
سازمان بنادر و دریانوردي
منطقه ویژه اقتصادي بندر امیر آباد

-5-صفحه : خدمات بندريروش اجرایی عنوان سند
APSEZ-QHSE-P02کد سند

واردات انواع کاال(حمل غیر یکسره و انبارش در محوطه و یا انبار) -6-2

شروع 

و ارائه اسناد و   )ترمینال(مراجعه به دفتر بندر
دارك م

نده شرکت کشتیرانی نمای

فزار -اعمال در دفاتر  ثبت در نرم ا

دفتر ترمینال

ه مانیفیست ارائ
و درخواست

تر کل دف ر  نرم افزا

تشکیل پرونده کشتی و ثبت در برگ اطالعات 
پرونده

دفتر ترمینال

ثبت در پرونده

یاز به  آیا مانیفیست ن
اصالحیه دارد

رائه درخواست  اعالم به صاحب کاال جهت ا
یفیست اصالح مان

نده شرکت کشتیرانی نمای

مور اداري الزم بررسی مدارك و انجام ا

مور بندري ترمینال/ کارشناس ا

ط و ضوابط مربوط پذیرش اصالحیه حسب شرای
اعالم پرداخت هزینه به صاحب کاال

ز معاونت امور بندري و یا نماینده مجا

و ارائه قبوض به بندر ده  ینه اعالم ش پرداخت هز

نده شرکت کشتیرانی نمای

A

بله

خیر

یات پاس کشتی انجام عمل

یرانی، گمرك، گارد قرنطینه، کشت

موافقت و برنامه ریزي و هماهنگی جهت 
هلودهی کشتی به اسکله پ

مرکز هماهنگی

درخواست پهلو دهی شناور

کشتیرانی
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-6-صفحه : خدمات بندريروش اجرایی عنوان سند
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تعیین بار شمار اسکله و بار شمار انبار
و اعالم جهت استقرار در محل 

معاون انبار  –رئیس ترمینال  

C

اطالع رسانی به مسئولین عملیات در خصوص 
پهلو دهی شناور براي عملیات تخلیه 

دفتر ترمینال-رئیس ترمینال 

واگذاري تجهیزات 
مامور تالی

....و 

استقرار جهت اعزام تجهیزات تخلیه در اسکله

مسئول تجهیزات و  اسکله/ معاون عملیات 

طرح ریزي عملیات و مشخص نمودن عوامل 
عملیاتی و ثبت در فرم برنامه ریزي عملیات

مسئول تجهیزات/ معاون عملیات 

اطالع رسانی به عوامل عملیاتی و ثبت موارد در 
دفتر عملیات

مسئول تجهیزات/ معاون عملیات 

اعالم کتبی تخلیه 
بار صارداتی

شروع عملیات تخلیه کشتی

ترمینال 

تعیین محل انبارش در انبار یا محوطه و ثبت 
اطالعات کشتی در دفتر آدرس کاال

کارشناس عملیات انبار-دفتر ترمینال 

دفتر آدرس کاال

تنظیم آمار و گزارشات در 
هر شیفت کاري و پایان 

عملیات

A

B

شروع عملیات تخلیه کشتی

ترمینال 

استقرار در اسکله جهت شمارش کاال
بار شمار ترمینال
بارشمار کشتیرانی
بارشمار کشتی
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تالی شیت-ثبت در چک لیست بار شماري
ثبت در هندهلد

بار شمار اسکله

تالی شیت

تکمیل فرم بته و ارائه به راننده کشنده

بار شمار اسکله

فرم بته

C

مقایسه تعداد با موارد مندرج در بته

بار شمار پشت خط

آیا مغایرت دارد

تخلیه کاال در محوطه و صفافی آن

عملیات-بار شمار انبار 

ثبت مغایرت و عدم تخلیه محموله کشنده تا 
تعیین تکلیف از نظر تعداد 

بار شمار اسکله
بله

خیر

اصالح موارد در بته

بار شمار اسکله

شمارش کاالي محوطه و یا انبار در پایان هر 
شیفت

بارشمار انبار

آیا مغایرت دارد

بررسی با حضور بار شمار کشتیرانی و بارشمار 
اسکله و نهایتا اگر اشتباه بود از طرف بار شمار 

اسکله باشد اصالح تالی
کشتیرانی-اسکله -بارشمار انبار

تکمیل تالی در پایان شیفت
ثبت در فرم شمارش و تسویه محوطه 

مقایسه با جمع بته ها و لیست بار شماري
بارشمار اسکله

خیر

بله

آیا کشتی کامال تخلیه 
شده است

F

B

دراین قسمت اصالح 
بدون ارجاء کشنده 
به اسکله صورت 

میگیرد
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تکمیل تالی و مشاهده مانده کاالي کشتی در 
هندهلد

بار شمار اسکله

پایان

F

آیا کاال کسر و یا اضافه 
دارد 

اضافه بار/صدور فرم صورتمجلس کسر
و دریافت تائید از نماینده کشتیرانی

دفتر ترمینال

تکمیل فرم اعالم تسویه کشتی 
در پایان عملیات تخلیه

مسئول عملیات انبار

ز نرم افزار جهت اعالم  صدور برگه تسویه کشتی ا
تسویه کشتی به بندر

دفتر ترمینال

صدور صورت مجلس

بله

خیر

درخواست قبض انبار

نماینده کشتیرانی

امضاي  فت رسید با مهر و  نرم افزار و دریا انبار از  صدور قبض 
برگه اطالعات پرونده کشتیرانی بر روي 

دفتر ترمینال

آیا هنگام تخلیه از وسیله 
کسر / حمل آسیب دیدیگی 

...یا اضافه و 
مشاهده نشده است  


