
 ١صفحه     WWW.RRK.IR                         ٤/١٠/١٣٩٧روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٤٩٢شماره 

) قانون دريايي ٧نامه اجرايي ماده ( ) آيين٢و ١هاي شماره ( نظر به اينكه پيوست
هيأت وزيران كه در روزنامه  ١٣/٨/١٣٩٧مورخ  ٠٢/١٠٠٠/٥١٩٩٩ايران موضوع مصوبه 

 چاپ شده سهواً از قلم افتاده ضمن چاپ و انتشار ٢٧/٨/١٣٩٧تاريخ  ٢١٤٦١رسمي شماره 
  رسد. اطالع و آگاهي عموم مي هاي مصوبه مذكور مراتب به پيوست

  روزنامه رسمي كشور
  

  ) قانون دريايي ايران ٧نامه اجرايي ماده ( ) آيين٢) و (١هاي ( پيوست
  ٢٧/٨/١٣٩٧مورخ  ٢١٤٦١منتشرشده در روزنامه رسمي شماره 

  
   یک شماره پیوست

  ايران اسالمي جمهوري
  شهرسازي و راه وزارت

  
  
  
  
  
  

  سازمان �نا� و �یا�وردی
  ايراني كشتي تابعيت تغيير تقاضاي

  
   كشتي مشخصات ـ١
   موتور قدرت IMO                  ثبت شماره                ثبت شماره                    كشتي نام

   خالص ظرفيت                                ناخالص ظرفيت                   محركه نيروي
   مالك مشخصات و نامـ ٢
   :حقيقي اشخاص ـ١/٢
   :ملي كد                              : خانوادگي نام و نام
   :صدور محل                             : تولد تاريخ                        : پدر نام

   :آدرس
   :حقوقي اشخاص ـ٢/٢
   :ملي شناسه                                                           :متقاضي نام

   :امضاء حق دارندگان                                                          : ثبت شماره
   :آدرس
  .ميگردد قيد برگه اين پشت در يك، هر السهم حق ميزان همراه به كامل مشخصات مالكين، تعدد صورت در٭
  
   :ايران تابعيت از خروج تقاضاي شرح ـ٣

  متقاضي توسط تاريخ و مهر درج و امضاء محل
  
  
  

  
   دو شماره پیوست

  ايران اسالمي جمهوري
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  

  وزارت راه و شهرسازي
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT  

  
  
  
  
  

  سازمان �نا� و �یا�وردی
  

PORTS & MARITIME ORGANISATION  
  گواهينامه ابطال ثبت و خروج از تابعيت كشتي

DELITION WITHDRAWAL OF NATIONALITY CERTIFICATE  

  
  :This is to certify that:                                                                   بدينوسيله گواهي ميشود

  
  The vessel                                                                                                              شناور

  
  Owned by                                                                                                         به مالكيت

  
  Breath of                              With the length of                     عرض                       طول

  
              NT         NT            Net tonnageGT  Gross tonnage          ظرفيت خالصGT         ظرفيت غيرخالص

  
  KW                 KW           Power of engine              Type of engine درت موتورق              نوع موتور

  
  .Engine No                                                                                                     شماره موتور

  
  Registered in I.R.of Iran                       به ثبت رسيده است،       كه در جمهوري اسالمي ايران، با شماره

  
  .Was deleted                                   Under the No,                                          در مورخه

  
  From the Iranian ship register on                               نامه قانون درياي ايران و آئين ٧براساس ماده

  
  هاي اجرايي آن از ثبت و تابعيت كشتي

  of the Iranian ٧ Based on Article                                ران خارج شده و در زمان ابطال ثبتيا
  

Maritime Code & itsexecutive by law,  
 And at the time of deletion & withdrawal of                    و خروج از تابعيت، كشتي مذكور

 nationality, the said vessel had no registered  
  

  ت.اسهيچگونه رهن و يا وثيقه ثبت شده يا حقوق ممتاز، نداشته 
Mortgages of Encumbrances or maritime lien.  

  
   امضاء و عنوان مقام صادركننده

Signature and Title of issuing official  

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR

