
 بيانيه توافق نامه سطح خدمات

 اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥١٤٣١١٠٦درخواست ورود شناور به بندر  كد  نام خدمت:

  

  : مقدمه

 به اين صورت كه نمايندگان كشتيراني از طريق سامانه جامع دريايي درخواست اعالميه نمايندگي بندر است. بهشناور ورود تردد ايمن  اين خدمت،
هدف از اين توافق نامه به . گردداور به محدوده بندر آغاز ميرا ثبت و مدارك مورد نياز را در سامانه جامع دريايي بارگذاري كرده و پروسه ورود شن

ي در ع درياينه جامگزارش شناورهاي ورودي و اطالعات ذيربط در ساما. باشددها ميمت گيرندگان سهولت دسترسي  آسانتر به سامانه و كاهش تردخد
 . دسترس مي باشد

 

توسط اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد، دمت ارائه شده : هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه به منظور ارائه با كيفيت خهدف
كليه پروسه ورود و  ي كشتيراني مورد توافق قرار گيرد ونمايندگ هايشركتبراي  "به بندر شناورورود درخواست " كيفيت تحويل خدمت

هاي نظارت و اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روش پهلوگيري بصورت الكترونيكي قابليت مانيتورينگ و پايش را دارد.
                                                                                                                        كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت

  

ت بندري و صدور ، ارائه خدماورالعمل اجرايي ثبت و تعيين نوبت، پهلوگيري به اسكلهبر اساس دستاداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد،  :مسؤليت
 ، اجازه دارد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه كند.و واحدهاي شناور در بنادر تابعه پيماهاي اقيانوساجازه حركت جهت كشتي
  باشد:موارد ذيل ميمراحل ارائه خدمت شامل 

شناور وارد در، نهاي الزم با واحد كنترل ترافيك بپذيرد و پس از انجام هماهنگيشتيراني  صورت ميثبت درخواست اعالميه نمايندگي كدر ابتدا 
  . شودمحدوده بندر مي

  

  : تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

 غيرههاي قانوني و مهگواهينا ـ، كليه اطالعات مربوط به كشتي و سفر ذيربط معرفي خود به عنوان نماينده كشتيضمن  بايدنمايندگي كشتيراني، 
پهلودهي  و ورود و تحويل و اعالميه نمايندگياداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد را در سامانه جامع دريايي بارگذاري و مدارك را بصورت دستي به 

تبط به ات مرز رعايت مالحظموظف است پس ااداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد شناور مورد نظر و درخواست را در سيستم ثبت نمايد. متقابال 
   تامين نمايد. ،پهلوگيري جهت انجام عمليات ورود وكش و راهنمابر را راهنما و واحدهاي خدماتي يدك، هاها و كنوانسيوننامهآيينقوانين، 

  . تحويل نمايداداره عمليات دريايي مدارك و مستندات مورد توافق را در سامانه جامع دريايي بارگذاري و بصورت فيزيكي به  بايدمتقاضي 



مان خود را دريافت نمايد ساز مجوز زمان متقاضي نتواند در موعد مقررتحويل آنها به اين سا هاي اين خدمت و تكميل فرم ودر صورتيكه پس از پرداخت هزينه
  .نمايدنميبه متقاضي پرداخت  هيچگونه غرامتي

در رابطه با زمان انجام خدمت،  قيدستگاه به صورت دق رسانياطالع گاهيپا يخدمت جهت ارائه رو رزي/خدمت اطالعات فرم به مربوط موارد
ت از خدم اتيجزئ هيبه خدمت و كل يدسترس هايو زمان ينحوه دسترس ،يمتقاض يتعداد مرتبه مراجعه حضور ،ييمراحل اجرا از،يمدارك مورد ن

  .باشديخدمت در دسترس عموم م زيم قيطر

  

  گردد. هاي خدمات بندري و دريايي محاسبه ميها بر اساس كتابچه تعرفههزينه:  كليه هاها و پرداختهزينه

  

    .، اعتبار داردزمان  اصالح / جايگزين شدن توافقنامه سطح خدمات جديد: اين توافقنامه تا دوره عملكرد

  

 كند.مي ، خاتمه پيداو پهلوگيري شناور پايان عمليات ورود: دريافت اين خدمت پس از خاتمه توافقنامه

  

  

  

  

  

  

 


