دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ردهﺑﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۳۴۱ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲ :ﻓﺮوردﻳﻦ ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹

ﺣﺴﻦ رﺿﺎ ﺻﻔﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ردهﺑﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده وﯾﺮوس ) COVID۱۹ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس( ،ﺟﻬﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات درﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ رده ﺑﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﺪ اداره ﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪی ،اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت رده ﺑﻨﺪی ﺧﺎرﺟﯽ و
دوﻟﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دارد ﺑﻪ ﯾﮏ داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻪروز ﺣﺎوی ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﻔﺮی ،ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد و اﺟﺮای اﯾﻦ
آ ﻦﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن را ﺑﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎ و در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
وی اذﻋﺎن داﺷﺖ :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ در آن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ رده ﺑﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دوره ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
) IMO، WHO، PMO، BIMCO، ICSو (...آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ردهﺑﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر درﯾﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮﺳﺴﻪ رده ﺑﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺣﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از
ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺣﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﻔﺮی ،روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ُﮐ ُﻠﺮ ﺑﺮای ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی
ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎپ و در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷﻨﺎور
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

