
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥٢٠٧٣٠٠٠   كد   ارائه خدمات جانبي شناورنام خدمت: 

  

 مقدمه

ا هالمللي مارپل در خصوص پيشگيري از ايجاد آلودگي توسط كشتيكنوانسيون بينباشد. يمشناور  به يارائه خدمات جانبمنظور از اين خدمت، 
 و مهمترين مبناي قانون مديريت مواد زائد از شناورها است اين كنوانسيون در برگيرنده قوانين و مقرراتي است كه از آلودگي دريا توسط نفت

 كند و قوانين آن در شش ضميمه موجود است.هاي هوا جلوگيري ميبندي، فاضالب، زباله و آاليندهاي، مواد مضر در قالب بستهمايعات مضر فله
هدف از اين خدمت به متقاضيان بر اساس ضمائم كنوانسيون مارپل جهت دريافت مواد زائد شناورهاي متردد به بندر اميرآباد براي درخواست 

  كنندگان صورت پذيرد. 

  

 هدف

ت مهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد، كيفيت تحويل خد
هاي تهاي نظارت و مسئوليمورد توافق قرار گيرد. اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روش  ارائه خدمات جانبي شناور

  كند.اني را در صورت لزوم مشخص ميسازم
  

 مسئوليت

 هايسياست اجراي و ايجاد مجوز داراي الكترونيك، دولت توسعه راه نقشه ششم، برنامه پنجم، برنامه استناد به اميرآباد، دريانوردي و بنادر كل اداره
   .باشندمي خود مديريت تحت حوزه در بنادر سازمان

كند كه خدمات مورد نظر را به شناورهاي ورودي هاي مارپل، تهران و كويت و غيره موافقت ميدريانوردي برطبق كنوانسيونسازمان بنادر در واقع، 
  بندر اميرآباد را به شرح ذيل ارائه نمايد:

 هاي ورودي در خصوص ارائه دريافت تسهيالت بر طبق ضمائمدرخواست كشتي -
 طبق ضمائم خواسته شده (حمل تانكر مواد زائد و حمل ماشين زباله)بررسي كارشناس جهت ارائه خدمت تسهيالت بر  -
 اعالم نتيجه نهايي -

  

  

  



 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

ساعت قبل از  ٢٤هاي خود را از طريق سامانه جامع دريايي و يا حضوري به اين دستگاه، متقاضي دريافت اين تسهيالت مكلف است درخواست
  در ارائه نمايد. ورود به بن

 GISISها و تحويل آن به اين سازمان، سازمان مكلف و متعهد است كليه تسهيالت خود را كه در سايت پس از ثبت درخواست و تكميل فرم
  ثبت كرده جهت ارائه خدمات وارد نمايد.

(وب سايت) به صورت الكترونيكي در دسترس رساني دستگاه اجرايي موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت جهت ارائه بر روي پايگاه اطالع
  هاي كشتيراني قرار دارد.شركت

  

 هزينه ها و پرداخت ها

 گردد.هاي مصوب كتابچه تعرفه خدمات بندري و دريايي محاسبه ميگيرندگان مطابق قوانين و تعرفههزينه ارائه خدمت به خدمت

  

 دوره عملكرد

باشد و جمهوري اسالمي ايران جزء اعضاي اين كنوانسيون موظف به ارائه آن در هر مارپل مي اين توافق نامه سطح خدمت بر طبق كنوانسيون
المللي دريايي ابالغ شود به عنوان اصالحيه جديد در آن دوره زماني هاي بينباشد و لذا هرگونه تغيير و يا اصالحيه از سوي سازمانشرايط مي

  شود.گنجانده مي

  

 خاتمه توافقنامه

  يابد.ين خدمت با صدور ارائه تجهيزات دريافت مواد زائد براساس ضمائم مارپل و تحويل آن به متقاضي خاتمه ميدريافت ا

  

  

 


