
 ترمينالهای کانتينری Manifest سامانهجزئيات مربوط به 

 .امکان درخواست خدمت وجود دارد ساعت شبانه روز 42در  زمان ارائه خدمت 

 .بصورت انالین و در لحظه خدمت ارائه می شود زمان تحويل درخواست

 . مانیفست نیاز به تاییدیه اداره امور کانتینر دارد اصالحیهو اداره مالی نیاز به تاییدیه  THCصورتحساب 

 و در بستر اینترنت فرمهای مربوطه ،با استفاده از سامانه مانیفست نحوه درخواست و مكان اخذ خدمت 

  از طریق سامانه  نحوه تحويل خدمت و مكان آن

 ارائه خدمت رایگان است هزينه خدمت

فقط، شرکتهای کشتیرانی دارای مجوز فعالیت در بندر و دارای مجوز فعالیت در سامانه مانیفست، امکان  واجدين شرايط و ضوابط دريافت خدمت

 .دریافت خدمت دارند

 مراحل انجام كار

 لیست بارگیری توسط شرکت کشتیرانی ارسال فایل مانیفست یا -1

 دریافت تاییده ارسال فایل مانیفست یا لیست بارگیری توسط شرکت کشتیرانی -4

 پهلوگیری شناور در اسکله -3

 تخلیه یا بارگیری شناور توسط اپراتور  -2

 دریافت اطالعات قبض انبار وارداتی توسط شرکت کشتیرانی -5

 اتمام تخلیه یا بارگیری -6

 تخلیه  و بارگیری توسط شرکت کشتیرانی THCدریافت صورتحساب  -7

 دریافت درخواست اصالحیه های مانیفست واراتی -8

 بارگیری کانتینر صادراتیصدور حکم ترانشیپ برای  -9

 ارسال فایل کپارن مانیفست مدارك مورد نياز

 تعامل مستقيم با مسئول ارائه خدمت

 بنادر ادارات امور کانتینر و امور بندری 

  مجتمع بندری شهيد رجايی -بندرعباس 

 info@bpa.ir  :ایمیل ،   9-33512۶۶1-۶76: تلفن تماس

 بزرگراه طالقانی ، برج بندربوشهر ، انتهای   

  Info@bpmo.ir :ایمیل ،   ۶7733348۶51،7: تلفن 

 اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر –خرمشهر 

 rInfo@Khmail.i: ایمیل ،   535448۶1-۶651: تلفن 

  (ره ) مجتمع بندری امام خمينی  -( ره)بندر امام خمينی 

            info@khomeiniport.com : ایمیل ،   ۶6154482۶۶1 :تلفن 

 باشد قابل دریافت می در صفحه آغازین ورود به سامانه راهنمای نحوه استفاده از خدمت

 - سواالت متداول

 تماس اطالعات

  (بامداد کامپیوتر  شرکت)پشتیبان سامانه  اطالعات تماس

   128پالک  -بین سلیمان خاطر و اورامان-مطهری شرقی خیابان :آدرس

  883۶3۶93:تلفن 

 younas@bamdadcomputer.com: ایمیل  آقای صحرایی ،  -

 A.bajelan@ bamdadcomputer.com: ایمیل   ، باجالنآقای   -

 می باشد کامپیوتر تبلت، موبایل،قابل استفاده در   Responsiveبا توجه به طراحی  (مرورگرهای قابل استفاده)سازگاری درگاه 

 را دارد Opera و IE ، Mozila ، Chrome شامل رایج مختلف های مرورگر در مشاهده قابلیت

 

mailto:info@khomeiniport.com

