
 بیانیه توافق نامه سطح خدمات 

 مناطق ویژه اقتصادی بندری  

(یو  ماشـین آالت) خارج  زاتیاز وسایل نقلیه،تجه  یبرداربهره  ،ی گذارورود، شماره : نام خدمت  

 13012080101  کد  یبندر یاقتصاد ژهیو درمناطق

 

 ی اقالم وارده خارج  هیوخروج کل  یبرداربهره  ،یگذارواحد، استاندارد و شفاف در خصوص ورود، شماره  یاهیرو  جادیامنظور از این خدمت،  مقدمه :  

اقالم و    ،ی کیو مکان  ی کیالکتر  یهادستگاه  ،یو صنعت  یعمران  آالتنیاعم از ثابت و متحرک، ماش   یریو بارگ  هیتخل زاتیتجه   ه، ینقل لیشامل وسا

جهت استفاده در محدوده مصوب منطقه    ،یخشک/ایوارده از راه در  یجانب  زاتیتجه   ریو سا  یو بندر  ییایمستحدثات در  رمورد استفاده د  زاتیتجه 

و سود    یو معاف از پرداخت حقوق گمرک  د یخواهند گرد  ا یو    دهیخاص وارد منطقه گرد  ی قانون  یایدولت(  که بر اساس مزا  أتی)نقشه مصوب دفتره

آالت در مناطق ویژه  برداری حداکثر یک ساله از وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشینصدور مجوز بهرهاین خدمت جهت  در واقع    .هستند  یبازرگان

 ..گردداقتصادی بندری برای اشخاص حقوقی دارای مجوز فعالیت، ارائه می 

 

کیفیت تحویل  ، مناطق ویژه اقتصادی بندری که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از این توافقنامه سطح خدمت اینهدف: 

 شامل : خدمات

  آالتن یو ماش زاتیتجه   ه،ینقل لیو خروج وسا  یبردارکنترل ورود، بهره • 

 آالتن یو ماش زاتیتجه  ه، ینقل لیوسا یگذار نحوه شماره یکنترل و سامانده •

 در داخل محدوده مصوب منطقه آالتنیو ماش زاتیتجه  ه،ینقل لیوسا تی مالک ریینقل و انتقال و تغ یسامانده •

  مدتبلندمدت و کوتاه یهایزیرو برنامه  شینظارت، پا •

 

صورت لزوم  مسئولیتهای سازمانی را در    های نظارت و این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روش  توافق قرار گیرد.مورد  

 کند.مشخص می

 مسئولیت:  

های ذیل آن مصوب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و تبصره   20و    8مواد  مناطق ویژه اقتصادی بندری مطابق   

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

و  ماشـین    زاتیاز وسایل نقلیه،تجه    یبرداربهره  ،یگذارورود، شمارهمقررات مرتبط با    ،عه دولت الکترونیکم، نقشه راه توسجم، برنامه ششپن

اداره مناطق ویژه    سازمان بنادر  ،(یآالت) خارج اجرای اهداف مندرج در قانون تشکیل و  به  بعنوان سازمان مسئول منطقه نسبت  و دریانوردی 

   .مسئولیت دارد ( 11/3/1384اقتصادی جمهوری اسالمی ایران )مصوب 

  از   بکارگیری  و  فعالیت  اجازه  برداری،  بهره  مجوز  صدور  و  فرایندها  کلیه  ازطی  پساین است که    مناطق ویژه اقتصادی بندری  مسئولیت قانونی  

 .شود می داده متقاضی به  منطقه  امور  توسط ، جاری در منطقه  قرارداد مطابق  احداث محل /  شرکت شده تعریف محدوده در فقط  وارده، تجهیزات

 

 نماید:ارائه   زیرفرآیندهای خدمت را به ترتیب این کند که دریانوردی موافقت می  سازمان بنادر و



 ی درخواست توسط متقاضیتکمیل و ارائه •

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

 منطقه  بهره برداری توسط امور  مجوز صدورتایید درخواست و  •

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: 

  منطقه به درخواست فرم و مدارک و اسناد ارائه به نسبت فعالیت مجوز بودن دارا برداری،ضمن بهره جهت منطقه به وارده خارجی  اقالم متقاضی

  بررسی   را  درخواست  موضوع  اقالم  کارشناسی  انجام  و  منطقه  امور  توسط  درخواست  تأیید  و  بررسی  از  پسبندری    اقتصادی  ویژه  منطقه.  کندمی  اقدام

  .کند می  اقدام مجوز صدور به  نسبت و

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

خود را دریافت   مجوزان متقاضی نتواند در موعد مقرر تحویل آنها به این سازم های این خدمت و تکمیل فرم ودر صورتیکه پس از پرداخت هزینه

 کند.مینرداخت نماید سازمان غرامتی به متقاضی پ

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

یات خدمت از  زئهای دسترسی به خدمت و کلیه جی و زمانی، نحوه دسترسضوری متقاضه حمورد نیاز، مراحل اجرایی، تعداد مرتبطه مراجع  کدارم

 .  باشددر دسترس عموم می  دستگاه خدمت الکترونیکی  زطریق می

 ها: ها و پرداختهزینه

قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در قبال ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی و مهندسی و   4مطابق ماده  هاها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

ها منطبق با جدول هزینه  ، تخلیه ،بارگیری،بهداشتی ،فرهنگی ،ارتباطات ،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.تسهیالت مواصالتی ،انبارداری  

ارائه روی پایگاه اطالعخدمت ج در فرم اطالعات خدمت/زیر هیات وزیران به  بر اساس تعرفه مصوب  که    گرددرسانی دستگاه مشخص می هت 

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

 دوره عملکرد: 

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

 خاتمه توافقنامه:

  توسط   وارده  تجهیزات  به  منطقه  پالک  نصب  از  پس  صورتحساب  اخذ  و   و  برداریبهره  مجوز و      انتقال  و  تحویل  حکم  صدور  با  خدمت  این  دریافت

 . یابدمی خاتمه  حفاظت یگان

 :گرددیط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت میشراهمچنین 

 تیمجوز فعالانقضاء مدت اعتبار مجوز فعالیت / لغو  -1

  یمنیا نامهیمدت اعتبار گواه انقضاء -2

  نامه شخص ثالثبیمه  انقضاء -3

 به اشخاص ثالث بدون اطالع منطقه   یاقالم خارج تیمالک انتقال -4

 سوانح بندر تهیجبران خسارت وارده به تأسیسات، مستحدثات و تجهیزات منطقه حسب اعالم کم عدم -5

 مخدوش ایمجاز  ر یاز پالک / برچسب غ استفاده -6

 حسب شناسنامه عمر مجاز زاتیعمر مجاز تجه  خاتمه -7



 با موضوع قرارداد حسب اعالم دستگاه نظارت ریمغا تیهرگونه فعال انجام -8

 ( ربطیکت )حسب اعالم مراجع ذو ورشکستگی شر انحالل -9

  و قراردادها( یو اقاله قرارداد )حسب اعالم امور حقوق فسخ -10

 و قراردادها(  یمنطقه )حسب اعالم امورحقوق یموضوع قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتب انتقال -11

 )حسب اعالم دستگاه نظارت(   یابالغ یو آت یمصوب فعل یهامقررات و دستورالعمل ن، یقوان تیرعا عدم -12

  ها و ....()قراردادها / تفاهم نامه یو صور یاسناد و مدارک جعل  ارائه -13

  یداخل زاتیو موتور( به تجه  ی)شاس یاقالم خارج یو اساس  ی اصل یانتقال و نصب اجزا ،ییجابجا -14

 


