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شركت های كشتيراني
موضوع  :اجرای فرآيندهای سيستم جامع دريايي

سالم علیکن
احتطاها" با عٌایت بِ تَافق بعول آهسُ با کلیِ شطکتْای حاضط زض جلسِ هَضخ  ٍ 1991/9/1بطگعاضی زٍضُ
آهَظشی سیستن جاهع زضیایی زض ذصَص ًحَُ اجطای فطآیٌسّای اعالهیِ ًوایٌسگی ،زضذَاست صسٍض اجاظُ
حطکت ،زضذَاست تحَیل هَاز ظائس ،زضذَاست جابجایی ٍ آبطساًی ،هقطض است تواهی شطکت ّا اظ هَضخ
 1991/11/11کلیِ زضذَاست ّای اجاظُ حطکت ضا اظ ططیق سایت http://imasportal.pmo.ir/imasenx
ثبت ًوایٌس ّ .وچٌیي الظم است شطکت ّای کشتیطاًی ًکات ظیط ضا هس ًظط قطاض زٌّس :
الف)جْت زضیافت ًام کاضبطی ٍ ضهع عبَض بِ سایت هصکَض هطاجعِ ٍ بطای شطکت ّایی کِ فاقس ًام کاضبطی هی
باشٌس بایستی اظ ططیق بٌسض اقسام ًوایٌس .
ب)با تَجِ بِ زستَضالعول اجطایی ثبت ٍ تعییي ًَبت  ،پْلَگیطی بِ اسکلِ ٍ صسٍض اجاظُ حطکت کشتی ّا  ،اسٌاز
اشاضُ شسُ بشطح شیل بایستی زض ظهاى اعالهیِ ًوایٌسگی ٍ زضذَاست ذطٍج شٌاٍض زض سیستن باضگصاضی گطزز.
 هساضک کشتی زض ظهاى اعالهیِ ًوایٌسگی ( ٍضٍز بِ بٌسض ) :
 -1اظْاض ًاهِ اجوالی General Declaration
 -1اظْاضًاهِ کاال Cargo Declaration/Manifest
 -9فْطست ذسهِ Crew List
 -4فْطست هسافطیي Passenger List
 -1گَاّی ظطفیت باضگیطی International Tonnage Measurement Certificate
 -1اجاظُ حطکت آذطیي بٌسض باضگیطی Port Clearance
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 هساضک کشتی زض ظهاى زضذَاست ذطٍج :
 -1اظْاضًاهِ کاال Cargo Declaration/Manifest
 -1فْطست ذسهِ Crew List
 -9فْطست هسافطیي Passenger List
 -4اظْاضًاهِ کاالی ذططًاک Dangerous Good Declaration
پ) زض صَضت تاذیط ًوایٌسُ شٌاٍض زض کٌتطل ،ثبت ٍ صحت اطالعات سفط شٌاٍض ،ذسهات زضیایی بٌسض  ،هسؤل
تاذیط زض صسٍض اجاظُ حطکت ًرَاّس بَز .
ت) شطکتْا بایستی اظ تاییس شسى هساضک تحَیلی ٍ اطالعات ٍاضز شسُ زض سیستن ،اظ ططیق برش ذسهات زضیایی
بٌسض اطویٌاى حاصل ًوایس .
الظم بصکط است اظ تاضید  97/01/01صسٍض اجاظُ حطکت شٌاٍض صطفا" اظ ططیق سایت ٍ بصَضت کاهال
الکتطًٍیکی" بوده ٍ هساضک فیعیکی پصیطفتِ ًرَاّس شس .

حبيب اله طالبي
معاون امور دريايي
رونىشت :
 مديرت محترم بنادر و دريانىردي و منطقو ويژه اقتصادي اميرآباد جهت استحضار اداره امىر بندري جهت اطالع و اقدام الزم اداره آمار و انفىرماتيك جهت اطالع و اقدام الزم اداره حفاظت و ايمني دريايي جهت اطالع و اقدام الزم قسمت خدمات دريايي جهت اطالع و اقدام الزم -اقدام كننده  :حسن باقري
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