
 بیانیه توافق نامه سطح خدمات 

   بندری ویژه مناطق در...  و آموزشی فرهنگی، اقتصادی، هایفعالیت مجوز صدور: نام خدمت

 13092080100  کد

 

  ا ی  یقیبراي اشخاص حق  یو خدمات  یآموزش  ،یفرهنگ  ،یساختمان  ،یعمران  ،ياقتصاد   يها  تیاجازه نامه اي است که بمنظور انجام فعال:  مقدمه

  هدف  با  و عملیاتی فرایندهاي استانداردسازي  و مستمر بهبود  راستاي دراین خدمت در واقع . گردد یتوسط سازمان مسئول منطقه صادر م یحقوق

 معافیت  قانونی   مزیت  از  اقتصادي  فعاالن  کلیه  مندي  بهره  و  بندري   مناطق  جامع  سامانه   در  مجوز   صدور  زمان  کاهش  ضروري،   غیر  مراحل  حذف

  .گرددارائه می افزوده ارزش عوارض و مالیات

کیفیت تحویل خدمات ،  مناطق ویژه اقتصادي بندري  که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط    ستا  هدف از این توافقنامه سطح خدمت اینهدف:  

این بیانیه سطح   .و شامل  مورد توافق قرار گیرد بندری ویژه مناطق  در...  و آموزشی فرهنگی، اقتصادی، هایفعالیت  مجوز صدور

 کند.مسئولیتهاي سازمانی را در صورت لزوم مشخص می هاي نظارت وتوافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روش

 مسئولیت:  

هاي ذیل آن مصوب اسالمی ایران و تبصره قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري    20و    8مواد  مناطق ویژه اقتصادي بندري مطابق   

تناد برنامه  به اس، . ياقتصاد ژهیو و صنعتی – يمناطق آزاد تجار یعالیشورا  1/3/1385آن مصوب  یینامه اجرا نیآئ 10و  9،8و مواد 11/3/1384

و    سازمان بنادر ، و... ی آموزش ،یفرهنگ ،ياقتصاد يهاتیصدور مجوز فعالمقررات مرتبط با  ، عه دولت الكترونیكجم، برنامه ششم، نقشه راه توسپن

دریانوردي بعنوان سازمان مسئول منطقه نسبت به اجراي اهداف مندرج در قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  

  .مسئولیت دارد  ( 11/3/1384)مصوب 

 شود. ارائه   زیرفرآیندهاي خدمت را به ترتیب این کند که دریانوردي موافقت می  سازمان بنادر و

 متقاضی  توسط درخواست  فرم تكمیل •

 منطقه امور  توسط اسناد  مطابقت و  بررسی •

 تائید  جهت نظارت دستگاه به ارسال •

 منطقه  امور توسط نظارت دستگاه تائید  از پس مجوز صدور •

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: 

  تحول  و  تحویل  صورتجلسه  و  ها  الحاقیه  قرارداد،  تصویر  ارائه  به  نسبت  اسنادي،  صدور   هزینه  پرداخت  و  درخواست  فرم   تكمیل  ضمن  متقاضی

 مدیرعامل،   ملی  کارت  منطقه،  به  بدهی  عدم  بر  مبنی  مالی  واحد  تأییدیه  ، (ثانویه  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص)  منطقه  کتبی  موافقت  قرارداد،  موضوع

  صدور   به   نسبت   نظارت،   دستگاه   تأیید  صورت  در   و   اسناد  بررسی   از   پس  منطقه   امور .  نماید  می   اقدام   منطقه  امور   به   شرکت  تغییرات  آگهی  آخرین

   .کند می اقدام فعابت مجوز

 به این دستگاه ارائه نماید.  خود را از طریق سامانهو درخواست متقاضی دریافت این مجوز مكلف است مدارک 



خود را دریافت   مجوزان متقاضی نتواند در موعد مقرر تحویل آنها به این سازم هاي این خدمت و تكمیل فرم ودر صورتیكه پس از پرداخت هزینه

 کند.میننماید سازمان غرامتی به متقاضی پرداخت 

دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،  ورت  ص  اه به رسانی دستگعالاه اطروي پایگ  ه ئزیرخدمت جهت ارا  /عات خدمت  الموارد مربوط به فرم اط

یات خدمت از زئهاي دسترسی به خدمت و کلیه جی و زمانی، نحوه دسترسضوري متقاضه حمراجع اتبمورد نیاز، مراحل اجرایی، تعداد مر کدارم

 .  باشددر دسترس عموم می  دستگاه خدمت الكترونیكی  زطریق می

 

 ها: ها و پرداختهزینه

قانون تشكیل مناطق ویژه اقتصادي در قبال ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی و مهندسی و   4ها مطابق ماده ها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

ها نماید. منطبق با جدول هزینهتسهیالت مواصالتی ،انبارداري ، تخلیه ،بارگیري،بهداشتی ،فرهنگی ،ارتباطات ،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت  

ارائه روي پایگاه اطالعدر فرم اطالعات خدمت/زیر هیات وزیران به  بر اساس تعرفه مصوب  که    گرددرسانی دستگاه مشخص می خدمت جهت 

 . باشدمی 1395/ 6/6مورخ  67337ت/53219شماره ه

 دوره عملکرد: 

 . باشدمی اعتبار داراي منطقه در فعال حقوقی و حقیقی  اشخاص قرارداد پایان تا شروع  زمان از  خدمت سطح نامه  توافق این

 خاتمه توافقنامه:

 .یابدمی  خاتمهیابد  می خاتمه متقاضی به آن  تحویل و صدور هزینه پرداخت و فعالیت مجوز صدور با خدمت این دریافت

 :گرددیط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت میشراهمچنین 

 نظارت  دستگاه اعالم حسب فعالیت مجوز موضوع با مغایر فعالیت هرگونه انجام -1

 ذیربط  مراجع اعالم حسب شرکت ورشكستگی  و انحالل -2

 قراردادها  و  حقوقی امور  اعالم حسب نامه توافق /نامه تفاهم /قرارداد اقاله و فسخ -3

 شرکتها امور اعالم حسب دریایی ترابري کارگزاري موسسات و ها شرکت فعالیت پروانه لغو -4

 قراردادها  و حقوقی امور  اعالم حسب حقوقی یا حقیقی ثالث اشخاص به قرارداد موضوع انتقال -5

 نظارت  دستگاه اعالم حسب ابالغی آتی و فعلی مصوب هاي دستورالعمل و مقررات  ،  قوانین رعایت عدم -6

 ...(  و ها صورتحساب و ها نامه تفاهم/  قراردادها) صوري و جعلی مدارک و اسناد  ارائه -7


