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omeo
کشتی خارج از مسیر تعریف
شده است.

uliet

کشتی حامل مواد خطرناک یا قابل اشتعال
دچار حریق و یا نشتی شده باشد و با دیدن
این پرچم باید از کشتی تا جای ممکن فاصله
گرفت.

ت اجاره کامل  ،مطابق با قوانین ملی
ه کامل بوده و توافق الزم بین پرچم
ران) صورت بگیرد .همچنین شناور
باید مفاد کنوانسیونهایی را که
شده است ،عالوه بر مقررات پرچم
ت به صورت اجاره کامل موظف به
به صورت اجاره کامل در آن به ثبت

کشور مشخص در دنیا و پرچم سایر

oxtro

است و کشتیهای دیگر با
د با کشتی یاد شده ارتباط
د .کاربرد دیگر این پرچم در
ست که به کشتیهای دیگر
ملیات پروازی درحال انجام

کشورها برای تردد در دریاها ،کشتیها ممکن است مجبور به استفاده از
چند پرچم دیگر برای اعالم شرایط خود شوند .در گذشته که سیستمهای
مخابراتی و صوتی و تصویری به این حد از توانمندی نرسیده بود ،کشتیها
برای اعالم شرایط خود از پرچمهای حاوی نشانههایی مشخص استفاده
میکردند .تعدادی پرچم با نشانههای بینالمللی با زبان رمز نشانه گذاری
شده وجود دارد که امکان برقراری ارتباط با کشتیهای مختلف را فراهم
میکند .این پرچمها حاوی نشانه گذاریهایی هستند که در میان کشورها
و کشتیهای آنها قابل قبول و شناخته شده است.
در ادامه به تعدادی از این پرچمها که معنای مشخصی دارند و زبان
بینالمللی کشتیها محسوب میشوند ،میپردازیم .این پرچمها با حروف
التین و به ترتیب معرفی میشوند.

cho

کشتی به سمت راست
خود تغییر مسیر
میدهد.

lfa

کشتی غواصی را به درون آب
فرستاده و میخواهد کشتیهای
دیگر فاصله شان را با کشتی حفظ
کنند.

ravo

کشتی در حال بارگیری ،تخلیه و یا
حمل مواد خطرناک یا
منفجرشونده است.

harlie
عالمت مثبت و تایید است.

elta

کشتی برای حرکت کردن و چرخش با
مشکل روبروست و از کشتیهای
دیگر در خواست میکند که فاصله
بگیرند.
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