
 فرم اظهارنامه ثبت كشتي  

  P16-W3-F1/0 :كد فرم 

  :تاريخ 
  1: شماره صفحه 

 

  مشخصات كشتي را از روي مدارك تأييد شده در جدول زير بنويسيدمشخصات                          -1
  :بندر ثبت در ايران :نام كشتي  :شماره رسمي ثبت
  : IMO شماره  :عالمت خطاب  :مؤسسه طبقه بندي
  :ظرفيت خالص :ظرفيت غير خالص  :محل و سال ساخت
  :مالك قبلي :و محل ثبت قبليشماره  :نام و بندر ثبت قبلي

  :نام و نشاني سازندگان كشتي
 ).ابعاد به متر ذكر شود(خصوصيات و ابعاد كشتي -2

  :تعداد عرشه :جنس بدنه  :تعداد ديواره هاي غير قابل نفوذ
  :تعداد دكل :نوع سينه :نوع پاشنه

  :نوع كشتي :نوع ساخت :تعداد جرثقيل
  :عرض  :ائم سينه و پاشنهقطول بين خطوط  :طول سرتاسري

  :آبخور خالي :حداكثر آبخور :عمق
 :شرح و خصوصيات موتورهاي اصلي-3

  :سرعت و دور در دقيقهحداكثر  :شماره موتورها :تعداد موتورها
  :تعداد محور :تعداد پروانه :تعداد سيلندرها
  :محل ساخت :تاريخ ساخت :قدرت موتورها

  :نام و نشاني سازندگان
 :)ژنراتورها(ح و مشخصات موتورهاي فرعيشر-4

  :شماره موتورها :قدرت موتورها :تعداد موتورها
  :محل ساخت :تاريخ ساخت :نوع موتورها

  :نام و نشاني سازندگان
 :شرح مربوط به ساير موتورهاي اضطراري-5
1- 2- 3- 
  خصوصيات ديگهاي بخار-6

  :تمحل و تاريخ ساخ :فشار كار :تعداد ديگها
  :نام و نشاني سازندگان

  :قابل حملتعداد كپسول -9 :تعداد حلقه هاي نجات-8  :تعداد كاركنان كشتي-7
  :تعداد جليقه نجات -12 :تعداد قايق پاروئي-11  :تعداد قايق نجات-10
  :حجم مخازن با تعادل -15 :حجم مخازن آب-14  :حجم مخازن سوخت-13
 :توجه

  .را خوش خط و خوانا و بدون قلم خوردگي به فارسي و انگليسي تكميل فرمائيد خواهشمند است اين فرم



 فرم اظهارنامه ثبت كشتي  

  P16-W3-F1/0 :كد فرم 

  :تاريخ 
  2: شماره صفحه 

 

  :آيا كشتي مجهز به سيستم اطفاء حريق مي باشد يا خير -16

  

  :نوع و مشخصات دستگاههاي مخابراتي -17

  

  :تجهيزات كمك ناوبري -18

  

  :موسسه طبقه بندي در صورت تغيير كالس -19

  

  :تاريخ و محل خريد و شرح مربوط به رهن كشتي -20

  

  اتظمالح -21

  

با علم به صحت مطالبي كه در اين فرم نوشته ام و ضمن احتراز از كتمان حقايق كه ممكن است بر اساس قوانين جـاري مملكـت موجـب    
  .را تحت مالكيت خود دارم ايرادي در احراز تابعيت و ثبت كشتي تحت پرچم ايران گردد، درخواست ثبت كشتي مزبور

  ......................................................نام خانوادگي ......................................  نام 
  امضاء                                                                                                                  

  :مدارك مورد نياز
گـواهي   -6مجـوز ورود شـناور از مراجـع ذيـربط      -5گواهي ابطال ثبـت   -4گواهي تحويل شناور  -3گواهي خريد  -2گواهي ساخت  -1

ساير گواهينامه هاي فني مورد لزوم از يكي از موسسـات طبقـه   -8فيش بانكي مبني بر واريز حق الثبت  -7) برگ سبز(ترخيص از گمرك 
  )چنانچه مالكيت شناور در اختيار شركت باشد(نسخه اي از اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي  -9شده  بندي تاييد
  :تــــوجه

  .رديفهاي يك الي چهار ميبايستي به تاييد نمايندگان كنسولي ايران در كشور محل معامله رسيده باشد -1
 .ين آگهي روزنامه شركت را در اسرع وقت به سازمان ارائه نماينداساسنامه و همچنين آخر/ شركتها موظفند هركونه تغيير در مفاد  -2

  


