
 تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط با ساخت و سازهای ساحلی و دریایی: 

 هدف از نظام فنی و اجرایی چیست؟-۱

های توسعه    سناد برنامهگذاری، در چارچوب ا  های سرمایه  استقرار نظامی یکپارچه، برای پدیدآوری طرح ها و پروژه

  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه 

نتیجه   های سرمایه با رویکردی  با   گذاری  بر نظام مدیریت کیفیت، متناسب  و مبتنی  ارزیابی  پیگیری و  با قابلیت  گرا، 

اقلیمی و محیط زیستی کشور. اسناد برنامهشرایط اقتصادی، اجتماعی های توسعه، شامل اسناد ملی توسعه بخشی،  ، 

 اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه است.

 تعریف نظام فنی و اجرایی کشور چیست؟-۲

 گذاری است.   ی سرمایهها  ها و پروژهبرداری طرح  مجموعه اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره

های   های استانداردها، معیارهای فنی، ضوابط و مقررات، روشیادآوری: در این نظام، واژه اسناد به جای مجموعه واژه

 ها بکار برده شده است.  اجرایی، دستورالعمل

 منظور از ضوابط چیست؟-۳

میتو  که   اجرا  برای  شدهتوصیه  یا  و  االجرا الزم  مستندات  تمامی  شامل  ابالغ  قانونی  مرجع  در سند حاضر  سط  گردد. 

وبودجه و حسب مورد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی صادر گردیده و حوزه  از طرف رئیس سازمان برنامه بخشنامه

ه، نامها، راهنماها، واژهنامهها، آیین گردد. این ضوابط شامل معیارها، دستورالعملشمول آن در متن بخشنامه مشخص می

ها، فهارس بها، چک لیستها و ... در حوزه فنی، تخصصی، اجرایی، قراردادی، حقوقی، مالی و  استانداردها، شرح خدمات

 ... است. 

 منظور از مناطق ساحلی چیست؟-۴

 اراضی   عنوانبه  ۰۹/۰۴/۱۳۵۴  مصوب  ساحلی  مستحدثات  اراضی  قانون  مطابق  که  ساحلی  هایآب  و  خشکی  از  بخشی 

شده در طرح مدیریت های قابل کشتیرانی )طبق محدوده تعریفاند همچنین اراضی پیرامون رودخانهشدهشناخته  ساحلی

 گردد.برداری پایدار اطالق میمنظور بهرهیکپارچه مناطق ساحلی( به

 های ساحلی و دریایی چیست؟منظور از سازه-۵

های تفرجگاهی،  اری از منابع و ذخایر، استفاده از ظرفیتبردمنظور بهرهها ، مستحدثات و تأسیسات که بهآن دسته از سازه

گردند و استقرار آن جز در دریا و منطقه ساحلی  اقتصادی و حفاظت از سواحل در محدوده مناطق ساحلی، احداث می

 پذیر نیست. امکان

 ؟است سازمان کدام دریایی و ساحلی های  سازه واجرایی  فنی معیارهای و ضوابط   متولی کارگروه-۶

ماده   مفاد  بر  برنامه  ۲۳بنا  برنامهقانون  سازمان  فنی، وبودجه،  مشخصات  ضوابط،  ابالغ  و  تهیه  به  موظف  وبودجه 

طرحنامهآیین  موردنیاز  معیارهای  و  فنی  لیکنهای  است،  کشور  عمرانی   هایطرح  گستردگی  و  تنوع  به  توجه  با   های 

این  طی  اجرایی   هایدستگاه  تخصصی  ظرفیت   افزایش  و  عمرانی  تدوین  و  تهیه  اخیر، در  از  سالیان  فنی  مدارک  گونه 

 شده است.های اجرایی نیز استفادهتوانمندی دستگاه



سازمان بنادر و دریانوردی در راستای وظایف حاکمیتی و قانونی خود در سواحل بنادر و ابراه های تحت حاکمبت کشور  

رگونه مجوز ساخت و ساز دریایی و به پشتوانه مطالعات و مبنی بر ساخت و توسعه و تجهیر بنادر کشور و نیز صدور ه

  اجرایی  دستگاه  عنوان  به  سازمان  آمادگی  به  توجه   با    تحقیقات کشور صورت پذیرفته در بخش مهندسی سواحل و بنادر و

زه  سا  اجرایی   و  فنی  معیارهای  و  ضوابط   تدوین  تخصصی  کارگروه  تشکیل  متولی    دریایی،   و  ساحلی  های  سازه   به  مربوط

 .گردید کشور دریایی  و ساحلی   های

 اعضا کارگروه تخصصی جه سازمان ها و نهادهایی می باشند؟-۷

  با   مرتبط  های  انجمن   و  متخصصین  ،   نهادها  ،   ها  سازمان  ،   بودجه  و  برنامه   ،سازمان  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 

 .باشند می کارگروه این  اعضا دریایی  و  ساحلی  های سازه  موضوعات

 


