بیانیه توافق نامه سطح خدمات
مناطق ویژه اقتصادی بندری
نام خدمت :ورود ،شمارهگذاری ،بهرهبرداری از وسایل نقلیه،تجهیزات و ماشـین آالت( خارجی)
درمناطق ویژه اقتصادی بندری کد 13012080101

مقدمه  :منظور از این خدمت ،ایجاد رویهای واحد ،استاندارد و شفاف در خصوص ورود ،شمارهگذاری ،بهرهبرداری وخروج کلیه اقالم وارده خارجی
شامل وسایل نقلیه ،تجهیزات تخلیه و بارگیری اعم از ثابت و متحرک ،ماشینآالت عمرانی و صنعتی ،دستگاههای الکتریکی و مکانیکی ،اقالم و
تجهیزات مورد استفاده در مستحدثات دریایی و بندری و سایر تجهیزات جانبی وارده از راه دریا/خشکی ،جهت استفاده در محدوده مصوب منطقه
(نقشه مصوب دفترهیأت دولت) که بر اساس مزایای قانونی خاص وارد منطقه گردیده و یا خواهند گردید و معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی هستند .در واقع این خدمت جهت صدور مجوز بهره برداری حداکثر یک ساله از وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت در مناطق ویژه
اقتصادی بندری برای اشخاص حقوقی دارای مجوز فعالیت ،ارائه میگردد..

هدف :هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط مناطق ویژه اقتصادی بندری  ،کیفیت تحویل
خدمات شامل :
کنترل ورود ،بهرهبرداری و خروج وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت
•
کنترل و ساماندهی نحوه شمارهگذاری وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت
•
ساماندهی نقل و انتقال و تغییر مالکیت وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت در داخل محدوده مصوب منطقه
•
نظارت ،پایش و برنامهریزیهای بلندمدت و کوتاهمدت
•
مورد توافق قرار گیرد .این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم
مشخص میکند.
مسئولیت:
مناطق ویژه اقتصادی بندری مطابق مواد  8و  20قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و تبصرههای ذیل آن مصوب
1384/3/11و مواد  9،8و  10آئین نامه اجرایی آن مصوب  1385/3/1شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ، .به استناد برنامه
پنجم ،برنامه ششم ،نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ،مقررات مرتبط با ورود ،شمارهگذاری ،بهرهبرداری از وسایل نقلیه،تجهیزات و ماشـین
آالت( خارجی) ،سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان سازمان مسئول منطقه نسبت به اجرای اهداف مندرج در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران (مصوب  )1384/3/11مسئولیت دارد.
مسئولیت قانونی مناطق ویژه اقتصادی بندری این است که پس ازطی کلیه فرایندها و صدور مجوز بهره برداری ،اجازه فعالیت و بکارگیری از
تجهیزات وارده ،فقط در محدوده تعریف شده شرکت  /محل احداث مطابق قرارداد جاری در منطقه  ،توسط امور منطقه به متقاضی داده می شود.

سازمان بنادر و دریانوردی موافقت میکند که این خدمت را به ترتیب فرآیندهای زیر ارائه نماید:

•

تکمیل و ارائهی درخواست توسط متقاضی

•

بررسی و احراز هویت اسناد و مدارک و درخواست متقاضی توسط امور منطقه

•

تایید درخواست و صدور مجوز بهره برداری توسط امور منطقه

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
متقاضی اقالم خارجی وارده به منطقه جهت بهره برداری،ضمن دارا بودن مجوز فعالیت نسبت به ارائه اسناد و مدارک و فرم درخواست به منطقه
اقدام میکند .منطقه ویژه اقتصادی بندری پس از بررسی و تأیید درخواست توسط امور منطقه و انجام کارشناسی اقالم موضوع درخواست را بررسی
و نسبت به صدور مجوز اقدام می کند.
متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک و درخواست خود را از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.
در صورتیکه پس از پرداخت هزینههای این خدمت و تکمیل فرم و تحویل آنها به این سازمان متقاضی نتواند در موعد مقرر مجوز خود را دریافت
نماید سازمان غرامتی به متقاضی پرداخت نمیکند.
موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت  /زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،
مدارک مورد نیاز ،مراحل اجرایی ،تعداد مرتبطه مراجعه حضوری متقاضی ،نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت از
طریق میز خدمت الکترونیکی دستگاه در دسترس عموم میباشد.
هزینهها و پرداختها:
توافقات مربوط به هزینهها و پرداختها مطابق ماده  4قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در قبال ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی و مهندسی و
تسهیالت مواصالتی ،انبارداری  ،تخلیه ،بارگیری،بهداشتی ،فرهنگی ،ارتباطات ،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید .منطبق با جدول هزینهها
در فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه مشخص میگردد که بر اساس تعرفه مصوب هیات وزیران به
شماره ه53219ت 67337/مورخ  1395/6/6میباشد.
دوره عملکرد:
این توافق نامه سطح خدمت از زمان شروع تا پایان قرارداد اشخاص حقوقی فعال در منطقه دارای اعتبار میباشد.
خاتمه توافقنامه:
دریافت این خدمت با صدور حکم تحویل و انتقال و مجوز بهرهبرداری و و اخذ صورتحساب پس از نصب پالک منطقه به تجهیزات وارده توسط
یگان حفاظت خاتمه مییابد.
همچنین شرایط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت میگردد:
 -1انقضاء مدت اعتبار مجوز فعالیت  /لغو مجوز فعالیت
 -2انقضاء مدت اعتبار گواهینامه ایمنی
 -3انقضاء بیمهنامه شخص ثالث
 -4انتقال مالکیت اقالم خارجی به اشخاص ثالث بدون اطالع منطقه
 -5عدم جبران خسارت وارده به تأسیسات ،مستحدثات و تجهیزات منطقه حسب اعالم کمیته سوانح بندر
 -6استفاده از پالک  /برچسب غیر مجاز یا مخدوش
 -7خاتمه عمر مجاز تجهیزات حسب شناسنامه عمر مجاز

 -8انجام هرگونه فعالیت مغایر با موضوع قرارداد حسب اعالم دستگاه نظارت
 -9انحالل و ورشکستگی شرکت (حسب اعالم مراجع ذیربط)
 -10فسخ و اقاله قرارداد (حسب اعالم امور حقوقی و قراردادها)
 -11انتقال موضوع قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی منطقه (حسب اعالم امورحقوقی و قراردادها)
 -12عدم رعایت قوانین ،مقررات و دستورالعملهای مصوب فعلی و آتی ابالغی (حسب اعالم دستگاه نظارت)
 -13ارائه اسناد و مدارک جعلی و صوری (قراردادها  /تفاهم نامهها و )....
 -14جابجایی ،انتقال و نصب اجزای اصلی و اساسی اقالم خارجی (شاسی و موتور) به تجهیزات داخلی

