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طرف موسسه رده بندی   ای که ازپیرو نامهه ایمنی برای شناورهای فاقد هویت با توجه به نیاز برای بازرسی و صدور گواهینام

یک فرمت مجزا برای شناورهای بدون هویت و  موسسه ارائه ارسال شد، M22MA9628 ایرانیان به سازمان بنادر به شماره

معافیت از بازرسی روند ساخت این شناورها برای جلوگیری از تبعات قانونی آن را درخواست نمود. در همین راستا همچنین 

ثبت و الزامات  العملوجود در فایل پیوست( را در ضمیمه دستورمادی)های تفریحی و صیزمان نمونه گواهینامه ایمنی قایقسا

هیات محترم عامل سازمان بنادر و  1385/1/7مورخ  1439مصوب اجالس شماره ) های تفریحی و صیادیفنی و ایمنی قایق

به بازدید و احراز ها، ملزم ه یاد شده برای این دسته از قایقصدور گواهینامه ایمنی مطابق با نموندریانوردی( درج کرده است. 

 باشد.شرایط الزم می

شود، سازمان همچنین در مورد تایید قابلیت دریانوردی ایمن شناورهای فاقد هویت که باید قبل از صدور گواهینامه ایمنی انجام 

 اضافه کرده است: های دیگر موارد زیر را در گواهینامه ایمنی با قایق هاها قائل نشده و برای تمایز این قایقتفاوتی با سایر قایق

 متنی مقرر برای گواهینامه ایمنی قایق های فاقد هویت در نمونه گواهینامه ایمنی قایق ها متن فعلی 

 طرح ساماندهی( -گواهینامه ایمنی قایق) عنوان )گواهینامه ایمنی قایق( عنوان

 سال و محل ساخت: طرح ساماندهی --سال و محل ساخت:

های ارزیابی ویژگیایمنی ساخت: براساس بازدید و  -2 --ایمنی ساخت: -2

ظاهری، قایق از نظر ایمنی و استحکام ساخت بدنه، موتور و 

 باشدای تردد در محدوده مجاز مناسب میتجهیزات بر

مطابق با  ) شودنام قایق: کد شناسایی موتور قایق درج می --نام قایق:

 فرمت مصوب(

 

mailto:CLD@ics.org.ir


  
 

 

 

 و کارشناسان موسسه رده بندی ایرانیانبازرسان 

 

  Iranian Classification Society – Circular      ICS32F029/1                                          CI-22-14                                                                            CLD@ics.org.ir                                                                                 

 

 

page 2/4 

 

mailto:CLD@ics.org.ir


  
 

 

 

 و کارشناسان موسسه رده بندی ایرانیانبازرسان 

 

  Iranian Classification Society – Circular      ICS32F029/1                                          CI-22-14                                                                            CLD@ics.org.ir                                                                                 

 

 

 page 3/4 

 

mailto:CLD@ics.org.ir


  
 

 

 

 و کارشناسان موسسه رده بندی ایرانیانبازرسان 

 

  Iranian Classification Society – Circular      ICS32F029/1                                          CI-22-14                                                                            CLD@ics.org.ir                                                                                 

 

 

 page 4/4 

 

mailto:CLD@ics.org.ir

