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 "بیمه بدنه و ماشین آالت شناورها"

 

                                                    
همانطوريكه اعضاي محترم اتحاديه مستحضر هستند يكي از وظايف اتحاديه ايجاد تسهيالت و خدمات ارزان قيمت جهت مالكاان  

تي مالكاان در جلساات   شركتهاي مختلف بيمه برگزار و موارد درخواسا  كشتي مي باشد، كه در همين راستا نشستهاي متعددي با

بحث و بررسي قرار گرفت كه نهايتاً تفاهم نامه اي في مابين شركت بيماه الرارز و    مورد، اقتصادي و بيمه اي تنظيم و كارگروه مالي

به امضاء رسايد     1/2/91كشتي در تاريخ اتحاديه مالكان كشتي ايران جهت پوشش بيمه اي بدنه و ماشين آالت شناورهاي مالكان 

طريق اين تفاهم نامه از مالكان عضو اين اتحاديه انتظار دارد تا شناورهاي خود را از  بيمه گر، ن تفاهم نامه با توجه به تعهداتدر اي

تحاديه در كارگروه هاي مربوطه   قابل ذكر است كه اين تفاهم نامه پس از تقريراً  دو سال مذاكره  في مابين كارشناسان ابيمه نمايند

 ،وجاود دارد  نقاط ضعف نيز در اجرا با كارشناسان بيمه هاي مختلف  به نتيجه رسيده است كه بديهي است كاريست نو كه احتمال

و به برخاي از خواساته هااي منطقاي      كشور را به اجراي مفاد آن متعهد لكن اتحاديه توانسته است يكي از شركتهاي بزرگ بيمه

 ان شناورها جامع عمل بپوشاند  از جمله آنان :مالك

بيمه الررز در بناد    بيمه ها در روزهاي تعطيل به مالكان كشتي به هنگام حادثه احتمالي و يا نياز پاسخگو نيستند،  عموماً  1

  ساعته شده است 24متعهد به پاسخگويي  ماده سوم   7

 لررز و اتحاديه مي باشند كارشناسان اعزامي به هنگام حوادث مورد تأييد بيمه ا  2

ساعت نسرت به اعازام   48به هنگام نياز جهت صدور بيمه نامه، بيمه گر  پس از دريافت پرسشنامه تكميل شده در طول   3

 كارشناسي و صدور آن اقدام مي نمايد 

كشاتي باه   بيمه گر متعهد است كه به منظور پيشگيري از حوادث دستورالعملهاي آموزشي جهت مراقرت بيشتر مالكان   4

 همراه بيمه نامه صادره ارائه نمايد 

بيمه گر در صورت لزوم و درخواست اتحاديه و ارائه مدارك اوليه و احراز تحت پوشش بودن خسارت حسب مدارك مثرته   5

لي الحساب در وجه ذينفاع صاادر   بيمه گر به طور ع  درصد خسارت بر آورد شده توسط كارشناس اعزامي، 50حداكثر تا 

  نمايدمي 

در صورت ارائه مدارك الزمه،  بيمه گر تعهد نموده است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تكميل مادارك نسارت باه      6

 تسويه خسارت اقدام نمايد 

           رقاابتي و مطاابق باازار بيماه      گردد با حاداقل قيمات،  يك از اعضا تعيين  مي نرخ و فرانشيزي كه براي شناورهاي هر   7

 مي باشد 

  قسط مي باشد 8حق بيمه براي اعضا حد اكثر  اقساط  8

در پايان يكسال در تاريخ انقضا آخرين بيمه نامه صادره  طرق فرمول قيد شده در تفاهم نامه اعضا مشااركت در مناافع     9

 خواهند داشت  

از تسهيالت در نظر گرفته در صورت تمايل در مورد بيمه بدنه و ماشين آالت شناورهاي آن عضو محترم برابر تفاهم نامه و استفاده 

                                                                                                                     شده، دبيرخانه اتحاديه آمادگي صدور معرفي نامه به شركت بيمه الررز را دارد 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "د آن برای دریانوردان خارجیاخذ روادید یا تمدی"
 

 

 

 نامه ناجا، اخذ مجوز اتوماسيونبرابر تفاهم نامه امضاء شده بين اتحاديه مالكان كشتي ايران و پليس مهاجرت و گذر

، و يا تمديد آنها براي دريانوردان خارجيماهه  6    و يا پروانه اقامت  ماهه و 3، رواديدساعته 72جهت : صدور رواديد

 مركزي در تهران از طريق اين اتحاديه به انجام مي رسد   هاي كشتيراني و مالكان شناور فاقد دفترجهت شركت 

درخواست خود را ضمن ارسال اطالعات مشروحه  تواننديا تمديد آن مي لذا شركت ها و مالكان شناور متقاضي رواديد

فرم  برابر و يا اتمام رواديد آنان اسالمي ايران به كشور جمهوري انساعت قرل از تاريخ ورود دريانورد 72زير، حداقل 

تنظيمي با امضاء مدير عامل شركت يا مالك شناور با قيد نام و نام خانوادگي به صورت خوانا تكميل و به دبيرخانه 

 دريافت نمايند اتوماسيون مربوطه را اتحاديه به صورت ايميل ارسال و 

 

 نام و نام خانوادگي دريانورد 1

8 

 ت ورود از طريق مرز هوايي يا دريايي :در صور

 ساعت 72درخواست صدور رواديد به مدت   -الف

 ماه ويا    3درخواست رواديد به مدت   -ب
 تاريخ تولد)ميالدي( -مليت   -سمت  2

 و تاريخ انقضاء آنها CDCشماره گذرنامه ،  3

 شماره پرواز ،  ساعت ورود و مردأ حركتنام شركت هواپيمايي ،  CDC 9كپي صفحه عكسدار گذرنامه و  4

 در صورت تمديد رواديد ذكر نوبت )دوم ، سوم ،   ( ، تاريخ انقضاء رواديد قرلي و كپي آن 10 مردأ حركت دريانورد  5

 نام مالك شناور 11 نحوه ورود از طريق مرز هوايي يا دريايي 6

 ثرت و نوع شناور)باري، صيادي ،   ( ومحل استقرار آننام شناور با شماره  12 زمان و تاريخ ورود به كشور 7

      

به حساب  برابر تعرفه زير براي دريانوردان خارجي رااتوماسيون اخذ مرالغ مربوط به خدمات  ضمناً خواهشمند است 

ايران واريز و به نام اتحاديه مالكان كشتي  217كد  پاسارگاد شعره وليعصربانك  2178100137665591 جاري شماره

 فيش مربوطه را همراه با مدارك به اتحاديه ارسال فرمايند         

 

 . برای مالكین شناور غیرعضو:          2                                                       برای مالكین شناور عضو:                           .1

 ريال 000/870/1نفر اول: ريال                                                                                     000/690 نفر اول :                   

 ريال 000/800عد: نفر دوم به ب                                                                                 ريال 000/280نفر دوم به بعد:                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 " شورای حل اختالف دریایی"

 

 
شوراي حل اختالف دريايي، با اختيارات حاصل از ماده يك قانون شوراهاي حل اختالف مرني بر تالش در جهت بررسي و 

و دعاوي تجاري دريايي به موجاب قاانون شاوراهاي حال     حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي متقاضيان 

 17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي اياران مصاوب    189اختالف )ماده 

در اتحاديه مالكان كشتي ايران تاسيس و پيگيري پاره اي مسائل منجمله  20/07/89در مورخه  مجلس شوراي اسالمي( 

 27احكام قضايي براي اعضاء شورا در دستور كار اتحاديه قرار گرفت و برابر هماهنگيهاي انجام شده باا مجتماع    دريافت

شوراي حل اختالف ويژه اصناف تهران و شميرانات اين احكام صادر و ضمن اجراي مراسمي باا حضاور معاونات محتارم     

به اعضااء شاورا تقاديم و كارهااي      04/02/90ورخه دادستان جناب آقاي رضا جعفري و جمعي از مسئولين قضايي در م

 اجرايي آن رسماً آغاز شد 

تاسيس شوراي حل اختالف دريايي و ارجاع اختالفات و دعاوي تجاري دريايي به شورا بهترين شيوه حل و فصل آنها باا  

منظاور تشاكيل شاده     توجه به كاستي هاي موجود در دادگاههاي دريايي مي باشد و اين شورا به موجب قانون به همين

اين شورا با به كارگيري كارشناسان متخصص اماور درياايي باراي حال و فصال      است و يقيناً استفاده از خدمات داوري 

موجاب   امين سالمت، سرعت، دقت در رسيدگي و محرماناه باودن جرياان داوري   اختالفات و دعاوي دريايي، عالوه بر ت

به شيوه تخصصي نيز مي گردد و از هر نظر با توجاه باه قاوانين جااري      صرفه جويي در هزينه ها و خصوصاً حل موضوع

 آنكه راي صادره از سوي اين شورا، قطعي بوده و توسط واحد اجاراي احكاام   و ضمن ،مملكتي به نفع طرفين خواهد بود

 دادگستري به اجرا گذاشته مي شود 

از قراردادهاي كتري، توصايه ماي شاود از خادمات     لذا ضمن تاكيد بر استفاده اعضاي محترم در مراودات تجاري خود  

 شوراي حل اختالف دريايي براي حل و فصل دعاوي احتمالي استفاده نمايند 

ضمناً متن مربوط به شرط داوري مورد قرول، شوراي حل اختالف دريايي براي درج در قراردادها ومعامالت به شار  زيار   

 توصيه ميگردد:  

در مورد قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر یا ... مراتب به شورای حل ف یا ادعا در صورت بروز هرگونه اختال "

 " اختالف دریایی ارجاع تا به موضوع رسیدگی و رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 دفاتر ثبت گزارشات روزانه كشتی منتشر شده:
 

 
    DECK LOG BOOK  .1                                                                                                                       .  دفتر ثبت عرشه  1

 .  دفتر ثبت موتورخانه 2

 و باالتر 3000(GT)براي كشتي ها با ظرفيت ناخالص   -

 3000(GT) براي كشتي ها با ظرفيت ناخالص زير  -

 براي شناورهاي متردد در محدوده آب هاي   -

 خليج فارس، درياي عمان و بحر خزر   

 

 2.  ENGINE ROOM  LOG BOOK 

- FOR SHIPS WITH GROSS TONNAGE OF 3000(GT) AND 

ABOVE 

- FOR SHIPS WITH GROSS TONNAGE UNDER  3000(GT) 

- FOR VESSELS ENGAGE ON NAVIGATING IN THE 

    PERSIAN GULF, GULF OF OMAN & CASPIAN SEA  

 OFFICIAL LOG BOOK  .3  .  دفتر ثبت رسمی3

   GMDSS  RADIO LOG BOOK  .4 .  دفتر ثبت رادیویی4

   RADAR  LOG BOOK  .5  .  دفتر ثبت رادار5

 GARBAGE  RECORD BOOK  .6 .  دفتر ثبت زباله6

 GANGWAY  LOG BOOK  .7 .  دفتر ثبت ورود و خروج7

 OIL RECORD BOOK (PART I)  .8 (1.  دفتر ثبت نفت )بخش8

 OIL RECORD BOOK (PART II)  .9 (2.  دفتر ثبت نفت )بخش 9

 OIL RECORD BOOK  FOR FIXED  PLATFORMS  .10 .  دفتر ثبت نفت برای سكوهای ثابت10
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