
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥٢٠٧٨١٠٢ كد     هاها و آبراههيدروگرافي و اليروبي اسكلهنام خدمت: 

  

 مقدمه

رات احتمالي تغييسوب و اي به منظور پايش وضعيت رهاي بندر، هيدروگرافي دورهاليروبي و نگهداري عمق كانال دسترسي، حوضچه و پاي اسكله
، هدف از اين فرايند تامين عمق ايمن كانال دسترسي و پايش دوره اي از طريق برنامه ريزي و هيدروگرافي دوره اي مي باشد تا كشتي كانال است

و نحوه گزارش گيري  ر برساندها بتوانند بصورت ايمن به بندر تردد داشته باشند و صاحبان كشتي و كاال با ايمني هر چه باالتر بتوانند بار را به بند
 ي) مي باشد.يآن از طريق سامانه ايجاد شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي (سيستم جامع دريا

  

 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
اي همورد توافق قرار گيرد. اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روش "هاها و آبراهفي و اليروبي اسكلههيدروگرا"

 كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص مينظارت و مسئوليت

  

 مسئوليت

ضمن  بايست در اين خصوص اقدام نمايد(فصل پنجم) ميالمللي سوالس سازمان بنادر در راستاي وظايف حاكميتي خود و طبق كنوانسيون بين
 ند.كاينكه با توجه به عضويت كشور ما در سازمان جهاني دريانوردي و سازمان جهاني هيدروگرافي اين مقوله اهميت بيش از پيش پيدا مي

ت و يا گزارش راهنمايان و فرماندهان كشتي نسب ريزي هيدروگرافي هاي مستمر، در صورت لزوم طراحي و تغييرات كانال دسترسيبنادر به برنامه
 اي به روزهاي منطقههاي مرتبط ارسال نموده تا در نقشهكنند و اطالعات آن را به سازمانبه اليروبي كانال، حوضچه و پاي اسكله اقدام مي

  رساني نمايند.

  نوع خدمت:

  خدمت به دستگاهاي دولتي -١
 خدمت به كسب و كار  -٢

 خدمت به شهروند -٣

 .خدمات ارائه شده منطبق با استاندارهاي ملي و بين المللي و همچنين قراردادهاي منعقد شده مي باشد 

 .ساعات ارائه خدمت ساعت اداري مي باشد كه نيازي به مراجعه حضوري ندارد 



هاي فعال در عرصه سازمانها و هاي كشتيراني و ساير ارگانشركت ـكشتي هاي ورودي و خروجي  ـبنادر  ـنوع مخاطبين: دريانوردان 
 دريانوردي

سطح خدمت اين قسمت ملي و استاني كه بنا به تشخيص دستگاه، خدمت خود را آغاز مي كند همچنين تمامي مراحل درخواست خدمت، توليد 
  خدمت، ارائه خدمت و نحوه دسترسي به خدمت غير الكترونيكي مي باشد.

  

 اجراييتعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه 

بايست بر حسب تناژ خود نسبت به پرداخت تعرفه اليروبي به بندر اقدام نمايند و بندر نيز مسئوليت تامين ايمني هاي متردد به بندر ميكليه كشتي
خوردن  ه گلگونه سانحه بناوبري و دريايي حوضه استحفاظي خود را به عهده دارد تا عمليات راهنمايي كشتي و پهلودهي و جداسازي بدون هيچ

 كشتي در حين عمليات انجام گردد.

اي هباشد ضمن اينكه بروز سانحه ميتواند سبب تاخير در عملياتدر صورت عدم تامين عمق كانال بندر مسئول هرگونه خسارت وارده به كشتي مي
  تري براي بندر گردد.بعدي و در نتيجه خسارات سنگين

  بصورت حضوري ارائه نمايد. خود رامتقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك 

رساني دستگاه به صورت دقيق در رابطه با زمان انجام خدمت، موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت/زير خدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالع
و كليه جزئيات خدمت از  هاي دسترسي به خدمتمدارك مورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضي، نحوه دسترسي و زمان

  باشد.طريق ميز خدمت در دسترس عموم مي

  

 هزينه ها و پرداخت ها

ت نمايند. اين بايست به بندر پرداخهاي سازماني در بخش اليروبي نيز ميزان تعرفه مشخص گرديده كه صاحبان كشتي ميبر اساس كتابچه تعرفه
 تصويب هيات عامل برسد.بايست به ها مصوب بوده و هرگونه تغيير ميتعرفه

  

 دوره عملكرد

سازي عمليات اليروبي و هيدروگرافي اين كار از طريق مزايده عمومي و با دوره پنج ساله به بخش خصوصي سپاري و خصوصيبا توجه به برون
جر واگذار گرديده است، شروع قرارداد واگذار گرديده است كه در حوزه شمال كشور اين قرارداد در حال حاضر با شركت خط دريا بندر به عنوان مستا

بيني شده بر اساس نرخ رسوب كه به صورت ساالنه در كارگروه اليروبي سازمان ميباشد. شركت بر اساس احجام پيش ١/٣/١٤٠٠لغايت  ١/٣/٩٥از 
 باشد.هاي تعيين شده توسط دستگاه نظارت هر بندر ميگردد، موظف به اليروبي در محدودهبنادر مصوب مي

  

  



 خاتمه توافقنامه

 گردد و اين فرايند تا پايان مدتاي و رسيدن به سطح عمق مدنظر خاتمه عمليات هيدروگرافي به شركت اعالم ميبا توجه به هيدروگرافي دوره
 ساند. به انجام بر بايست به صورت مستمر اين فرايند نگهداري عمق راقرارداد ادامه خواهد داشت، پس از آن نيز شركت بعدي كه برنده شود مي

  

  

 


