جزئيات مربوط به سامانه جامع دريايي – اعالم ورود  ،خروج و جابجايي شناور

زمان ارائه خدمت

زمان ارائه خدمت  42ساعته می باشد

زمان تحويل درخواست

به کاربر بستگی دارد بطور متوسط کمتر از نیم ساعت می باشد.

نحوه درخواست و مكان اخذ خدمت

از طريق درگاه به آدرس lhttp://sso.pmo.ir/PMOPortal

نحوه تحويل خدمت و مكان آن

از طريق درگاه سامانه

هزينه خدمت

رايگان است

واجدين شرايط و ضوابط دريافت خدمت

شرکت هاي کشتیرانی

مراحل انجام كار

اعالم ورود شناور:
 -1ابتدا کاربر فرم اعالم ورود را باز کرده  -4تب اطالعات شناور ورودي را باز
کرده در صورتیکه شناور جديد باشد اطالعات آن را وارد می نمايد و اگر در
سیستم سابقه داشته باشد فقط جستجو می نمايد  -3سپس تب درخواست را پر
می کند  -2در انتها دکمه ذخیره را ثبت می کند  -5.جهت پیگیري از بخش
جستجوي اسناد و بخش پیگیري کار می تواند درخواست ثبت شده را پیگیري
نمايد.
خروج شناور :
 -1اطالعات سفر خروجی تکمیل می گردد
 -4درخواست اجازه حرکت
NOD -3
 -2اطالعات عملیات دريايی درج می گردد.
جابجايی شناور :
-1
-4
-3
-2
-5

ثبت درخواست
بررسی امور دريايی و اسکله اختصاصی و بندري
ثبت اعالمیه جابجابی
عملیات دريايی
ثبت گزارش نهايی

مدارك مورد نياز

در سامانه و در بخش اعالم ورود لیست مدارک مشخص شده است.

تعامل مستقيم با مسئول ارائه خدمت

اين بخش در خود سیستم پیش بینی شده و شمارههاي تماس در سامانه ذکر شده
است .
از طريق ايمیل ،کاربر با کارشناس مربوطه در ارتباط هست
از طريق شبکه اجتماعی کاربر با مسوول خدمت در ارتباط هست
شماره تماس 77762203-77494563-66109773

راهنماي نحوه استفاده از خدمت

راهنماي استفاده از سايت در سامانه موجود می باشد

سواالت متداول

در سامانه موجود می باشد

اطالعات تماس

اطالعات شماره تماس سازمان ،بخش پشتیبانی ،آدرس فیزيکی و پستی در سامانه
ارائه شده است

سازگاري درگاه (مرورگرهاي قابل استفاده)

قابلیت مشاهده در موبايل و تبلت و در مرورگرهاي رايج وجود دارد

