بیانیه توافق نامه سطح خدمت
سازمان بنادر و دریانوردی
نام خدمت  :پیشگیری و مقابله با آلودگی های دریایی (حفظ محیط زیست دریایی )
کد14061427000 :

مقدمه :
-

منظور از این خدمت  ،کلیه فعالیت های مرتبط در حوزه پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (منظور آلودگیهایی که منشأ
آن کشتی و یا سکوهای ثابت و متحرک در دریا می باشد ) که توسط سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت و اداره می گردد.
در خصوص خدمت پیشگیری و مقابله با الودگی های دریایی دو زیر خدمت (دریافت مواد زائد شناورها و مقابله با الودگی
دریا) تعریف شده است  .بعبارت دیگر منظور ارائه خدمات مناسب دریافت مواد زائد نفتی و غیر نفتی از کشتی ها و
همچنین نظارت و مدیریت صحیح بر موضوعات مربوط به آلودگی های دریایی ناشی از کشتی ها و سکوها در آبهای
کشور و هماهنگی و همکاری مناسب در عملیات های مربوط به پاکسازی سطح دریا از آلودگی به وقوع پیوسته می باشد.

هدف :
منظور ارائه خدمات مناسب توسط بنادر و ایستگاههای ساحلی مربوطه در استانهای ساحلی به کلیه کشتی های متقاضی تحویل
مواد زائد تولید شده در کشتی و همچنین خدمات مطلوب و به موقع در زمان بروز سوانح آلودگی در دریا  .بطور کل هدف نهایی از
این خدمت پیشگیری و کمک به حفاظت بهینه از منابع و محیط زیست دریایی در کلیه آبهای تحت حاکمیت و صالحیت در شمال و
جنوب کشور می باشد.

مسئولیت :
سازمان بنادر و دریانوردی به استناد اهداف و مأموریت های تعریف شده درون سازمانی و همچنین با الهام از قوانین و مقررات
مرتبط ملی  ،منطقه ای و بین المللی و در همکاری مستقیم با نهادهای دیگر در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی تالش
می نماید  .در این باره مسئولیت ها و حدود اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی به شرح ذیل می باشد:
-

حصول اطمینان از اجرای موثر الزامات کنوانسیون ها و پروتکل های مصوب سازمان بین المللی دریانوردی در ارتباط با
حفاظت از محیط زیست دریایی

-

ایجاد و استقرار تسهیالت دریافت مواد زائد کشتی ها در بنادر کشور و نظارت عالیه بر عملیات های مربوطه در بنادر تحت
سرپرستی و همچنین بنادر غیر ملکی و ایستگاه  ،یاردهای ساحلی متعلق به سایر نهادها و دستگاههای اجرایی

-

همکاری و نظارت بر عملیات پاکسازی و مقابله آلودگی ناشی از کشتی و سکوهای در آبهای کشور مطابق با قانون حفاظت
از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر الودگی نفتی مصوب 1389

تعهدات :
تعهدات متقاضی خدمت  :اعالم و ارائه درخواست تحویل مواد زائد شناور به مقامات بندری از طریق تکمیل اسناد و فرم های
مربوطه و ارائه به واحد مربوطه در بندر و همچنین اعالم و اطالع رسانی سریع و فوری موارد الودگی دریا (نفتی و غیر نفتی) ناشی
از کشتی به واحد مربوطه در بندر جهت پیشگیری از گسترش الودگی  ،مشارکت حداکثری در عملیات پاکسازی الودگی به وقوع
پیوسته ...

تعهدات دستگاه اجرایی (بندر) :
ارائه خدمات مناسب به خدمت گیرنده براساس مسئولیت های محوله

هزینه ها و پرداخت ها :
هزینه ها و پرداخت ها جهت ارائه خدمت (دریافت مواد زائدشناور ها و خدمت مقابله با الودگی دریا ) براساس تعرفه های موجود
در دفترچه تعرفه خدمات و سایر تعرفه های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی می باشد که بصورت سالیانه به روز رسانی می گردد.

دوره عملکرد :
این توافقنامه سطح خدمت تا پایان ارائه هر خدمت معتبر می باشد .

خاتمه توافقنامه :
این خدمت با ص دور پاسخ نهایی به خدمت گیرنده (برای خدمت دریافت مواد زائد شناورها ) و همچنین پس از اخذ هزینه های
پاکسازی از آلوده کننده ( برای خدمت مقابله با الودگی دریا ) خاتمه می یابد.

