
 نمونه توافق نامه سطح خدمت

 ( ICZM)  يكپارچه مناطق ساحلي  نظارتتوافقنامه سطح خدمت 

 

 مقدمه  -1

 ساحلي است.   فضاي منطقه پذير و منطبق با مديريت منابع براي توسعه پايدار زيست محيطي در  نعطافا  يك فرآيند  (ICZM)   مديريت يكپارچه مناطق ساحلي

)حدفاصل مرز منطقه   يمازندران و گلستان شامل منطقه ساحل  الن،يگ  يهادر استان  يمناطق ساحل  كپارچهي  تيريمد  قيمحدوده مطالعات طرح تدق

)حدفاصل   ياثرگذار بر منطقه ساحل  هي( و پهنه ناحيدر خشك  ياليه منطقه ساحلاز مبدأ( تا مرز منتهي   ييايدر  ليما  15)به فاصله    ايدر در  يساحل

 . باشدمي( يدر خشك يتا مرز پهنه اثرگذار بر منطقه ساحل يدر خشك ياليه منطقه ساحلمرز منتهي

 اين مديريت به چند موضوع محوري توجه دارد: 

 ارتباط مناسب فعاليت ها و کاربري هاي انسان با فضاي منطقه ساحلي )توسعه متعادل(،  •

 هماهنگي بهره برداري ها با توليد منابع )توسعه متوازن( •

 هماهنگي فعاليت هاي انساني با يكديگر )عدم تضاد(  •

 پيشگيري از مخاطرات محيطي )توسعه امن و ايمن( •

تبيين شده است که در قالب   توسعه، حفاظت و يكپارچگيهاي ساحلي  مبتني برتوجه به سه اصل ستان اهداف اصلي مطالعات تدقيق اهمچنين 

  راهبردهاي هريك از اين اصول و در سواحل شمال به شرح زيراست: 

 الف( اهداف ناظر بر رويكرد حفاظتي  

ساحلي وخصوصا موضوع حريم و اراضي  حفاظت از اکوسيستم شكننده منطقه ساحلي درقالب تدقيق مزرهاي مديريتي منطقه  ✓

 مستحدث.

 هاي واقع در سواحل  شمال کشور.حفاظت از سازمان زيستي منطقه ساحلي استان  ✓

  ارائه راهكارهاي مديريتي فضايي براي حل معضالت زيست محيطي منطقه ساحلي ✓

 اي ب( اهداف ناظر بر رويكرد توسعه  

 ي برخورداري همگاني از ارزش افزوده منطقه ساحل ✓

 شناسايي و تدقيق  حريم دريا و تامين دسترسي همگاني به دريا ✓

  هاي ساحلي مبتني برتوسعه دريامحورتدوين برنامه عمل درکليه شهرستان ✓

 ج( اهداف ناظر بر رويكرد يكپارچگي  

 کشور  هاي شمالهاي منطقه ساحلي استان هماهنگي عملكردي نهادهاي دولتي و غير دولتي در ارتباط با تصميم گيري ✓

 برخورداري از ضوابط و مقررات هماهنگ، مربوط به کاربري و ساخت و سازهاي در منطقه ساحلي ✓



 هاي مرتبط با منطقه ساحلي سازي مشارکت مردم و نهادهاي غير دولتي در تصميم سازيبيشينه ✓

 

 هدف  -2

ارائه شده توسط اداره کل بنادر و دريانوردي اميرآباد، کيفيت  هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که به منظور ارائه با کيفيت خدمات  

 . گذاران مورد توافق قرار گيردبراي سرمايه  "(ICZM) يكپارچه مناطق ساحلي  نظارت "خدمت  تحويل

بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت، روش اميرآباد را در صورت لزوم هاي نظارت و مسئوليت اداره کل بنادر و دريانوردي  اين 

 کند.مشخص مي

 

 مسئولیت  -3

شوراي عالي شهرسازي و معماري    1۳۸۹مهر    5هاي ساحلي در اجراي مصوبه مورخ  انجام مطالعات حاضر با عنوان تدقيق مديريت يكپارچه استان 

( و ابالغيه  ICZMمديريت يكپارچه مناطق ساحلي )طرح  آن شورا، موضوع ابالغ اسناد 04/06/۹1مورخ  ۹1/۳00/۳4612ايران و ابالغيه شماره 

  هاي بندي و انجام مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استانموضوع واگذاري مسئوليت اولويت  0۹/10/۹1مورخ    ۹1/۳00/6246۳شماره  

  هاياستان   از  بعد  کشور  ساحلي  يعنوان سومين خطهبه  کشور  شمال  سواحل تدقيق  طرح و  است  شده  محول  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  به  کشور

 . است شدهانجام  بوشهر و هرمزگان

ساازمان  22/10/۹۸مورخ /ص 44065شاماره   هيبر اساا  ابالغ  "کشاور يشامال يهااساتان يمناطق سااحل كپارچهي تيريمطالعات مدتدقيق  "طرح 

 .واگذارشده استاين مشاور و تيم همكار عنوان راهبر مطالعات به ابندريدر مشاور نيبه شرکت مهندس يانورديدر و بنادر

 کند که اين خدمت به ترتيب زير ارائه شود: سازمان بنادر و دريانوردي موافقت مي 

 و نظارت و ارزيابي و تلفيق   انجام مطالعات مديريت زيست محيطي، مديريت نوار ساحلي، کاربري زمين، سياسي امنيتي، ساختار و سازمان -

 هاي کاربري اراضي و نقشه   DSSافزار تحت وب تهيه نرم -

 هاي ساحلي ابالغ توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي به استان -

 پايش و تدقيق طرح  -

 آموزش به مديران و کارشناسان  -

 پايان  -

 

 قابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرايي  تعهدات مت -4

  اين دستگاه ارائه نمايد. الكترونيكيمتقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارک خود را از طريق سامانه 

 

خود را دريافت   تحويل آنها به اين سازمان متقاضي نتواند در موعد مقرر مجوز هاي اين خدمت و تكميل فرم ودر صورتيكه پس از پرداخت هزينه

 نمايد.مينوز ديرکرد غرامتي به متقاضي پرداخت رازاي هر ه  نمايد سازمان ب

 



ارائه رو  رزي/خدمت   اطالعات  فرم  به  مربوط  موارد در رابطه با زمان انجام خدمت،    ق يدستگاه به صورت دق  رسانياطالع  گاهيپا  يخدمت جهت 

خدمت از   اتيجزئ  هيبه خدمت و کل  يدسترس  هايو زمان  ينحوه دسترس  ،يمتقاض  يتعداد مرتبه مراجعه حضور  ،ييمراحل اجرا  از،يمدارک مورد ن

 . باشديخدمت در دستر  عموم م  زيم قيطر

 

 ها: ها و پرداختهزينه .5

 شود.هاي سازمان، هيچگونه مبلغي از متقاضيان دريات نميبا توجه به دستورالعمل

 

 دوره عملكرد:  .6

 دارد. اين توافقنامه از زمان عقد قرارداد تا پايان آن ادامه 

 

 خاتمه توافقنامه: .7

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

 

 


