بیانیه توافق نامه سطح خدمات
نام خدمت :پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی) کد 14061427000

مقدمه
کلیه بهرهبرداران از دریا اعم از تولیدکنندگان و حملکنندگان و شرکتهای کشتیرانی و سکوها و سازههای تاسیسات دریایی ساحلی و فراساحلی
موظف می باشند ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز برای جلوگیری از ریزش مواد زائد آمادگی الزم برای مقابله با سوانح نفتی و شیمیایی را
بر اساس دستورالعملهای کنوانسیونی بینالمللی در خود ایجاد کنند .هدف از این خدمت دسترسی آسانتر خدمت گیرندگان و کاهش تردد می باشد
از این رو تمامی فعالیتهای کشتیها ،سکوها ،سازههای ساحلی (اعم از تجاری و غیر تجاری) و فراساحلی جهت فعالیت در دریا تحت نظارت این
بخش بوده و مجوز الزم جهت بهرهبرداری از این واحد اخذ مینمایند.

هدف
هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده جهت پیشگیری و مقابله با آلودگی و حفاظت از محیط
زیست دریایی توسط اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی امیرآباد ،کیفیت تحویل خدمت "پیشگیری و مقابه با آلودگی دریا (حفظ محیط
زیست دریایی)" برای کلیه بهرهبرداران از دریا جهت اجرای الزامات قوانین و کنوانسیونهای زیست محیطی پیشگیری از آلودگی دریایی و
الحاق به قوانین بینالمللی مورد توافق قرار میگیرد.
این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

مسئولیت
سازمان بنادر و دریانوردی با الحاق به کلیه کنوانسیونها و پروتکلهای سازمان بینالمللی دریانوردی ( )IMOدر راستای جلوگیری از تخریب
محیط زیست دریایی و سواحل ضمن نظارت بر کلیه بهرهبرداران دریایی مجوز الزم را برای فعالیت آنها صادر مینماید.
سازمان موافقت میکند که خدمت مورد نظر را به ترتیب زیر به کلیه بهرهبرداران از دریا ارائه نماید:
الف) شرکتهای کشتیرانی
•

ثبت درخواست از طریق سامانه جامع دریایی از کلیه شرکتهای کشتیرانی تحویل مواد زائد جهت پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا

•

بررسی کارشناسی جهت درخواست شرکت کشتیرانی و ارائه خدمات به شناور

•

اعالم نتیجه نهایی

ب) نظارت بر سکوها و سازهها و تاسیسات ساحلی و فراساحلی
•

درخواست تصویب طرحهای احتیاطی محلی مقابله با آلودگی نفتی و طرح مدیریت مواد زائد شرکتهای بهرهبردار ساحلی و فراساحلی

•

بررسی کارشناسی جهت درخواست شرکتهای بهره بردار ساحلی و فراساحلی اعم از داشتن هر دو طرح محلی و تجهیز این مراکز به
تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی جهت تصویب آن

•

اعالم نتیجه نهایی

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
متقاضیان دریافت این مجوز مکلف هستند مدارک خود را از طریق سامانه جامع دریایی (شرکتهای کشتیرانی) و همچنین از طریق سامانه دولت
(شرکتها و ارگانهای بهرهبردار ساحلی و فرا ساحلی) و یا حضوری به این دستگاه ارائه نمایند.
سازمان بنادر و دریانوردی مکلف و متعهد است کلیه درخواستهای بهرهبرداران دریایی را در اسرع وقت بررسی و پاسخ خود را ارسال نماید.
متقاضی دریافت این مجوز مکلف است جهت دریافت گواهینامه تحویل مواد زائد مدارک خود را از طریق الکترونیکی (سیستم جامع دریایی) و یا
حضوری به این دستگاه ارائه نماید و همچنین شرکت های بهره بردار دریایی جهت دریافت مجوز باید مدارک خود را از طریق الکترونیکی و یا
حضوری به این دستگاه ارائه نمایند..

هزینه ها و پرداخت ها
هزینه ارائه خدمت به خدمت بگیران (شرکتهای کشتیرانی) مطابق کتابچه تعرفه خدمات بندری دریایی محاسبه میگردد و از شرکت های
درخواست کننده های مجوز جهت بهره برداری هزینه ای دریافت نمی گردد.

دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا زمان اصالحیه جدید به قوت خود باقی میماند و هر زمان اصالحیه جدیدی از طریق سازمان ابالغ گردد،
جایگزین خواهد شد.

خاتمه توافقنامه
دریافت این خدمت با صدور گواهینامه تحویل مواد زائد به شناورها و بررسی مدارک شرکت های بهرهبردار از دریا و تحویل آن به متقاضیان
خاتمه مییابد.

