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صصي ساماندهي سواحل، بنارد و جزاري دبیرخاهن دائمي  تخ
 كارگروه 

  شناورها بازيافتكميته مصوبات نهمين نشست 

 

 12:00 : پايان      09:00:  شروع    04/04/1399 شنبهچهار زمان:       سازمان بنادر و دريانوردي دوازدهمطبقه  جلساتسالن  مكان:

  مان: رسول قنبري مَجلسهدبير                 رئيس جلسه : حميد خليلي                                         

 بوشهر از طريق ويديو كنفرانس، خرمشهر، آبادان و خميني )ره( و بنادر گلستان، گيالن، امام پيوست حاضرين در جلسه: طبق ليست

 موضوع / دستور جلسه:

 خالصه اهم اقدامات كميته؛ . 1

 گزارش سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص وضعيت بازيافت غيرمجاز شناورها در استان خوزستان؛ارائه  .2

ارائه رويه در خصوص جلوگيري از بازيافت وليه نمودار بازيافت شناورها و خصوص پيش نويس ا و دريانوردي در سازمان بنادرارائه  .3

     ؛(11/10/1398جلسه مورخ از صورت 9و  6مي نمايند )بندهاي شناورهايي كه با هدف تعمير به سايتهاي ساخت و تعمير مراجعه 

بارج )استان خوزستان(،  4دلفين پرنس و  استان بوشهر(، اعظم)سياوش و  لگيري در خصوص وضعيت شناورهاي رافائتصميم  .4

 ؛الن()استان گي 1 گاسپريل، ليال، نبات و اركيده)استان گلستان(، مغروقه در خليج گرگان 

 ؛اروندان شوكتگروه صنايع دريايي در كارگاه ساخت و تعمير  2شناور هرمز بازيافت : دستور مشورتي. 5

درا( و فرماندهي پايگاه غيرمجاز بازيافت شناور توسط موسسه دريايي شهيد محالتي، شركت صنعتي دريايي ايران )صَ فعاليت هاي. 6

 استان بوشهر؛ -دريايي نداجا

 مذاكراتاهم 

 بنادر و جزاير كشور باكميته بازيافت شناورها ذيل كارگروه تخصصي ساماندهي سواحل،  04/04/1399برگزاري جلسه مورخ پيرو 

، پس از بحث ، خرمشهر، آبادان و بوشهر از طريق ويديو كنفرانسخميني )ره( و با حضور بنادر گلستان، گيالن، امام فوق دستور جلسات

 و تبادل نظر توسط اعضا، تصميمات ذيل اتخاذ و مصوب گرديد:

 مسئول اقدام مهلت اقدام تصميمات رديف

1 

طبق  ز اوراق سازي براي شناورهااخذ مجو فلوچارت پيش نويس ظرف مدت دو هفته

 بازيافت شناورها و اعضاي كميته بازبينيتوسط سازمان بنادر و دريانوردي  سوابق قبلي

كارگروه دائمي به دبيرخانه نسبت به پيش نويس بازبيني شده نظرات را يك هفته  طي

 .نمايندارسال  كشور تخصصي ساماندهي سواحل، بنادر و جزاير

 ييد مي باشد.ت اعضاء در مهلت مقرر به منزله تأل نظراعدم ارسا: 1تبصره 

در برنامه جايگزيني شناورهاي ، مفاد آن يادشده فلوچارتپس نهايي شدن : 2تبصره 

آيين نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي سنتي با ظرفيت  18سنتي بر اساس ماده 

ها، مورد بهره برداري قرار تن )لنج باري( و ساماندهي و نوسازي آن شناور 500كمتر از 

 گيرد.

 هفته 3
سازمان بنادر و 

  دريانوردي 

2 

، مقرر گرديد اداره كل بنادر و 795با شماره ثبت  2در ارتباط با بازيافت شناور سياوش 

 31/02/1399مورخ  99/ص/8147دريانوردي استان بوشهر مطابق با مفاد نامه شماره 

كارگروه منعكس دائمي به دبيرخانه دت يك ماه ظرف مو نتيجه  اقدام( تصوير پيوست)

 ضمنا تا رفع موانع حقوقي پيش گفته عمليات اسكراپ متوقف مي شود. گردد.

 يك ماه

كل بنادر و ات ادار

استان  دريانوردي

 با همكاري بوشهر

  نيروي دريايي ارتش 

3 

ائل ثبتي پس از تعيين تكليف مس ، مقرر گرديد3در ارتباط با بازيافت شناور سياوش 

تصوير ) 11/10/1398مورخ  42151/510/98مطابق با مفاد نامه شماره  شناور مذكور،

توسط سازمان اقدام و نتيجه در قالب گزارش اقدامات پس از اتمام كار ( پيوست

 كارگروه منعكس گردد.دائمي به دبيرخانه حفاظت محيط زيست 

پايان اتمام 

 فرايند

كل حفاظت ات ادار

نادر و بمحيط زيست 

استان و دريانوردي 

 بوشهر
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4 

در كارگاه ساخت و تعمير گروه صنايع دريايي شوكت  2در ارتباط با بازيافت شناور هرمز 

نسبت به انجام مراحل ذيل با  مديريت بنادر و دريانوردي آباداناروندان، مقرر گرديد 

مات پس حفاظت محيط زيست اقدام و نتيجه را در قالب گزارش اقداسازمان همكاري 

 از اتمام كار به دبيرخانه كارگروه منعكس نمايد.

 ؛پيگيري مراحل ابطال ثبت شناور -1

هماهنگي و اخذ مجوز از  بر اخذ تعهدنامه رسمي و محضري از مديريت كارگاه مبني -2

كميته بازيافت شناورها ذيل كارگروه تخصصي ساماندهي سواحل، بنادر و جزاير 

دريانوردي( براي اسكراپ هرگونه شناور ديگر و قر در سازمان بنادر و كشور )مست

پذيرش تبعات احتمالي در صورت عدم رعايت مفاد تعهدنامه )شامل تعليق يا ابطال 

 مجوز كارگاه، پيگيري هاي قضايي و جرايم مترتب بر آن و ساير برخوردهاي قانوني(

ه در برشكاري در حد كانتينر سايز با نظارت حفاظت محيط زيست آبادان به ويژ -3

 خصوص پسماندهاي خطرناك و حمل به سايت هاي مجاز امحاء پسماند؛

پايان اتمام 

 فرايند

مديريت بنادر و 

با  دريانوردي آبادان

سازمان همكاري 

حفاظت محيط 

 زيست 

5 

به زيستگاه شده و خروج شناور  س از گذشت ساليان تبديلبه اينكه شناور رافائل پ نظر

ستي، شيالتي و ميراث فرهنگي خواهد بود و حيط زياز آب واجد پيامدهاي منفي م

با خروج شناور از آب مخالفت  ،همچنين با توجه به حساسيت هاي اجتماعي ناظر بر آن

گرديد. در خصوص خارج سازي قطعات ناوبري نظير شفت و پروانه مقرر شد نيروي 

ت س هاي حمل و نقل( طرح دقيق خارج سازي قطعايروسدريايي ارتش )از طريق 

در كميته بازيافت شناورها  دائمي كارگروه ارائه تا ضمن بررسي مزبور را به دبيرخانه

 .الزم اتخاذ گردد تصميم گيري

 يك ماه

نيروي دريايي ارتش 

با همكاري كميته 

 بازيافت شناورها

6 

در ارتباط با بازيافت شناور اعظم در سايت مينو بار اروند، با توجه به اينكه فرايند مذكور 

مديريت بنادر  دون اخذ مجوزهاي الزم از كميته بازيافت شناورها انجام پذيرفته است،ب

حفاظت محيط زيست نسبت به اخذ تعهدنامه به سازمان با همكاري  و دريانوردي آبادان

 شرح ذيل اقدام نمايد و نتيجه ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه كارگروه منعكس گردد.

 هماهنگي و اخذ مجوز از  بر ز مديريت كارگاه مبنياخذ تعهدنامه رسمي و محضري ا

كميته بازيافت شناورها ذيل كارگروه تخصصي ساماندهي سواحل، بنادر و جزاير 

كشور )مستقر در سازمان بنادر و دريانوردي( براي اسكراپ هرگونه شناور ديگر و 

ابطال پذيرش تبعات احتمالي در صورت عدم رعايت مفاد تعهدنامه )شامل تعليق يا 

 مجوز كارگاه، پيگيري هاي قضايي و جرايم مترتب بر آن و ساير برخوردهاي قانوني(

 يك ماه

مديريت بنادر و 

با  دريانوردي آبادان

سازمان همكاري 

حفاظت محيط 

 زيست

7 

در سايت اسكله فرماندهي پايگاه دريايي  4در ارتباط با بازيافت شناور دلفين پرنسس 

وجه به اينكه فرايند مذكور بدون اخذ مجوزهاي الزم از كميته بوشهر، مقرر گرديد با ت

رسمي با ستاد كل  طي مكاتبه دبيرخانه كارگروه بازيافت شناورها انجام پذيرفته است،

نيروي هاي مسلح درخواست همكاري هاي الزم مبني بر لزوم اخذ مجوزهاي الزم از 

، سواحل، بنادر و جزاير كشوردهي كميته بازيافت شناورها ذيل كارگروه تخصصي سامان

نمايد. همچنين مراتب درخواست  ارائهدر ارتباط با انجام فرايندهاي بازيافت شناورها را 

 99/ص/8147)مطابق با مفاد نامه شماره  2توقف فرايند اسكراپ شناورهاي سياوش 

را اعالم و خواستار ارسال مدراك و  1( و استار تصوير پيوست-31/02/1399مورخ 

 تندات جهت تصميم گيري در كميته بازيافت شود.سمُ

 يك ماه

 

دائمي دبيرخانه 

كارگروه تخصصي 

ساماندهي سواحل، 

 بنادر و جزاير كشور

 

  



 

 وزارت كشور   

 ت كشور نی ژيه مرزشوراي ام كارو   

 بسمه تعالي

صصي ساماندهي سواحل، بنارد و جزاري دبیرخاهن دائمي  تخ
 كارگروه 

  شناورها بازيافتكميته مصوبات نهمين نشست 

 

8 

در ارتباط با بازيافت شناورهاي ليال، نبات و گسپريل مطابق با سوابق قبلي )مكاتبات 

و  28/10/1398مورخ  140/1398/45118/9000هاي دادستاني كل كشور به شماره

و سازمان حفاظت محيط زيست به  10/10/1398مورخ  140/1398/42338/9000

(، مقرر گرديد كميته اي تصوير پيوست-23/09/1398مورخ  39239/510/98شماره 

با محوريت اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن و با حضور اعضاء ذيربط استاني 

ناورهاي يادشده تصميم گيري و نتيجه تشكيل و ظرف مدت دو هفته در خصوص ش

 اقدامات به دبيرخانه كارگروه منعكس گردد.

 دو هفته

اداره كل بنادر و 

دريانوردي استان 

گيالن و با حضور 

 اعضاء ذيربط استاني
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، مقرر گرديد پس از تعيين تكليف مراحل واگذاري 1در ارتباط با بازيافت شناور اركيده 

يم گيري توسط اداره كل امور دريايي سازمان بنادر و مالكيت شناور، مراتب تصم

كارگروه جهت طرح در نشست آتي كميته بازيافت دائمي دريانوردي به دبيرخانه 

 .شودشناورها منعكس 

 دو هفته

اداره كل امور دريايي 

سازمان بنادر و 

 دريانوردي 

10 

مجوزهاي زيست بارج مغروقه در خليج گرگان، با توجه به سوابق قبلي و  خصوصدر 

صورتجلسه شوراي هماهنگي مديريت  3محيطي و دادستاني اخذ شده بويژه بند 

مورخ  41304/500/98طي نامه شماره  01/10/1398آشوراده و خليج گرگان مورخ 

)تصاوير پيوست( و همچنين لزوم رعايت ايمني و امنيت دريانوردي به  17/10/1398

سازمان حفاظت محيط زيست مقرر گرديد  منظور كاهش خطرات و تصادفات دريايي،

( سوابق موضوع را بررسي و مراتب را به دفتر بررسي و مقابله با آلودگي هاي دريايي)

طور مكتوب به كميته بازيافت و مبادي ذيربط در استان گلستان منعكس نمايد و 

ك حسب مجوزهاي قبلي سازمان مورد اشاره و مراجع ذيربط استاني پيگيري پاهمچنين 

 مي باشد.المانع سازي بدنه شناور مغروقه از خليج گرگان ب

 يك ماه
حفاظت  سازمان

 محيط زيست 

11 

توسط شركت صنعتي دريايي  C-SPIRITدر ارتباط با بازيافت شناور صدف پشتيبان و 

درا و شناور سيس چمپ توسط موسسه دريايي شهيد محالتي، مقرر گرديد ايران صَ

وردي استان بوشهر با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست اداره كل بنادر و دريان

ف عمليات را اعالم و مدارك و درخواست توق استان ضمن مكاتبه رسمي با مراجع مذكور

ستندات مربوطه را جهت بررسي و تصميم گيري در كميته بازيافت شناورها به دبيرخانه مُ

 د.ننعكس نمايكارگروه مُدائمي 

 يك ماه

ر و اداره كل بناد

دريانوردي استان 

بوشهر با همكاري 

اداره كل حفاظت 

 محيط زيست استان

 


