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 اورهاـاز براي ثبت دائم شنـمدارك مورد نی                                                  :   سند  نام
  

  : شناورهاي ساخت داخل
  

  رحسب نوع شناور) نقشه هاي فنی شناوران ( به استثناء قایق ها و لنج هاي چوبی ) که به تأیید مؤسسات رده بندي رسیده باشد و کتابچه هاي تعادل شناور (ب -1

  درخواست ساخت شناور -2

  مجوز ساخت شناور -3

  شرکت سازنده می باشد ( به استثناء قایق هاي بنزینی )فرم بازدیدهاي نوبتی که حاوي گزارشات مرحله اي بازرسین اداره و تأیید  -4

  گزارشات مرحله اي و گزارش ثبت دائم مؤسسه رده بندي ناظر بر ساخت شناور -5

  گواهی نامه تحویل و تحول   گواهی ساخت، قرارداد ساخت یا فروش بدنه ( براي قایق ها فاکتور فروش)، -6

  مالکان شناورمدارك موتور شناور به نام مالک یا  -7

  ( گواهی عدم سوء پیشینه درمورد مالکان قایق هاي بنزینی )                تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا اساسنامه شرکت و آگهی رسمی -8

  معرفی نامه از شیالت براي شناورهاي صیادي  -9

  براساس دستورالعمل نحوه تعیین نام شناورها  تعیین نام شناور (به استثناء قایق ها و لنج هاي چوبی وفایبرگالس) -10

  فاکتور تجهیزات مخابراتی و ناوبري -11

  ) فاکتور و گواهینامه قایق نجات بادي براي شناورهاي باري و صیادي در صورتی که شناور صیادي فاقد کلک نجات باشد. ( به استثناء قایق ها -12

  ره صادر شده و به مالک تحویل داده شده استارائه اصل گواهینامه ثبت موقت که توسط ادا -13

  گواهینامه هاي فنی و ایمنی شناور اعالم شماره ثبت دائم به موسسه رده بندي مربوطه جهت صدور -14

  اداره کل منطقه جنوب شرق و دریافت مجوزاداره کل مذکور –معرفی تجهیزات مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -15

  100باالي  GTبراي شناورهاي موتوردار فلزي با  IMO NOاخذ  -16

  اخذ کدهاي مخابراتی بر حسب نوع و تناژ شناور ( به استثناء شناورهاي سنتی باري و صیادي و قایق ها ) -17

  رسید فیش پرداختی -18

   ) اشدمی ب  گواهینامه هاي ایمنی و کالس شناور (بر حسب نوع شناور متفاوت -19
  شناورمتفاوت می باشد)  GTهزینه حق ثبت شناور( برحسب  -20

  OR-02-F18تکمیل فرم آدرس مالک    -21

  شناورهاي وارداتی :
  

  مدارك موردنیاز 

  باشد:در صورت مطابقت شناور با شرایط اختصاصی موردنیاز، تشکیل پرونده و پیگیري امور ثبتی مربوطه با ارائه مدارك ذیل امکان پذیر می 

  الف) شناورهاي نوساز وارداتی

  نقشه هاي فنی ساختمان و بدنه شناور به همراه کتابچه تعادل آن با تأییدیه مؤسسه رده بندي معتبر  -

  اصل گواهی ساخت و گواهی تحویل و تحول شناور با تأییدیه مقامات کنسولی ایران در کشور سازنده شناور به همراه ترجمه رسمی آنها -

  مدارك خرید شناور با تأییدیه مقامات کنسولی ایران در کشور موردنظر به همراه ترجمه رسمی آناصل  -

  گزارش هاي درحین ساخت و متعاقباً کلیه گواهینامه هاي فنی و ایمنی قانونی صادره توسط مؤسسه رده بندي معتبر -

  کپی اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی)                حقوقیمالک یا مالکان شناور (درخصوص مالکان ملی کپی شناسنامه و کارت  -

  ثبت کشتی  مهتکمیل فرم هاي درخواست ثبت، تعیین نام و اظهارنا -

  شناور )   GTهزینه حق الثبت شناور ( برحسب  -

  ب) شناورهاي مستعمل وارداتی

  اصل گواهی ساخت و گزارش هاي درحین ساخت)ه جهت شناورهاي نوساز وارداتی (به استثناء کلیه مدارك معرفی شد -

  کپی گواهینامه ثبت قبلی شناور -

  به همراه ترجمه رسمی اصل گواهینامه ابطال ثبت شناور از کشور ثبت قبلی با تأییدیه مقامات کنسولی ایران در کشور موردنظر -

  گزارش تشریحی مؤسسه رده بندي از وضعیت شناور -

  ت شناورهاي وارداتیشرایط اختصاصی موردنیاز جه
  

  الف) شناورهاي فایبرگالس
  : باري 1الف 

  ثبت شناورهاي فایبرگالس با کاربري باري ممنوع می باشد.  -
  

  : صیادي 2الف 
  نوساز -

  100) شناور حداقل GT(ظرفیت ناخالص  -

  معتبر مؤسسات رده بندياخذ تأییدیه فنی کارگاه شناورسازي مربوطه از سازمان بنادر و دریانوردي و یا یکی از  -

  رده بندي معتبر درحین فرآیند ساخت شناور      نظارت و بازرسی کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردي و یکی از مؤسسات -

  صدور مجوز صیادي از سوي سازمان شیالت ایران -

  : مسافربري 3الف 
  حداکثر سن شناور یک سال -

  نفر 75ظرفیت حمل مسافر حداقل  -

  تأییدیه فنی کارگاه شناورسازي مربوطه از سازمان بنادر و دریانوردي و یا یکی از مؤسسات رده بندي معتبر اخذ -

  نظارت و بازرسی کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردي و یکی از مؤسسات         رده بندي معتبر در حین فرآیند ساخت شناور -

  شناورهاي مسافربري (و نه تفریحی) و مطابقت فنی، ایمنی وتعادلی باالزامات ملی و بین المللی مرتبط باشناورهاي مسافربريساخت شناور براساس نقشه هاي سازه اي  -

  فلزي) شناورهاي ب
  سال 15حداکثر سن شناور  -

  دو جداره بودن بدنه شناور (درخصوص شناورهاي تانکر) -

  چوبی) شناورهاي ج
  

  سال 2حداکثر سن شناور  -

150) شناور حداقل GTناخالص (ظرفیت  -

 

اداره کل بنادر و دریانوردي استان 

 هرمزگان

(بندر شهید رجایی) 


