بیانیه توافق نامه سطح خدمات
نام خدمت :ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها ) (LRIT SAT, AISکد ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۶

مقدمه
سامانه  AISیا سیستم شناسایی خودکار شناورها به عنوان یک الزام در شناورها و ایستگاههای ساحلی در راستای ایمنی و امنیت دریانوردی در
سطح بین المللی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .سامانه مذکور این امکان را برای شناورها و ایستگاههای ساحلی فراهم میکند تا اطالعات
متعددی را با شناورها و ایستگاههای ساحلی اطراف خود مبادله کنند .بندر امیرآباد با بهره گیری از سامانههای مذکور می تواند از اطالعات متعددی
از جمله نام و مشخصات ،سرعت ،جهت ،مسیر شناورها و همچنین وضعیت ترافیکی اطراف خود مطلع شود.

هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ،کیفیت تحویل خدمت
"ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها ( ")LRIT SAT, AISمورد توافق قرار گیرد .این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص
این خدمت و روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

مسئولیت
اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ،به استناد برنامه پنجم ،برنامه ششم ،نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ،مقررات مرتبط با ایجاد بستر مانیتورینگ
و ردیابی شناورها نظیر کنوانسیون سوالس  1974ـ مقرره  6و  7فصل دوم ایین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن  1384و غیره
دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای سازمان بنادر در حوزه تحت مدیریت خود میباشند.
سازمان بنادر و دریانوردی موافقت میکند که این خدمت با تعیین موقعیت مکانی شناورها و گزارش تردد ارائه شود.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
کشتیهای متردد در محدوده بندر امیرآباد با ارسال و دریافت اطالعات از طریق سامانه  AISبه عنوان یکی از سیستمهای مرتبط با ایمنی
دریانوردی میتوانند با اطمینان خاطر در محدوده مذکور اقدام به دریانوردی کنند.
متقاضی دریافت این خدمات بصورت غیر حضوری و از طریق گیرندههای  AISموجود در شناور ،خدمات مذکور را دریافت می کند.
موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت  /زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،
مدارک مورد نیاز ،مراحل اجرایی ،تعداد مرتبطه مراجعه حضوری متقاضی ،نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت
از طریق میز خدمت الکترونیکی دستگاه در دسترس عموم میباشد.

هزینهها و پرداختها
تبادل اطالعات در سامانه  AISبصورت خودکار و بدون هزینه انجام میگیرد .درواقع ارایه خدمات مذکور جهت بهرهبرداری همه دریانوردان و
به صورت رایگان مخابره میشوند .در این خصوص هزینه ای از جانب دریافت کننده خدمات پرداخت نمی شود و ارایه دهنده خدمات نیز غرامتی
پرداخت نمی کند.

دوره عملکرد
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه متولی ،نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد و در این راستا ،اداره کل بنادر و دریانوردی
امیرآباد به عنوان بخشی از سازمان بنادر و دریانوردی و در جهت ارتقای ایمنی دریانوردی ،از سامانه مذکور به صورت شبانهروزی بهرهبرداری
میکند.

خاتمه توافقنامه
این خدمات بصورت دایم و بدون وقفه و در راستای ایمنی دریانوردی ارایه می شود و بحث خاتمه آن مطرح نیست.

