشمول بخشنامه ممنوع مي  9بوس يا بارگیری بیش امز يک اتو  (31

 .باشد

درگیر و با ترمز دستي کشیده شده  بر  دندهبا بايد  سواری و ماشین های سنگین بارگیری شده  کلیه خودروها  (33

 .روی شناور قرار گیرند

 ير خودروهای سرنشین دار ممنوع میباشدسا وکاالی خطرناک به همراه اتوبوسها  کامیونهای حاملبارگیری   (39

جلوی که به نحوی باشد خودرو ، کامیون و تانکرهای بارگیری شده در شناور نحوه  استقرار  حتي المقدور    (31

  .خودروها به طرف درب خروجي قرار گیرد 

 9امیون معادل هر کبا لحاظ )  مورد تايید موسسات رده بندی بارگیری خودروها، کامیونها و تانکرهادر طرح   (31

روی عرشه شناور عالمت گذاری شده و حداقل  مکانبايد  ( خودرو سواری 1تريلي معادل  خودرو سواری و هر

اين خدمه آمومزش . بايد بر فرآيند بارگیری خودرو مديريت و نظارت داشته باشد يک نفر امز خدمه آمومزش ديده

 . برنگ و همچنین سوت و چراغ قوه دستي مجهز گرددديده بايد با لباس مشخص به همراه جلیقه با نوار های ش

                                                                                                                                                                                     
2
 Intact Stability Booklet 

3
  Damage Stability Booklet 

4
 Maximum permissible load 

5
 Ramp 
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 محل استقرار خودرو ها و سرنشینان خودرو ها(: 3)شکل

 

 

 الزامات نجات و ايمني .1

  

 .ممنوع میباشدنان خودروهای بارگیری شده روی لندينگ کرافت یشغیر امز نفرات و سرنمسافر بسوار نمودن  (3

نرده هي محافظ بايد به نحوی صورت گیرد تا امز سقوط افراد به دريا  طراحي مسیرهای تردد، پلکان و (9

 . جلوگیری به عمل آيد

 بین المللي  کنوانسیونفصل سو   99 قانونمطابق با  (جلیقه و حلقه نجات)  6فردی و نجاتتجهیزات ايمني  (1

مزای هر خودرو سواری چهار به ا) خودروها سرنشینان کامیونها و تعداد بامتناسب     7نجات جان افراد در دريا

                                                           
6
 Personal Life Saving Appliances 

7
 SOLAS 

 محل استقرار سرنشينان خودروها 
فضاي مياني و محصور كننده نفرات و 

 خودروها
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اين ظرفیت  .اضافه گردد ها لندينگ کرافت خدمه شده برای پیش بیني  ظرفیتمامزاد  (نفر 9نفر و هر کامیون 

محل نگهداری آنها با در نظر گرفتن محل  ومحاسبه  و کامیونها  خودرو ها بارگیریجانمايي متناسب با طرح 

 .لحاظ گرددموسسه رده بندی   ق مورد تايیددر نقشه ايمني و کنترل حري تجمع اضطراری

با ظرفیتي    3مطابق با فصل چهار  آيین نامه بین المللي  تجهیزات ايمني و نجات در دريا 0جان پناه دريايي  (1

( نفر 9به امزای هر خودرو سواری چهار نفر و هر کامیون )  خودروها سرنشینان کامیونها و تعداد متناسب با

اين ظرفیت متناسب با طرح . مامزاد ظرفیت  پیش بیني شده برای خدمه لندينگ کرافت ها اضافه گردد

محل نگهداری آنها با در نظر گرفتن محل تجمع اضطراری جانمايي بارگیری خودرو ها و کامیونها  محاسبه و 

 .ترل حريق مورد تايید موسسه رده بندی  لحاظ گردددر نقشه ايمني و کن

به  مي توانندطريق بنادر پل و الفت  لندينگ کرافت های متردد در  مسیر  بندر عباس و جزيره قشم امز :تبصره 

نجات مورد تايید موسسات رده بندی و  با ظرفیتي مناسب، استفاده  امز کلکعنوان جايگزين جان پناه دريايي 

  . نمايند

سرنشین در صورتي مجامز است که تعداد سرنشینان آنها امز تعداد همراه به اتوبوس يا میني بوس  رگیریبا (3

 .بیشتر نباشد  1و  9تجهیزات ايمني و نجات مورد اشاره در بند های ظرفیت 

د اسکان يابن خارج امز محل تعیین شده برای خودرو ها مکان مناسبيدر بايد  خودرو ها و کامیون ها سرنشینان (6

در اين محل در صورت فقدان فضای کافی .و هیچ خودرو يا هر نوع محموله ای نبايد در اين محل بارگیری شود

. با تايید موسسات رده بندی در نظر گرفته شوند  31میتواند به عنوان محل تجمع اضطراری عرشه شناور

ای در سوپراستراکچر به  ژه يا طبقات وي ها لنديگ کرافت 33مزير محل اقامتدر  فضای مسقف عقب شناور

 ناي. ترجیح داده مي شوند نشان داده شده است، (9)و  (3)همانگونه که در شکل  ،محل اقامت  مسافر عنوان

 .فضا بايد در نقشه ايمني و کنترل حريق مورد تايید موسسه رده بندی  لحاظ گردد
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  Life raft 

9
  LSA code 

10
 Muster Station 

11
 ACCOMODATION 
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 محل استقرار سرنشینان خودرو ها(: 9)شکل

و آب  طراری و منبع برق اض دارای فضای کافي، نور دباي 3ه شده در بند اشار محل اسکان نفرات (7

 .آشامیدني و سرويس بهداشتي مناسب باشد

ورود سرنشینان خودرو ها در فضاهای محدود شده شناورهای مشمول  نظیر پل فرماندهي، اتاق سکان،  (0

های المز  در هنگا  شرايط موتور خانه و يا فضاهايي که به منظور راهبری و هدايت، انجا  عملیات 

 .اضطرار در نظر گرفته شده اند و يا خطرناک محسوب مي شوند، ممنوع مي باشد

تحت نظر موسسات رده بندی مورد تايید سامزمان گواهینامه های فني  بايد ی مشمولکلیه لندينگ کرافتها (3

 .ناور الزامي استبرای ش پوشش بیمه بدنه و ماشین آالت همچنین. نماينددريافت و ايمني معتبر 

سرنشینان و خودرو های ،خدمهپوشش های بیمه مسئولیت برای  بايد کلیه لندينگ کرافتهای مشمول (31

در هر بديهي است لیست خدمه و مسافران بمنظور ارائه به شرکت بیمه گر  .دنباش داشته بارگیری شده

 .ضروری خواهد بودسفر 

 مناسب،، معیندر  مز محل استقرار نفرات خودرو ها بايدبه جان پناههای دريايي شناور ا دسترسيراههای  (33

اضافي با نظر موسسه رده بندی در مسیر  جلیقه نجات .باشند اضطراری دارای نور کافي و عالئم راهنمايي

  .شودبايد نگهداری در محفظه مناسب  و های خروجي اضطراری

 درجان پناهای دريايي  سوار شدن درچگونگي نجات و هه امز جلیقدنحوه استفا راهنمایاطالعات المز  و  (39

و توسط بروشورهای  چاپ شده  هدنصب گردي خودروها سرنشیناندر محل اسکان طرار  و اض محل تجمع

 .در اختیار راننده و سرنشینان خودرو ها قرار گیرند

 

 محل اسقرار سرنشينان خودرو ها
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 سرنشینانن اسکادر محل الزامات شناورهای غیر کنوانسیوني  بر مامزاد نشاني وجود کپسولهای آتش (31

موسسه توسط  آنهانوع و تعداد  با تايید ،راهنمای نحوه استفادهو محل تجمع اضطراری به همراه خودروها 

تجمع اضطراری در نقشه  اسکان و محل نگهداری آنها با در نظر گرفتن محل .الزامي است رده بندی

 .ايمني و کنترل حريق مورد تايید موسسه رده بندی  لحاظ گردد

آخرين گزارش کنترل و بامزرسي انجا  شده  تصويرصدور اجامزه حرکت  امز ه شناور موظف  است قبلفرماند (31

در بنادر ايراني را به واحد خدمات دريايي ارائه نمايید و واحد خدمات دريايي نیز بايد کنترل نمايد تاريخ 

بامزرسي فني  به انجا  صدور خروجي منوط  ماه بیشتر نگذشته باشد در غیر اينصورت  1انجا  بامزرسي امز 

 .خواهد بود کشتیها کنترل و بامزرسي و ايمني  توسط قسمت 

لیست رانندگان و سرنشینان خودروهای بارگیری شده بايد توسط تعاوني،ترمینال و يا شرکت کشتیراني  (33

 .تکمیل و يک نسخه قبل امز خروج شناور در اختیار فرمانده شناور قرار گیرد

برای   ملوان آمومزش ديده نفر 1برای کلیه لندينگ کرافت های مشمول و  ديده ملوان آمومزش نفر 9تعداد  (36

اجباری شناورهای غیر خدمه  مامزاد ،جهت هدايت سرنشینانخودرو  11شناور های با ظرفیت حمل  باالی 

 .و در گواهینامه حد اقل خدمه درج گردد روی شناور حضور داشته بايد برکنوانسیوني 

****************************** 

 


