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 ادارات/قسمتهاي بازرسي و ثبت شناورها  -كليه بنادر)هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، خرمشهر، گيالن، مازندران، گلستان، اميرآباد( 

 

 نحوه تعيين تكليف شناورها و قايق هاي خارج  از حيز انتفاع: موضوع
 

 ؛سالم با

نامه اجرایي  آیين 23ماده "و  "قانون دریایي ایران 21از ماده  3بند "در راستاي اجراي اً، احترام             

حيز  خارج شده از هايو قايق مبنی بر لزوم ابطال ثبت و سلب تابعيت شناورها "قانون دریایي ایران 28ماده 

بين ماو به منظور ايجاد وحدت رويه فی( ، ...، انهدام و فرسودگی شديد، حريقبه داليلی نظير غرق)انتفاع 

الذکر وقف و قايق هاي تعيين تكليف شناورها ؛ نحوههاي بازرسی و ثبت شناورها در کليه بنادر کشورادارات/قسمت

 گردد.زم اعالم میبه شرح ذيل جهت اطالع و اقدام ال

ع با قايق از حيز انتفا/تبر درخصوص تاييد ساقط شدن شناوردريافت و بررسی گزارشات الزم از مبادي مع -1

 آن وقوع تبيين علت و چگونگی 

س از )پ بطالاو متعاقباً از غيرفعال به  غيرفعالقايق در سيستم جامع دريايی از فعال به /تبديل وضعيت شناور -2

 تكميل فرآيند ابطال ثبت(

بنادر و  ارات کل، اد قايق مربوطه به اين اداره کل /اعالم کتبی مراتب عدم اعتبار گواهينامه هاي دريايی شناور  -3

 و ...( دريابانی، گمرک، شيالت، پخش فرآورده هاي نفتیاز جمله مبادي ذيربط )ساير 

ه سسات ردقايق ذيربط به مو /ينامه هاي فنی و ايمنی شناور عدم امكان صدور و يا تمديد گواه اعالم مراتب -4

 بندي 

براي  تی ذيربطآنها به منظور مراجعه به مرجع ثب قانونیقايق و وکالي  /ارسال اخطاريه به مالک/مالكان شناور  -5

م با لزو) اسكراپ )امحاء( بقاياي احتمالی بدنهتعيين تكليف ، قايق/عودت اصل گواهينامه هاي دريايی شناور

يگيري پبراي  مورد نيازتكميل و ارائه مدارک  و همچنين (ها2ها و آبراه، کانال، اسكله هاپاکسازي سواحل

 مراحل ابطال ثبت 
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بطال اادنامه دبه اداره امور حقوقی ذيربط جهت تنظيم دادخواست ابطال ثبت و متعاقباً اخذ  الزمارسال مدارک   -6

نون قا 28مشمول آيين نامه اجرايی ماده  و قايق هاي صوص شناورهاثبت از دادگاه دريايی ذيصالح )درخ

زرسی و صورتجلسه ابطال ثبت راساً توسط کارگروهی متشكل از نمايندگان ادارت/قسمتهاي با ،ايراندريايی 

 صادر می گردد.(  FSCثبت شناورها، امور دريايی، امور حقوقی و 

ه ز آن بيی و صدور گواهينامه ابطال ثبت و تحويل نسخه اي اتكميل فرآيند ابطال ثبت در سيستم جامع دريا -7

 قايق يا وکيل قانونی وي /مالک شناور 

ه اين اعالم مراتب ابطال ثبت و خروج شناور/ قايق از ليست شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسالمی ايران ب -8

 مبادي ذيربطساير ، کليه بنادر و اداره کل

 وبتی آن الصاق ليبل ))ابطال ثبت(( به پرونده ثدر دفتر ثبت مربوطه و  قايق/درج مراتب ابطال ثبت شناور -9

 قايقهاي ابطالی   به بايگانی پرونده هاي شناورها و انتقالمتعاقبا 

 

 نادر پسنده 

 مدیركل امور دریایي 
 رونوشت : 

 .اداره کل حراست جهت استحضار  - 

 .مديرکل محترم دفتر حقوقی جهت استحضار  - 

 .داره ثبت کشتيها و صدور گواهينامه هاي دريانوردي جهت اطالعا  - 
 

 


