
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥٢٠٨٢١٠١ كد دريايي تاسيسات و هاسازه برداريبهره و ساخت مجوز صدور: نام خدمت

  

فاظت ح ايمني،، دبير و كارشناسان مشاوران ذيصالح متخصص و با سابقه در امور ر مجوز سازهاي دريايي شامل: رئيسكميته صدومقدمه : 
هاي دريايي و امور امور بندري، امور مهندسي تجهيزات و شناورها، امور دريايي، امور مهندسي سواحل، امور مهندسي سازه  محيط زيست دريايي،

آن، وظيفه بررسي مدارك متقاضيان از   آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردي و تبصره الحاقي ٣از ماده  ٢٢كه به استناد مفاد بند  حقوقي مي باشد
هاي دريايي طبق مجوزهاي صادره و همچنين برداري سازهديدگاه فني و مهندسي و الزامات دريايي و كنترل و نظارت عاليه برحسن اجرا و بهره

 هايها، نهادها و دستگاهازماناري پس از دريافت تاييديه سبردها جهت صدور موافقت اوليه و مجوزهاي تاسيس و ساخت و بهرهتصويب طرح
هاي صدور مجوز در حال حاضر بصورت كامل در سامانه جامع مديريت و نظارت بر سواحل كشور و در بستر فرايند عهده دارد.ه دولتي ذيربط را ب

 و هاسازه برداريبهره و ساخت مجوز صدورت گيرندگان به خدمدسترسي آسانتر خدمت اين خدمت،هدف از  .باشدنت در حال انجام مياينتر
  .رفتپذي خواهد انجام مراجعين، از شده آوريجمع نظرات براساس توافقنامه اين در بازبيني باشد.اميرآباد مي بندرتوسط  دريايي تاسيسات

  

حويل كيفيت ت، اميرآباداداره كل بنادر و دريانوردي كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در  مورد توافق قرار گيرد. دريايي تاسيسات و هاسازه برداريبهره و ساخت مجوز صدورخدمات 

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت هاي نظارت وخصوص اين خدمت و روش

  

  مسئوليت: 

 ساختدور مجوز صمقررات مرتبط با  ،عه دولت الكترونيكم، نقشه راه توسجم، برنامه ششتناد برنامه پنبه اسو دريانوردي اميرآباد،  اداره كل بنادر
از  ٢٢الحاقي به بند تبصره ، )١٣٤٨مصوب (نامه سازمان بنادر و دريانوردي آيين ٣از ماده  ٢٢بند نظير  دريايي تاسيسات و هاسازه برداريبهره و

 مجلس )١٣٩٥ مصوب( بنادر در هاكشتي بارگيري و تخليه امر در تسريع قانون ٧ بند)، ١٣٨٧مصوب (نامه سازمان بنادر و دريانوردي آيين ٣ماده 
  .ندباشدر حوزه تحت مديريت خود مي سازمان بنادرهاي داراي مجوز ايجاد و اجراي سياست ،و غيره المياس شوراي

  شود.ارائه  زيرفرآيندهاي خدمت را به ترتيب اين كند كه موافقت مي دريانوردي سازمان بنادر و

ميته قدام تا در كهاي ذيربط استاني اهاي ارگانهاي اجرايي و موافقته مدارك الزم شامل مطالعات، نقشهمتقاضيان موظف هستند نسبت به ارائ
 هاي ذيربط استاني شامل: اداره كل راه و شهرسازيپاسخ استعالم از سوي ارگانگيرد. از آنجائيكه  هاي دريايي مورد بررسي قرارصدور مجوز سازه

فرماندهي ـ  اداره كل منابع طبيعيـ  اداره كل حفاظت محيط زيستـ  ايـ شركت آب منطقه اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيـ 
مده از هاي به عمل آزه و تأسيسات دريايي و طي پيگيريع در صدور مجوز ساباشد و در جهت تسهيل و تسريدرياباني با تطويل زمان مواجه مي

هاي مي ايران به منظور توسعه فعاليتقانون اساسي جمهوري اسال ٤٤هاي كلي اصل در راستاي اجراي سياستسازمان بنادر و دريانوردي و  سوي
گذاري، هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي دي و سرمايههاي اقتصاي و رفع موانع و محدوديت در عرصهسازكسب و كار، توانمند

ت ريايي را بررسي و مصوباـ  داري از سازه ها و تأسيسات ساحليبردور مجوزهاي ساخت و بهرهكسب و كار سقف زماني استعالمات مربوط به ص



از  ٠٥/٠٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٥٥٦٣/٨٠طي نامه شماره  چهل و چهارمين نشست هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كار آن را
  سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جهت اجراء ابالغ نموده است.

  

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي:

  به اين دستگاه ارائه نمايد. خود را از طريق سامانهو درخواست متقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك 

يافت خود را در مجوزان متقاضي نتواند در موعد مقرر  تحويل آنها به اين سازم هاي اين خدمت و تكميل فرم وصورتيكه پس از پرداخت هزينهدر 
  كند.ميننمايد سازمان غرامتي به متقاضي پرداخت 

دقيق در رابطه با زمان انجام خدمت، ورت ص اه بهرساني دستگعالاه اطروي پايگ هئزيرخدمت جهت ارا/ عات خدمت الموارد مربوط به فرم اط
ت از يات خدمزئهاي دسترسي به خدمت و كليه جي و زماني، نحوه دسترسضوري متقاضه حمورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبطه مراجع كدارم

  . باشددر دسترس عموم مي دستگاهخدمت الكترونيكي  زطريق مي

  

  ها:ها و پرداختهزينه

رساني دستگاه خدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالعها در فرم اطالعات خدمت/زيرها منطبق با جدول هزينهها و پرداختمربوط به هزينهتوافقات 
  گردد. اي دريافت نميها و قوانين سازمان بنادر و دريانوردي، هيچگونه هزينهبراي اين خدمت، طبق دستورالعمل گردد.در پيوست الف مشخص مي

  

  عملكرد: دوره

  باشد.پايان ارائه هرخدمت معتبر مياين توافقنامه در سطح خدمت تا 

  

  خاتمه توافقنامه:

  يابد.تحويل آن به متقاضي مي و تاييد با صدور پاسخ نهايي، اين خدمت

 

  


