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قانون  21مادهاز  3براساس بندقایق های خارج شده از حیز انتفاع، سازمان با هدف ابطال ثبت و سلب تابعیت شناورها و    

قانون  28آیین نامه اجرایی ماده  23( و ماده .باشددر صورتی که کشتی متالشی شده و از حیز انتفاع افتاده  - 3دریایی ایران )

که غرق شدن و یا از حیز انتفاع خارج شدن  ـ سازمان پس از بازرسی شناور و اسناد و مدارک، در صورتی23مادهدریایی ایران) 

همچنین بمنظور هماهنگ  ؛(.شناور و یا ثبت آن در کشور دیگر را احراز نماید، نسبت به ابطال گواهینامه ثبت اقدام خواهد کرد

 یبه دالیلی تعیین تکلیف شناورها و قایق هایی که سازی ادارات/قسمت های بازرسی و ثبت شناورها در کلیه بنادر کشور؛ نحو

  جهت اطالع و اقدام الزم اعالم گردیده است.از کاربری خارج شده است،  .. و شدید ینظیر غرق، حریق، انهدام و فرسودگ

علت و  نییانتفاع با تب زیاز ح قیساقط شدن شناور قا دییمعتبر در خصوص تا یگزارشات الزم از مباد یو بررس افتیدر  -1

 وقوع آن یچگونگ

 لیپس از تکم )فعال به ابطال ریفعال و متعاقباً از غ ریاز فعال به غ ییایجامع در ستمیدر س قیقا /شناور تیوضع لیتبد  -2

 (ابطال ثبت ندیفرآ

 یمباد ریاداره کل ، ادارات کل بنادر و سا نیمربوطه به ا قیقا /شناور ییایدر یها نامهیمراتب عدم اعتبار گواه یکتب اعالم -3

 (... و ینفت یپخش فرآورده ها التی،گمرک ،ش یابانیجمله ،در )از ربطیذ

 یبند به موسسات رده ربطیذ قیقا /شناور یمنیو ا یفن ینامههایگواه دیتمد ایمراتب عدم امکان صدور و  اعالم -4

عودت اصل  یبرا ربطیذ یآنها به منظور مراجعه به مرجع ثبت یقانون یو وکال قیبه مالک مالکان شناور / قا هیارسال اخطار -5

سواحل اسکله ها کانالها  یبدنه )با لزوم پاکساز یاحتمال یایاسکراپ )امحاء( بقا فیتکل نییتع ،قیقا /شناور ییایدر ینامههایگواه

 ابطال ثبت مراحل یریگیپ یبرا ازیل و ارائه مدارک مورد نیتکم نیو همچن (هاه و آبرا

دادخواست ابطال ثبت و متعاقباً اخذ دادنامه ابطال ثبت از دادگاه  میجهت تنظ ربطیذ یارسال مدارک الزم به اداره امور حقوق -6

صورتجلسه ابطال ثبت ، رانیا ییایقانون در 28ماده  یینامه اجرا نییمشمول آ یقهایدر خصوص شناورها و قا )صالحیذ ییایدر

 یصادر م FSC و یامور حقوق ،ییایو ثبت شناورها، امور در یبازرس یقسمتها /ادارت ندگانینما زمتشکل ا یراساً توسط کارگروه

 (.گردد

از آن به مالک شناور /  ینسخه ا لیابطال ثبت و تحو نامهیو صدور گواه ییایجامع در ستمیابطال ثبت در س ندیفرآ لیتکم  -7

  یو یقانون لیوک ای قیقا

 هیکل ،کل اداره نیبه ا رانیا یاسالم یتحت پرچم جمهور یشناورها ستیاز ل قیقا /م مراتب ابطال ثبت و خروج شناورعالا -8

 ربطیذ یمباد ریبنادر و سا

آن و متعاقبا انتقال به  یبه پرونده ثبت ((ابطال ثبت)) بلیر ثبت مربوطه و الصاق لدر دفت قیقا /درج مراتب ابطال ثبت شناور -9

 یابطال یقهایشناورها و قا یپروندهها یگانیبا
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