
 

 Letter of Guarantee                                     نام سند:     

 

 KI-P01-F09-00                                            کد سند:   

 تاریخ:                                                                                                        : اداره بنادر و دریانوردی کیش                                                                  به 

 شماره:                                                                                                                                                                                                                                      
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..................... تحت نمایندگی شرکت کشتیرانی حتراما، بدینوسیله درخواست شناور ....................... با مشخصات شماره آیمو ................ به مالکیت آقای/خانم ...........ا

(Agency بمنظور انجام عملیات راهنمایی ........................................... ) شرح عملیات : ............................( در محل جغرافیایی ..................... بحضور اعالم می گردد. با توجه(

لی و بین ی مها و دستورالعمل ها به عدم توانایی و قصور اینجانب در تامین یدک کش مناسب جهت انجام ایمن عملیات راهنمایی، با آگاهی کامل از مقررات قانونی، آیین نامه

به  به دلیل عدم تامین یدک کش مناسب موجبکه  المللی و با اطالع از موارد مشروحه ذیل متعهد و ملتزم می گردم مسئولیت عواقب و خسارات کلیه سوانح و اتفاقات احتمالی

وارد سارت خو یا سایر تاسیسات و تسهیالت بندری و یا اشخاص ثالث  گر، شناورهای دیبه اسکله شناور،ل فرمانده عمدر نتیجه مخاطره انداختن عملیات راهنمایی می گردد و 

  نمایم.را پذیرفته و نسبت به جبران و پرداخت خسارات احتمالی اقدام نمایم.  بدیهی است اینجانب حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می  آید
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نمایندگی شرکت کشتیرانی  شناور .......................  با مشخصات شماره آیمو ................ به مالکیت آقای/خانم ................................ تحتاحتراما، بدینوسیله درخواست 

(Agency........... : در محل جغرافیایی ..................... بحضور اعالم می گردد. با توجه ( ........................................... بمنظور انجام عملیات راهنمایی )شرح عملیات ).................

شناور، با آگاهی کامل از مقررات قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل های ملی و بین المللی و با اطالع از موارد مشروحه ذیل  راهنمایی جهت دریانوردی قابلیت به عدم احراز

موجب به مخاطره انداختن عملیات راهنمایی می  دریانوردی قابلیت به دلیل عدم احرازکه  لتزم می گردم مسئولیت عواقب و خسارات کلیه سوانح و اتفاقات احتمالیمتعهد و م

بران و را پذیرفته و نسبت به ج وارد آیدارت خسو یا سایر تاسیسات و تسهیالت بندری و یا اشخاص ثالث  ، شناورهای دیگربه اسکله شناور،ل فرمانده عمدر نتیجه گردد و 

  پرداخت خسارات احتمالی اقدام نمایم.  بدیهی است اینجانب حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می نمایم.
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خسارت  و حادث شدن ییایبروز هرگونه سانحه در ورتشناور بر عهده فرمانده شناور خواهد بود و در ص منیو مانور ا یو ناوبر تیهدا تیمسئول ،ملی و بین المللی ذیلو مقررات  نیبر اساس قوان( 1

از آن متوجه  یناش یها تیدر قبال آن نخواهد داشت و مسئول یتیمسئول چگونهیاداره ه نیاشخص راهنما و باشد(،  یاستفاده از راهنما قانونا الزام نکهیشناورها )ولو ا گرید ایو  یبندر ساتیبه تاس

 شخص فرمانده شناور خواهد بود.

  1۳1۷مصوب سال  رانینامه بنادر ا نییآ ۲۳و  ۲۲مواد  

 ( یکشت یانوردیدر تیاز قابل نانی)کسب اطم ۴( و مکرر یکشت تیریو مد ی)ناوبر ۳شامل مکرر  1۳۹1سال  یبا اصالحات و الحاقات بعد 1۳۴۳مصوب سال  رانیا ییایمفاد قانون در

 راهنما( ی)تصادم به علت خطا 1۶۶( و ماده ی)حرکت و مانور کشت ۸۵، ماده ۸۰ماده 

 چهارم  در بنادر تابعه شامل فصل دوم، بخش مایپ انوسیاق یها یو صدور اجازه حرکت جهت کشت یبه اسکله، ارائه خدمات بندر یرینوبت، پهلوگ نییثبت و تع ییمفاد دستورالعمل اجرا

 ها در بنادر تابعه( یکشت یی)راهنما

  بخش  ۵۰و  ۴۹مقررهA-VIII/2 انوردانیدر یو نگهبان نامهیاستاندارها، آموزش، صدور گواه یالملل نیب ونیکنوانس (STCWکه دولت جمهور )و پس از  1۳۷۵در سال  رانیا یاسالم ی

 به آن ملحق شده است. یاسالم یمجبس شورا بیتصو

اشکاالت  ه علتب شناورنانچه چ د.نمای شناوراطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به راهنمائی  شناورهای ناوبری  یه دستگاهت کلسالم و ادگیبایستی از آم شناورو راهنمائی  تقبل از هدایراهنما ( ۲

باید کامل نواقص و احراز قابلیت دریانوردی نتا رفع  شناور، دل نباشکامل قابل کنتر دریانوردی نداشته و بطور لیتدیگری که قابل دلی ره هب او ی عدم تعادلفنی در موتور، دستگاههای ناوبری، 

سئولیت تکمیل فرم تعهد قبول م پس از، ارائه نمایند این ادارهمی باشد را به یا فاقد صالحیت دریانوردی که دارای نقص فنی و  شناوریورود  تدرخواس آننانچه فرمانده یا نماینده راهنمایی شود. چ

 ، نسبت به انجام عملیات راهنمایی اقدام خواهد شد.های بازرسی کشتکنترل و د مرکز ییتا( و Letter of Guaranteeخسارت )و پرداخت 

 الزامی است. GT 1۵۰۰( بکارگیری راهنما در بندر کیش برای شناورهای با تناژ باالی ۳

 

 محل مهر و امضاء مدیرعامل:                                               نام شرکت کشتیرانی:                                                                                          

 محل مهر و امضاء:                                                                                                     نام و نام خانوادگی مالک شناور:                

 

 کنترل و بازرسی کشتی ها:    

                                                                           □/ نمی گردد  □پس از بازرسی شناور، با درخواست عملیات راهنمایی موافقت می گردد 

                       توضیحات :

 امضاء                                                                                                                   

 

                                                                 الزامی است.ها یانوردی شناور، تاییدیه کنترل و بازرسی کشتی در صورت عدم احراز قابلیت در

 :    امور دریایی 

                                                                           □/ نمی گردد  □، با درخواست عملیات راهنمایی موافقت می گردد پس از بررسی شرایط

                       توضیحات :

 امضاء                                                                                                                        

                                                                                                                                                    

 

 

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 )اداره بنادر و دریانوردی کیش(


