
 هيات وزيران 1331برداري شناورها مصوب خردادماه  نامه ثبت و بهره آيين
 

توانند در آبهاي داخلي و آبهاي ساحلي ايران مورد استفاده قرار گيرند كه در يكي از  شناورها در صورتي مي -1ماده 
 .برداري اخذ نموده باشند ثبت و بهره  بنادر ايران به ثبت رسيده و گواهي نامه

گيرند تابع  براي تفريح يا امور خيريه و بدون قصد انتفاع مورد استفاده قرار مي "شناورهايي كه منحصرا - تبصره
 .برداري براي آنها پروانه استفاده شخصي صادر خواهد شد نامه بوده و به جاي پروانه بهره مقررات اين آيين

تنظيم و به اداره بندري كه مايل است شناور در آن  "تقاضاي ثبت شناور بايد از طرف مالك يا نماينده او كتبا -2ماده 
اداره مزبور پس از بازرسي شناور را در دفتر ثبت شناورها ثبت و گواهي نامه ثبت صادر . به ثبت برسد تقديم شود

 .نمايد كرده و ميزان ظرفيت شناور و همچنين شماره مخصوص آن را تعيين مي
 :زير بايد قيد شود در گواهي نامه ثبت شناور نكات -3ماده 
 نام شناور يا عاليم مشخصه آن -الف

 .نوع شناور -ب
 .وسايل محركه شناور -ج
 .ابعاد شناور -د

 .تاريخ ساختمان شناور و نام كارخانه سازنده آن - هـ 
 .جنس بدنه شناور -و
 .حداكثر آب نشين شناور براي بارگيري - ز
 .ظرفيت شناور -ح
 .گيرد ستفاده قرار ميشناور براي چه منظور مورد ا - ط
 .نام مالك و محل اقامت او -ي
 .شماره ثبت شناور - ك
 .بندري كه در آنجا شناور به ثبت رسيده است - ل

برداري و پروانه استفاده شخصي در صورتي براي شناور صادر ميشود كه شناور به ثبت رسيده و  پروانه بهره -4ماده 
 .كه تخصيص داده شده قابل استفاده شناخته باشند مامورين فني بندر آن را سالم و براي كاري

برداري و پروانه استفاده شخصي از تاريخ صدور تا آخر اسفند ماه همان سال معتبر خواهد بود و  پروانه بهره -5ماده 
 هاي مزبور كه مايل به ادامه بهره برداري يا استفاده شخصي از شناور باشد مكلف است هر دارنده هر يك از پروانه

سال از تاريخ اول فروردين و منتها تا آخر ارديبهشت ماه براي تجديد پروانه به اداره بندري كه شناور در آنجا به ثبت 
اداره بندر در صورتي كه شناور را واجد شرايط الزم براي صدور آن پروانه تشخيص دهد پروانه . رسيده مراجعه نمايد

 .وردين تا آخر اسفند ماه همان سال تجديد خواهد نمودمزبور را براي مدت يك سال از تاريخ اول فر
برداري يا پروانه استفاده شخصي مايل به  در صورتي كه مالك شناور پس از انقضاي مدت اعتبار پروانه بهره -6ماده 

نموده به اداره بندري كه پروانه را صادر  "برداري يا استفاده شخصي از شناور باشد بايد مراتب را كتبا ادامه بهره
مورد استفاده  "در اين صورت تجديد پروانه الزامي نخواهد بود و چنانچه مالك بخواهد شناور را مجددا. اطالع دهد

 .برداري يا استفاده شخصي اقدام كند نامه براي صدور پروانه بهره قرار دهد بايد طبق مقررات آيين
 :ظرفيت شناورها براي ثبت به طريق زير تعيين ميشود -7ماده 
رود ظرفيت غير خالص ثبت شده شناور طبق معادله زير  جهت حمل بار به كار مي "براي شناورهايي كه صرفا -الف

 :تعيين ميشود
 )عمق خارجي*عرض*طول/(40

 .طول شناور در اين مورد عبارت است از طول كليه انبارهاي شناور كه براي حمل كاال تخصيص داده شده



 .است از متوسط عرض انبارهاي شناور كه براي حمل كاال تخصيص داده شدهعرض شناور در اين مورد عبارت 
التفاوت آب نشين در موقع خالي بودن شناور و بعد از بارگيري با  عمق خارجي شناور در اين مورد عبارت است از مابه

 .نشين شناور بعد از بارگيري با حداكثر ظرفيت حداكثر آب
 
 :خالص ثبت شده طبق معادله زير تعيين ميشودبراي ساير شناورها ظرفيت غير  -ب

 )0,8* عمق داخلي*عرض*طول/(100
طول شناور در اين مورد عبارت است از فاصله افقي بين دو عمودي كه از منتهاي سينه و پاشنه عبور كرده و به سطح 

 .آب وارد آيد
 

يكي در نصف طول و دو عرض عرض شناور در اين مورد عبارت است از حد متوسط سه عرض در صحنه شناور كه 
 .باشد ديگر طرفين آن در چهار و شناور واقع مي

 
عمق داخلي شناور در اين مورد عبارت است از فاصله عمودي بين دو خط افقي كه از باالترين نقطه بدنه شناور و 

 .ترين نقطه داخلي بدنه عبور نمايد پايين
 

 .فوق ظرفيت هر شناور را احتساب و تعيين خواهد نمودبا رعايت ماده  دريانورديبنادر و سازمان  - تبصره
در هر مورد كه در اندازه و ابعاد و يا ظرفيت شناور تغييري داده شود به نحوي كه با مشخصات مندرج در  - 8ماده 

 .گواهي نامه ثبت مطابقت ننمايد ثبت آن شناور بايد تجديد شود
برداري و يا پروانه استفاده شخصي آن مفقود گرديده و  وانه بهرهدر صورتي كه گواهي نامه ثبت شناور يا پر - 9ماده 

 .يا از بين برود به تقاضاي مالك المثني آن صادر خواهد شد
در صورتي كه مالك شناور تغيير كند مالك اول و در صورت فوت مالك ورثه قانوني او يا قايم مقام قانوني  -10ماده 

تاريخ تغيير مالكيت يا فوت مالك مراتب را كتبا به اداره بندري كه شناور در  آنها مكلف است منتها در ظرف يك ماه از
 .اداره مزبور بعد از بررسي موضوع شناور را به نام مالك جديد ثبت خواهد نمود. آن به ثبت رسيده اعالم نمايد

است مراتب را به پس از وقوع هر سانحه كه در نتيجه آن به شناور صدمه وارد گردد مالك آن مكلف  - 11ماده 
ترين اداره بندر گزارش داده و شناور حادثه ديده را براي بازديد فني در اختيار آن اداره قرار دهد و اداره بندر  نزديك

در صورتي كه تشخيص دهد شناور سالم نبوده و يا براي كاري كه تخصيص داده شده قابل استفاده نيست پروانه آن 
 .ني مجدد موقتا توقيف خواهد نمودرا تا انجام تعمير و بازديد ف

در هر موقعي كه اداره بندر شناوري را بازديد كند و تشخيص دهد كه سالم نبوده و يا براي كاري كه  -12ماده 
 .تخصيص داده شده قابل استفاده نيست ميتواند پروانه آن را تا انجام تعمير و بازديد فني مجدد توقيف نمايد

ور در اثر حادثه و يا كثرت استعمال يا به علل ديگر به طور دايم از كار بيفتد يا در كشور در صورتي كه شنا -13ماده 
ديگري به ثبت برسد مالك آن بايد منتها در ظرف دو ماه از تاريخ از كار افتادن شناور يا ثبت آن در كشور ديگر 

 .ده و گواهي نامه شناور را تسليم نمايدبه اداره بندري كه شناور در آنجا به ثبت رسيده گزارش دا "مراتب را كتبا
 :باشد نامه مشروط به رعايت نكات زير مي به كار انداختن شناورهاي مذكور در ماده يك اين آيين - 14ماده 
شماره ثبت و نام يا عالمت مشخصه بندري كه شناور در آنجا به ثبت رسيده و همچنين نام يا عاليم مشخصه  -الف

 .تر نباشد در دو طرف سينه شناور نقش شود حروفي كه از بيست سانتيمتر كوتاه شناور بايد با ارقام و
 .اي باشد كه گواهي نامه رانندگي معتبر داشته باشد شناور بايد داراي راننده -ب
 .شناورهايي كه براي حمل مسافر يا بار در مقابل كرايه تخصيص داده شده بايد داراي تلمبه خانه باشد -ج
بطور وضوح در بدنه خارجي  كه از طرف اداره بندر معين شده بايستي هميشه) خط حداكثر بارگيري(خط شاهين  -د

 .شناور نمايان باشد



 .شناور زايد بر ميزان ظرفيت مندرج در گواهي نامه ثبت بارگيري ننموده باشد - هـ 
 .شناور بايد داراي وسايل نجات سرنشينان باشد -و
 .مقررات بندر را مراعات نمايد راننده شناور بايد قوانين و - ز

و 8و 6و 5نامه را كه فاقد گواهي نامه ثبت بوده براند و يا از مواد  هر كس شناور مذكور در ماده يك اين آيين - 15ماده 
 1.نامه تخلف كند به حبس تكديري از هفت روز تا ده روز محكوم خواهد شد اين آيين 14و 13و 11و 10

نامه صرف نظر از تعقيبات جزايي  تواند در موارد تخلف از مقررات اين آيين مي  دريانورديبنادر و  سازمان - 16ماده 
دار بوده است  نامه عهده برداري يا پروانه استفاده شخصي آن را تا انجام تعهداتي كه طبق اين آيين پروانه بهره
 .توقيف نمايد

 .نيروي دريايي مجري نخواهد گرديدنامه در مورد شناورهاي متعلق به  مقررات اين آيين - 17ماده 
 .گردد باشد لغو مي نامه مي برداري شناورها كه مخالف اين آيين كليه مقررات مربوط به ثبت و بهره - 18ماده 

 --------------------------------------------------------------------  
 .تغيير يافته است» 1352مجازاتهاي خالفي مصوب سال  وط به تغيير و اصالحماه واحده مرب«، به موجب 15مجازاتهاي مذكور در ماده  - 1
 .تغيير نام سازمان در اين متن اعمال شده است )دريانوردي بنادر  و(به  )بنادر و كشتيراني ( باتوجه به تغيير نام سازمان از -*
 

 
  


