
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

  ١٣٠٥٢٠٧٨١٠٦  كد  (LRIT SAT, AIS)نام خدمت: ايجاد بستر مانيتورينگ و رديابي شناورها 

  

 مقدمه

دي در رايمني و امنيت دريانوهاي ساحلي در راستاي يك الزام در شناورها و ايستگاهار شناورها به عنوان كيا سيستم شناسايي خود AISسامانه 
 اتكند تا اطالعهاي ساحلي فراهم ميامكان را براي شناورها و ايستگاهگيرد. سامانه مذكور اين برداري قرار ميسطح بين المللي مورد بهره

عددي مذكور مي تواند از اطالعات مت هايبندر اميرآباد با بهره گيري از سامانه هاي ساحلي اطراف خود مبادله كنند.متعددي را با شناورها و ايستگاه
  از جمله نام و مشخصات، سرعت، جهت، مسير شناورها و همچنين وضعيت ترافيكي اطراف خود مطلع شود.

  

 هدف

مت دهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد، كيفيت تحويل خ
مورد توافق قرار گيرد. اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص  ")LRIT SAT, AIS(ايجاد بستر مانيتورينگ و رديابي شناورها "

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميهاي نظارت و مسئوليتاين خدمت و روش
  

 مسئوليت

 مانيتورينگ بستر جاداي با مرتبط مقررات الكترونيك، دولت توسعه راه نقشه ششم، برنامه پنجم، برنامه استناد به اميرآباد، دريانوردي و بنادر كل اداره
 و غيره ١٣٨٤ بهمن مصوب دريانوردي و بنادر سازمان نامه ايين دوم فصل ٧ و ٦ مقررهـ  ١٩٧٤ سسوال كنوانسيوننظير  شناورها رديابي و

   .باشندمي خود مديريت تحت حوزه در بنادر سازمان هايسياست اجراي و ايجاد مجوز داراي
  ارائه شود. تعيين موقعيت مكاني شناورها و گزارش ترددبا كند كه اين خدمت سازمان بنادر و دريانوردي موافقت مي

  

 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

هاي مرتبط با ايمني به عنوان يكي از سيستم AISبندر اميرآباد با ارسال و دريافت اطالعات از طريق سامانه هاي متردد در محدوده كشتي
 .توانند با اطمينان خاطر در محدوده مذكور اقدام به دريانوردي كننددريانوردي مي

  موجود در شناور، خدمات مذكور را دريافت مي كند. AISهاي صورت غير حضوري و از طريق گيرندهخدمات بمتقاضي دريافت اين 
دقيق در رابطه با زمان انجام خدمت، ورت ص اه بهرساني دستگعالاه اطروي پايگ هئزيرخدمت جهت ارا/ عات خدمت الموارد مربوط به فرم اط

دمت يات خزئهاي دسترسي به خدمت و كليه جي و زماني، نحوه دسترسضوري متقاضه حمورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبطه مراجع كدارم
  . باشددر دسترس عموم مي دستگاهخدمت الكترونيكي  زاز طريق مي

  



  

 هاها و پرداختهزينه

برداري همه دريانوردان و جهت بهره درواقع ارايه خدمات مذكور گيرد.ميبصورت خودكار و بدون هزينه انجام  AISتبادل اطالعات در سامانه 
در اين خصوص هزينه اي از جانب دريافت كننده خدمات پرداخت نمي شود و ارايه دهنده خدمات نيز غرامتي  شوند.رايگان مخابره ميبه صورت 

  پرداخت نمي كند.
  

 دوره عملكرد

 اداره كل بنادر و دريانورديباشد و در اين راستا، نده دولت جمهوري اسالمي ايران ميسازمان بنادر و دريانوردي به عنوان دستگاه متولي، نماي
رداري بروزي بهرهاز سامانه مذكور به صورت شبانهاميرآباد به عنوان بخشي از سازمان بنادر و دريانوردي و در جهت ارتقاي ايمني دريانوردي، 

  كند.مي

 

 خاتمه توافقنامه

 د و بحث خاتمه آن مطرح نيست.اين خدمات بصورت دايم و بدون وقفه و در راستاي ايمني دريانوردي ارايه مي شو

  

  

 


