
 دستورالعمل تخصیص ویندو به شناورهای کانتینری

 

: کلیات  

بندر شهید رجایی، بزرگترین بندر کانتینری ایران با رعایت موازین محیط زیستی و استفاده از منابع پاک انرژی، دروازه 

اصلی کشور برای صادرات و واردات کاالی کانتینری و ارایه دهنده خدمات ترانزیت و ترانشیپ به کشورهای حوزه خلیج 

، افغانستان، عراق، ترکیه، شرق و شمال اروپا، شمال آفریقا و CISرهای فارس، دریای عمان، کشورهای همسایه شامل کشو

شبه قاره هند است. بندر در جهت ارتقای ارزش برای مشتریان و ذینفعان عالوه بر ایفای وظایف و نقش اجتماعی خود، 

ش اتصال و تراکم سرویس های بندری قابل اعتماد، سریع و با صرفه اقتصادی می باشد و نقاط اصلی تجارت جهانی را با افزای

 حمل و نقل چند وجهی پوشش می دهد.     

 : هدف

این دستورالعمل در جهت شفاف سازی و نظام دهی چگونگی پهلودهی کلیه شناورهای کانتینری کشتیرانی های مختلف به  

بهره وری اسکله و خدمت ترمینال یک و دو و همچنین تدوین برنامه زمان بندی پهلودهی ) ویندو ( در راستای افزایش 

رسانی بهینه به خطوط کشتیرانی تهیه شده است و می تواند با توجه به در نظر گرفته شرایط و اقتصادی زمان به صورت 

 یی تغییر یابد.کلی یا جز

 :  دامنه کاربرد

می باشد و در دامنه کاربرد این دستورالعمل با توجه به محدودیت های فعلی شامل اسکله های موجود به شرح ذیل 

 صورت تکمیل و بهره برداری از اسکله های جدید موضوع پس از بررسی مورد بازنگری مجدد قرار خواهد گرفت.

دستگاه گنتری کرین  10متر دارای  957پست اسکله به متراژ   4ترمینال یک کانتینری بندر شهید رجایی شامل  (1

 با مشخصات فنی در ضمیمه این دستورالعمل .

دستگاه گنتری کرین با  8متر شامل  835پست اسکله به متراژ   3و کانتینری بندر شهید رجایی شامل ترمینال د (2

 مشخصات فنی در ضمیمه این دستورالعمل.

 تنی . 140اسکله های در حال توسعه یال غربی و شرقی در صورت استفاده از کرین های ساحلی  (3

 ویندو ، اجرا و نظارت بر عهده اداره امور کانتینر می باشد. اسکله و مسئولیت تخصیص:  مسئولیت

 مراجع و مأخذ : – 4

 واحد دریایی ) اداره کل و بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ( –الف ( مشخصات اسکله 

 واحد فنی و نگهداری   –ب ( مشخصات فنی تجهیزات ) گنتری کرین ( ترمینال یک و دو کانتینری 



 تعرفه های مترتب بر کاال و کشتی سازمان بنادر و دریانوردیج ( جدول 

 

 : تعاریفالف( 

 خطوط الینر:

اینگونه کشتیها در خطوط منظم با جدول زمانبندی مشخص شده در خط سیر و نرخ کرایه حمل معینی که  

معموالً توسط کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای مشخص می گردد، مبادرت به حمل کاال بین بنادر می 

 نمایند و نام و جدول زمان بندی در ویندو بندر قید می گردد.

 ان بندی پهلودهی خطوط الینر( : ویندو ) برنامه زم

به برنامه زمان بندی شده ای که براساس طول و میزان عملیات و شرایط فیزیکی شناور به خطوط الینر 

 اختصاص می یابد.

 انحراف از ویندو : 

 ساعت در ورود شناور به لنگرگاه بندر. 2تأخیر بیش از 

 : خطوط فیدر

 کانتینر را از بنادر اصلی به بنادر کوچکتر و بالعکس را بر عهده دارند. الف : کشتی هایی که وظیفه حمل کاال و 

ذیه کشتی های الینر را دارند و نام آنها کوتاه تردد می نمایند و وظیفه تغ ب : کشتی هایی که در مسیرهای

 در ویندو بندر قید نمی شود.

 : یشناورهای ترانشیپ

در بندر درصد از حجم عملیات آنها  60عملیات داشته و حداقل  TEU300شناورهای فیدری که بالغ بر  

 شهید رجایی، کانتینرهای پر ترانشیپی باشد. در غیر این صورت شناور ترانشیپی محسوب نمی شود.

  ب ( شرایط اخذ ویندو : 

آنها محدود به بنادر حوزه خلیج فارس ، دریای عمان و کشورهای عمان و  ROUND TRIPشناورهایی که مسیر   (1

بندر را در مسیر  5پاکستان نبوده و بندر ماقبل و مابعد آنها برای بندر شهید رجایی یکسان نباشد و دست کم 

 سفر خود داشته باشند.



کانتینری مسیرهای خاص که  باشد. )استثناء : به تشخیص نظارت امور 300TEUظرفیت و سایز کشتی بیش از   (2

توجیه بهره برداری از کشتی های سایز باال وجود نداشته باشد همچون مسیر شمال و شرق آفریقا، دریای سرخ، 

       ( و کشتیرانی های مسیر دریای سرخ و آفریقا تردد می نمایند( TEU 2200شناورهای کشتیرانی ملی )

 صورت منظم باشد. برنامه ورود کشتی به بندر شهید رجایی به (3

   مسئولیت ها 

 باشد. مسئولیت تخصیص اسکله به شناورهای کانتینری بر عهده واحد نظارت کانتینری می (1

 جهت شفاف سازی و ارایه اطالعات به هنگام اسکله تخصیص یافته به هر کشتی در جلسات روزانه  (2

(BERTH MEETINGدر دفتر نظارت امور کانتینر با حضور نماینده دست ) گاه نظارت، پورت اپراتور، نماینده

ینفع برگزار می گردد. هر گونه تغییر در برنامه مصوب جلسه بعد از بروز رسانی امور دریایی و کشتیرانی های ذ

 سایت توسط واحد برنامه ریزی پورت اپراتور به اطالع کشتیرانی مربوطه رسیده می شود.

کشتیرانی مربوطه حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مصوبات  در صورت عدم حضور نماینده کشتیرانی در جلسات، (3

 جلسه را نخواهد داشت.

 2واحد برنامه ریزی مسئول به روز رسانی اطالعات در برنامه زمانبندی اسکله مندرج در سایت مربوطه حداکثر  (4

 ساعت پس از اتمام جلسه روزانه می باشد.

   اولویت پهلودهی شناورها 

ساعت بعد از زمان  2شناورهای الینری که طبق ویندو هفتگی وارد لنگرگاه می شوند. )حداکثر زمان تأخیر مجاز :  (1

 شروع ویندو( 

روزه وارد لنگرگاه  20الی  10شناورهای الینری که با توجه به مسیر حرکت ویندو هفتگی ندارند ولی در دوره های  (2

 می شوند.

 شناورها ترانشیپی  (3

) در  لنگرگاه شده اند.ساعت بعد از شروع ویندو وارد  2شناورهای الینر خارج از ویندوی هفتگی که بیش از  (4

 ساعت نگذشته باشد(  24صورتیکه از زمان انتظار شناورهای فیدر در لنگرگاه بیشتر از 

 ناورهای فیدر که اولویت پهلودهی آن براساس تاریخ ورود به لنگرگاه می باشد.ش (5

 توضیحات : 

پهلودهی کشتی الینر خارج از ویندو در مقابل فیدرهای متوقف در لنگرگاه فیدر براساس ساعت ورود به  (1

 ساعته شناورهای فیدر می باشد. 24لنگرگاه کشتی و در نظر گرفتن انتظار 



است که به  از بین شناورهایی که قبل از شروع ویندو وارد لنگرگاه می شوند اولویت پهلودهی با شناورهایی (2

 هفتگی خود نزدیکتر می باشند.ویندوی 

ساعت برای شناورهای الینر که طبق ویندو هفتگی وارد بندر می  6اسکله های کانتینری را حداکثر به میزان  (3

 شوند، می توان خالی نگه داشت.

ترمینال جهت شناورهای کشتیرانی ملی در طول هفته یک اسکله در ترمینال یک کانتینری و یک اسکله در  (4

 کانتینری اختصاص خواهد یافت. 2

شناور الینری که طبق ویندوی هفتگی با توجه به شرایط شناور در ترمینال مربوطه نمی تواند پهلو بگیرد و  (5

 بایستی در ترمینال دیگر پهلو داده شود باید تا خالی شدن اسکله در آن ترمینال در لنگرگاه بماند.

متوقف کردن ( اعالم شده به لنگرگاه برسد بندر مجاز به ETAاعالم ورود ) اگر شناوری قبل از زمان تقریبی (6

 شناور در لنگرگاه تا سر رسیدن آن زمان می باشد.

عملیات متفرقه بر روی شناور از جمله سوختگیری ، آذوقه رسانی و جوشکاری شناور و غیره .... که گونه هر  (7

داسازی و پهلوگیری شناورهای بعدی می شود  بدون موجب اختالل در عملیات و یا منجر به تأخیر در ج

 هماهنگی قبلی با دستگاه نظارت مجاز نمی باشد و کلیه عواقب آن به عهده کشتیرانی مربوطه است.

اعالم شده به لنگرگاه برسد هر گونه تاخیر در پهلودهی آن و یا تغییرات اولویت  ETAاگر شناوری دیرتر از  (8

 پهلودهی آن به عهده کشتیرانی مربوطه است.

با توجه به محدودیت اسکله های کانتینری ) طول و درافت( و گنتری کرین ها ) ارتفاع و طول بوم ( از بین  (9

 رایط اسکله و تجهیزات مذکور باشد پهلو داده خواهد شد.شناورهای متوقف در لنگرگاه ، شناوری که حائز ش

در صورت هر گونه مغایرت از لحاظ میزان عملیات شناور که باعث تأخیر در پهلودهی شناورهای ویندو دار  (10

گردد بندر مجاز به جداسازی شناور بوده و هزینه های مربوط به جداسازی و پهلوگیری مجدد به عهده 

 هد بود.کشتیرانی مربوطه خوا

در صورت عدم هماهنگی کشتیرانی برای هر گونه عملیات غیرمتعارف از جمله کانتینرهایی با کاالیی که ابعاد  (11

آن بزرگتر از استاندارد کانتینر باشد، آتشزا و ... که موجب تأخیر در پهلوگیری شناورهای بعدی و یا شیفت 

کلیه هزینه های جداسازی و پهلوگیری مجدد و یا  شناور مذکور گردد بندر مجاز به جداسازی شناور بوده و

 شیفت شناور به عهده کشتیرانی مربوطه خواهد بود.

 با نظر اداره بندر انجام گیرد.هر گونه درخواست برای تغییر ویندو  (12

سفر غیرمتوالی نامه اخطاریه دریافت کرده و ویندوی  5سفر متوالی و  3کشتیرانی هایی با انحراف ویندو در  (13

 ا پس از بررسی و در صورت تکرار رفتار نامنظم کشتیرانی لغو خواهد شد.آنه



اسکله می باشد در این صورت بندر مجاز به شیفت شناورها با توجه به میزان تأثیرگذاری آن در عملکرد  (14

 هزینه ای به شرکت کشتیرانی تعلق نمی گیرد.

ود کشتی های خود را به بندر شهید رجایی کلیه خطوط کشتیرانی می بایست برنامه ماهیانه زمانبندی ور (15

 ( در اول هر ماه به امور پهلودهی شناورها اعالم نماید. ETAبراساس زمان تقریبی ورود )

 برنامه پهلودهی شناور در صورتی به امور دریایی اعالم خواهد شد که کشتیرانی اسناد و مدارک مورد نیاز (16

) مانیفست تخلیه و بارگیری، پلن تخلیه و بارگیری و ... ( را در زمان تعیین شده به پورت اپراتور بندر ارایه  

 داده باشند.

 2و  1پهلودهی با در نظر گرفتن درافت ، طول و عرض شناور و شرایط فنی گنتری کرین های ترمینال های  (17

 اجرا خواهد شد.

    تعهدات کشتیرانی ها :

 . ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه 48اولیه حداقل  ETAارسال  (1

 تبصره :

اولیه تنها سه مرتبه مجاز به تغییر آن می باشند و  ETAکلیه شرکتهای کشتیرانی پس از اعالم زمان 

 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه می باشد.  24نهایی  ETAارسال 

 4نهایی یکبار بیشتر ) ETAشد ) مانند جبل علی (، ارسال در صورتی که بندر قبلی از بنادر نزدیک با

 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه می باشد. 10مرتبه( و نهایتأ 

 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه . 18رایه لیست بارگیری ا (2

 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه . 6ارایه لیست بارگیری  (3

 قبل از ورود شناور به لنگرگاه .ساعت  4ارایه پلن بارگیری  (4

 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه . 6ارایه پلن بارگیری  (5

 رعایت ویندو تخصیص داده شده به هر شناور . (6

 تعهدات بندر : 

نظارت بر اجرای عملیات کانتینری با توجه به استانداردهای قراردادی و مفاد این دستورالعمل و آماده سازی 

 زم جهت خدمت رسانی به کشتیرانی هاکلیه تسهیالت ال

 :اخذ ویندو



درخواست اولیه کشتیرانی با ارایه اطالعات مربوط به زمان ورود و خروج ، مسیر تردد کشتی ، تعداد تقریبی 

عملیات و میزان ترانشیپ و ترانزیت در هر سفر، مشخصات کشتی، رتبه بندی جهانی کشتیرانی به واحد نظارت 

گردد. این واحد با توجه به امکانات و محدودیت های موجود در ترمینال های کانتینری اقدام به کانتینری ارایه می 

 بررسی درخواست کشتیرانی تخصیص ویندو می نماید.

 اولویت های اخذ ویندو :

در صورت وجود فضا و زمان مناسب برای کشتیرانی متقاضی با توجه مشخصات فیزیکی ویندو در  -

 خواهد شد.  ترمینال مناسب ارایه

 تقاضا بیش از فضا و زمان موجود در ترمینال ها معیارهای زیر در نظر گرفته خواهد شد:در صورت وجود  -

گسترش و رقابتی سازی شبکه اتصال بندر به نقاط مختلف ) مسیرهای جدید و افزایش خطوط فعال در  -

 سرویس هایی که به حالت انحصاری نزدیکند(

در بندر ویندو در شرایط مساوی به سرویس های مشارکتی بین خطوط در جهت افزایش خطوط فعال  -

 ارایه خواهد شد.

در صورت وجود خطوط مناسب برای جذب صادرات و واردات کشور به صورت مستقیم با حجم بیشتر  -

برای هر مسیر، خطوط ارایه دهنده تعداد کانتینر ترانشیپی و ترانزیتی بیشتر در هر سفر برای مسیرهای 

 در اولویت خواهند بود. مشابه

 تفکیک اخذ ویندو درترمینال یک و دو کانتینری  

ویندو به تفکیک ترمینال با توجه به مشخصات شناور شامل طول ، درافت؛ بررسی مشخصات اسکله 

آن در جدول زیر آمده است ، به کشتیرانی تخصیص داده خواهد شد. کانتینری و تجهیزات فنی که خالصه 

 مکلف هستند با متناسب با محدودیت های بندر نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند.کشتیرانی ها 

 1ترمینال 

حداکثر  حداکثر طبقات حداکثردرافت )متر( طول شناور)متر(

 ردیف

 کانتینر )متر( حداکثرطول حداکثرتناژ)تن(

HC DC 

250 – 200 12.50 6 7 15 45 12 

300 - 250  12.50 5 6 15 45 12 

340 – 300 12.50 4 5 15 45 12 

 



 2ترمینال 

حداکثر  حداکثر طبقات حداکثردرافت )متر( طول شناور)متر(

 ردیف

حداکثرطول کانتینر  حداکثرتناژ)تن(

 HC DC )متر(

250 – 200 14.50 8 9 22 65 15 

300 - 250  14.50 7 8 22 65 15 

370 – 300 14.50 6 7 22 65 15 

 

 

 

 

 

 

 


