
 ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها 
 
اگر شناور برای بندر خاصی اعالم نمایندگی کرده باشد و بنا به هر دلیلی مجبور به تغییر سفر شود باید چه اقدامی  - ۱  

 بکنیم؟ 

بستگی به وضعیت سفر دارد اگر وضعیت سفر در اعالمیه نمایندگی ثبت شده است باشد که خود بندر می تواند بعد از پر  

 ی اقدام به لغو سفرنماید.کردن برگه مربوط اداره عملیات دریای

اگر وضعیت سفر وارد بندر شده باشد حتما باید اداره عملیات دریایی بندر تاییدیه عملیات دریایی تهران )آقای قادری(  

 را اخذ نماید و سپس از طریق پشتیبانی سیستم جامع دریایی اقدام به لغو سفر نماید. 
  

قادر به ثبت سفر برای شناور مورد نظر نمی باشید لطفا با کنترل "یغام  نماینده کشتیرانی برای ثبت سفر جدید با پ  -۲

 مواجه می شود این پیغام به چه معنی است؟"ترافیک بندر تماس حاصل نمایید 
این پیغام به معنی این است که برای این شناور سفر بازی وجود دارد که هنوز توسط اداره عملیات دریایی نهایی سازی  

زم است که با برج کنترل بندر خود هماهنگی الزم را به عمل آورده تا سفر باز شناور را تکمیل نمایند و  نشده است لذا ال

 سپس اقدام به درج سفر جدید کند.
  

 
  

 اگر شناور ایرانی غیر فعال باشد باید از کجا پیگیر فعال شدن شناور مربوطه باشیم؟  -۳
الی شناوران ایرانی تنها باید از ادارات ثبت بنادر محل ثبت شناور اقدام نمود که در این  غیرفع – برای پیگیری امور فعال

 خصوص هم پیغام مقتضی هنگام ثبت اعالمیه نمایندگی در سیستم رویت خواهد شد.
  



 
  

 ی کنیم؟ اگر شناور خارجی غیرفعال شد باید به چه صورت اقدام به فعال شدن شناور خارج  -۴
گواهینامه میبایست    سیستم   در   خارجی  شناور  اولیه  ثبت  حین  شناور  ظرفیت  و  ثبت  های برای شناوران خارجی حتما 

  این   برای  میباشد،  الزامی  خارجی  شناور  شدن  فعال  برای  نیز   بندی  رده  موسسه  فیلد  کردن  پر  همچنین  و  گردد  پیوست

اور خارجی کرده و مستندات مربوطه را جهت فعال شدن شناور ضمیمه شن  ویرایش  به   اقدام  زیر  بخش   از  میتوانید  شما  کار

 نمایید:
 ویرایش<--انتخاب رکود پیدا شده<--جستجوی شناور<--جستجو شناور<--جستجو اطالعالعات  <--جستجو اسناد

  

 
  

 بکنیم؟ باید اقدامی چه  ضافه کنیم یا برایاگر بخواهیم اسکله جدید را به بندر ا  -۵
برای اضافه کردن اسکله جدید ابتدا باید از عملیات دریایی تهران تاییده گرفته شود وسپس از کانال پشتیبانی جهت 

 اضافه شدن به سیستم جامع دریایی اقدام کنید.



  
منوع الخروج یا توقیف است مواجه می شویم  در هنگام ثبت خروج شناور با پیغام شناور از سمت کنترل و بازرسی م  -۶

 چه اقدامی بکنیم؟
 .نمایید اقدام  شناور الخروجی ممنوع یا توقیف رفع   و بررسی  از واحد کنترل و بازرسی اداره بندر خود جهت

  
جود  برای این شناور امکان ثبت سفر جدید و  "نماینده کشتی رانی در هنگام ثبت سفر جدید برای شناور با پیغام    -۷

  مواجه   ".است  نشده   خارج  بندر  از   هنوز   که   دارد  وجود   سامانه  در   زیر  leng۱۳۹۹۰۰۳۹۴  ندارد. سفری با شماره دریایی 

 ؟ بکند اقدامی  چه  باید  صورت  این  در میشود
کاربر کافی است به بندر مربوطه که به صورت مختصر در ابتدای شماره دریایی اشاره شده است اعالم نماید تا سفر 

 مربوطه را ببندند.
  

 
  

در هنگام ثبت کرو لیست شناوران ایرانی وقتی دو کاپیتان در لیست داریم چطور میتوان شخص دوم که در این سفر    -۸

 جز خدمه است را ویرایش و ثبت نمود؟
در این مورد چه در ورود )ثبت اعالمیه نمایندگی(و چه در خروج)درخواست اجازه حرکت( دریانورد را از لیست دریانوردان 

 با استفاده از تنها کدملی جستجو و تایید کرده و در صفحه بعدی از فیلد پایین صفحه سمت را ویرایش و ثبت میکنیم. 
ید یک کاپیتان درج شده و برای تعیین نوبت در ورود حتما عالوه بر درج  الزم به ذکر است که در هر سفر فقط و فقط با

 از   خروج  درخواست  بررسی   برای  را  درخواست  نهایی  تایید  تیک  خروج  در  و    صحیح کرولیست، تیک تایید نهایی خدمه

افراد سفر از سفر    لیست  بارگذاری  دکمه  از   میتوانید  ورود  در  لیست  کرو  درج  در  سهولت  برای  ضمنا  باشید،  زده   بندر  سمت

قبلی شناور و در خروج از دکمه های بارگذاری لیست افراد سفر از سفر قبلی شناور یا بارگذاری لیست افراد سفر از خدمه 

 ورودی استفاده نمایید.
  



 
  

 
  



 
  

در صورت برخورد با پیغام تاریخ و ساعت تقریبی ورود نمی تواند از تاریخ و ساعت درج شده در زمان ثبت کوچکتر   -۹

 باشد در هنگام ثبت اعالمیه نمایندگی یا ثبت ویرایش خروج مواجه شدیم چه اقدامی باید انجام دهیم؟
  

 
  

در این موارد ساعتی که بعنوان ساعت تقریبی ورود در تب درخواست اعالمیه نمایندگی درج کرد هاید کوچکتر از زمان  

زدن دکمه ذخیره در این صفحه میباشد، در حقیقت این به مثابه اعالم نمایندگی بعد از ورود شناور به بندر میباشد که 

  دانا  در  تیکت  ثبت  طریق  از   پشتیبانی  واحد   به    رار دادن اطالعات سفرعمال امکان پذیر نیست و باید ضمن در اختیار ق 

 .نمایید نمایندگی اعالم  درخواست  تب در( ذخیره دکمه زدن)سفر  درج زمان  تغییر به اقدام
  

  در صورتیکه در هنگام اعالم نمایندگی یا ثبت درخواست خروج با پیغام، نماینده محترم شما در سامانه امورکارگزارن  - ۱۰

 مجوز فعالیت ندارید مواجه شدیم چه اقدامی باید انجام دهیم؟
در این مورد باید با سامانه امور کارگزارن تماس گرفته و با آنها در خصوص بارگذاری مجوز فعالیت شرکت نمایندگی در 

از سامانه امور کارگزارن خوا نمایید،الزم به ذکر است که این اطالعات مستقیما  نده و به صورت  سیستم جامع تعامل 

 اتوماتیک در سامانه سیستم جامع دریایی درج میشوند. 
  



 
  

روز از تاریخ تایید اجازه حرکت توسط بندر نشد یا به   ۵در صورتیکه شناور موفق به خروج از بندر بعد از فرصت    - ۱۱

 هر دلیلی نیاز تمدید اجازه حرکت بود چه اقدامی باید انجام دهیم؟
ب درخواست  در این صورت بعد از جستجو سفر از منوی جستجو اسناد و رجوع به ثبت ویرایش خروج برای سفر،در ت 

 اجازه حرکت دکمه تمدید اجازه حرکت را بعد از درج اطالعات جدید مزنیم.
  

 
  

 برای درخواست نمایندگی ثانویه باید چه اقدامی انجام داد؟  - ۱۲
در صورتیکه نماینده اصلی قصد درخواست نماینده ثانویه برای سفر داشته باشد،هنگام اعالمیه نمایندگی باید نوع نماینده  

 .نماید  انخاب  charterer را



تص در  ذخیره  و  اجباری  فیلدهای  کردن  نماینده)پر  درخواست  از  تایید  بعد  را  درخواست  میبایست  نیز  دوم(،بندر  ویر 

نماید.)بعد از انتخاب سفر توسط کاربر بندر تصویر سوم نمایش داده میشود که برای تایید باید تیک مورد تایید است را  

 فعال کند(
ر به انجام امور اصلی الزم به ذکر که نماینده ثانویه اموری مانند درخواست آبرسانی و موارد این چنینی را انجام داده وقاد

 . نیست  pc مانند ثبت خروج و دریافت
  

 
  

 
  



 
  

 برای درج سفر شناورهای کاپوتوژی چه اقداماتی باید انجام داد؟  - ۱۳
اگر شناور انتخابی از سوی نماینده شرکت کشتیرانی در زمان درج اعالمیه نمایندگی، پرچمی غیر از ایران، بندر مبدا و  

شناور مورد نظر دارای مجوز  در صورت وارد کردن بندر مقصد، هر دو بنادر ایرانی باشند پیغامی مبنی بر اینکه ممکن است  

کاپوتاژی باشد به کاربر نمایش داده می شود که در صورت تایید این موضوع از سمت کاربر، کاربر نماینده باید از طریق 

 مدارک همراه حتما مجوز کاپوتاژی مربوط به شناور را به همراه اعالمیه نمایندگی پیوست کند. 
  

 
  

 همانور که در تصویر پیداست پرچم شناور غیر ایرانی میباشد.
  



 
  

پیغام و درج شوند،  انتخاب  کاربر  و مقصد توسط  مبدا  بنادر  کاپوتاژ است "اگر  نیازمند اخذ مجوز  نظر  را    "شناور مورد 

 مشاهده می کند.
همراه که در  در صورتی کاربر نمایندگی کشتیرانی اقدام به تایید مربوط به مجوز کاپوتاژی نماید، باید از طریق مدارک  

  "مجوز کاپوتاژ"پایین صفحه تب درخواست اعالمیه نمایندگی قابل مشاهده است مدرک مورد نظر را درج کند و نوع آن را  

انتخاب نماید و در صورتی که مدرک را درج نکند، سیستم از ثبت اعالمیه نمایندگی جلوگیری کرده و خطایی مبنی بر لطفا  

 ا از طریق مدارک همراه پیوست نمایید را نمایش میدهد.فایل مربوط به مجوز کاپوتاژ ر 
  

 
  

حال با توجه به اینکه درج بندر مقصد توسط کاربر نماینده کشتیرانی در زمان ثبت اعالمیه نمایندگی اجباری نمی باشد،  

در صورتی که بندر مقصد توسط کاربر درج نشود، سیستم هیچ پیغامی مبنی بر کاپوتاژی بودن شناور را نمایش نمی دهد.  

همین دلیل الزم است برای بررسی کاپوتاژی بودن یا نبودن شناور این موضوع یکبار نیز در قسمت ثبت درخواست به  

بندر مقصد اجباری می   نماینده کشتیرانی، درج  خروج بررسی شود. زیرا در زمان ثبت درخواست خروج توسط کاربر 

شود و در صورتی که بندر مبدا که کاربر در زمان ورود   باشد، به همین دلیل در قسمت خروج نیز فرآیند دوباره بررسی می



بر  پیغامی مبنی  مانند ثبت اعالمیه نمایندگی  ایرانی باشد به  بندر مقصدی که در زمان خروج درج میکند  درج کرده و 

 را کاربر مشاهده میکند. "شناور مورد نظر نیازمند اخذ مجوز کاپوتاژ است"
  

 
  
 در   که  همراه   مدارک  طریق  از  باید   نماید،   کاپوتاژی  مجوز  به  مربوط   تایید  به  اقدام   کشتیرانی  نمایندگی  کاربر  صورتی   در 

  درخواست   ثبت  از سیستم  مجوز،  درج  عدم  صورت  در  نماید  کاپوتاژی  مجوز  درج به  اقدام  باشد   می   "سفر اطالعات"  تب

 وگیری میکند. جل خروج
بعد از درج درخواست خروج توسط کاربر نماینده کشتیرانی، بررسی درخواست توسط کاربر خدمات بندر مربوطه انجام  

 میپذیرد.
در این قسمت در صورتی که شناوری که کاربر نماینده کشتیرانی برای آن اقدام به درج سفر کرده است دارای پرچم 

با توجه به بنادر    "وارده از سوی کاربر ایرانی باشند پیغامی به کاربر خدمات مبنی بر اینکه    غیر ایرانی و بنادر مبدا و مقصد

را مشاهده میکند و اطالعات   "مبدا و مقصد برای این شناور، ممکن است شناور مورد نظر نیازمند اخذ مجوز کاپوتاژ باشد 

اینده نیز وارد شده است را رویت میکند، در صورتی  درج شده نسبت به این کاپوتاژِ بودن یا نبودن شناور که توسط نم

که کاربر اقدام به درج مدرک برای مجوز کاپوتاژی کرده باشد، کاربر خدمات یک گرید مشاهده میکند که در آن می تواند  

 مدرک ارسالی کاربر نماینده را فقط مشاهده کند. 
به تایید و یا رد درخواست اجازه حرکت برای سفر مورد   سپس با توجه به مدرک ارسالی و مدارک مربوط به کاربر، اقدام

 نظر میکند.
بدیهی است که با توجه به اینکه خدمات بندر میتواند اطالعات مربوط به کاربر را مشاهده کند در صورتی که مشکلی در  

ناور وجود داشته باشد،  رابطه با مدارک کاربر اعم از درج نادرست مدرک و یا مسائل دیگر در رابطه با مجوز کاپوتاژی ش

 عواقب احتمالی آن متوجه کاربر خدمات بندر مربوطه نیز خواهد بود.
  



 

 


