
 بیانیه توافق نامه سطح خدمات 

   (يقطعات يدكي و اقالم مصرفي  ) خارج ه،یاز مواد اول یریورود ، استفاده وبکارگ دستور العمل اجرايي: نام خدمت

 ۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۲   كد  مناطق ويژه اقتصادی بندری در

 

/    ایاز راه در  يقطعات یدکي و اقالم مصرفي خارج  ه،یمواد اولنظام مند کردن ورود    صدورکلیه امور مرتبط با  منظور از این خدمت،  مقدمه :  

  ي و سود بازرگان  يدولت( که معاف از پرداخت حقوق گمرک  أت یدر محدوده مصوب منطقه )نقشه مصوب دفتر ه  یریجهت استفاده و بکارگ  ،يخشک

بکارگیری  استفاده و  این خدمت جهت صدور مجوز  اقع  در و.  قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمي ایران( هستند  8)ماده  

قطعات یدکي و اقالم مصرفي  )  ،  بکارگیری از مواد اولیه  استفاده و  برابر مقررات توسط منطقه برای اشخاص حقوقي دارای مجوز فعالیت جهت  

  در منطقه صادر مي گردد.(  يخارج

 :   ستا هدف از این توافقنامه سطح خدمت اینهدف: 

 در منطقه  يقطعات یدکي و اقالم مصرفي خارج ه،یاز مواد اول یریکنترل ورود، استفاده و بکارگ یواحد برا یاهیرو جادیا •

 و مصرف یریبکارگ اتیعمل انیاز بدو ورود تا پا يمدت بر اقالم خارجبلند مدت و کوتاه  یهایزیرو برنامه  شینظارت، پا • 

 یبندر یاقتصاد ژهیمناطق و هیدر کل يخارج ياز اقالم مصرف یریدر صدور مجوز استفاده و بکارگ هیوحدت رو جادیا •

از    یریورود ، استفاده وبکارگمجوز     صدور  کیفیت تحویل خدمات  ،  مناطق ویژه اقتصادی بندری  که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  

این بیانیه سطح توافق دو جانبه    مورد توافق قرار گیرد.در مناطق ويژه بندری   (   يقطعات يدكي و اقالم مصرفي  ) خارج  ه،یمواد اول

و روش این خدمت  نظارت ودر خصوص  لزوم مشخص مي  های  را در صورت  ا  کند. مسئولیتهای سازماني  خدمت جهت صدور مجوز    نیواقع 

 ی برا  یبندر  یاقتصاد  ژهی(در مناطق ويقطعات یدکي و اقالم مصرفي  ) خارج  ه،یاز مواد اول  یریساله استفاده وبکارگ  کیحداکثر    یبرداربهره

 ..گرددي ارائه م  ت،یمجوز فعال یدارا ي اشخاص حقوق

 

 مسئولیت:  

های ذیل آن المي ایران و تبصرهقانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اس 20و  8مطابق  مواد  یبندر یاقتصاد ژهیمناطق و

. ، به  یاقتصاد ژهیو و صنعتي  – یمناطق آزاد تجار يعالیشورا 1/3/1385آن مصوب  یينامه اجرا نیآئ  10و  9،8و مواد 11/3/1384مصوب 

قطعات یدکي و   ه،یاز مواد اول یریمقررات مرتبط با ورود ، استفاده وبکارگ ک،یبرنامه ششم، نقشه راه توسعه دولت الکترون  پنجم،استناد برنامه 

اهداف    یبعنوان سازمان مسئول منطقه نسبت به اجرا یانوردی، سازمان بنادر و در یبندراقتصادی  ژهی(  در مناطق وياقالم مصرفي  ) خارج

  .دارد تی(  مسئول11/3/1384)مصوب  رانیا ياسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیمندرج در قانون تشک

از    یریو بکارگ  تیاجازه فعال  ،یو صدور مجوز بهره بردار  ندهایفرا  هیکل  ياست که پس ازط  نیا   یبندر  یاقتصاد  ژهیمناطق و  يقانون  تیمسئول

 يداده م  يدر منطقه ، توسط امور منطقه به متقاض  یشده شرکت / محل احداث مطابق قرارداد جار  فیوارده، فقط در محدوده تعر   زاتیتجه 

قطعات یدکي و اقالم مصرفي  )    ه،یاز مواد اول  یریورود ، استفاده وبکارگپس ازطي کلیه فرایندها صدور  این است که    ت قانوني بندرمسئولیشود.

 ، توسط امور منطقه به متقاضي داده مي شود. شرکت/ محل احداث، فقط در محدوده ی بندر ژهی(  در مناطق ويخارج



 شود. ارائه   زیرفرآیندهای خدمت را به ترتیب این کند که موافقت مي دریانوردی  سازمان بنادر و

 ی درخواست توسط متقاضيتکمیل و ارائه •

 بررسي و احراز هویت اسناد و مدارک و درخواست متقاضي توسط امور منطقه •

 توسط امور منطقه  استفاده و بکارگیری تایید درخواست و صدور مجوز   •

 گیرنده و دستگاه اجرايي: تعهدات متقابل خدمت 

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

  بررسي   را  درخواست  موضوع  اقالم  کارشناسي  انجام  و  منطقه  امور  توسط  درخواست  تأیید  و  بررسي  از  بندری پس  اقتصادی  ویژه  منطقه.  کندمي  اقدام

  .کند مي  اقدام مجوز صدور به  نسبت و

 متقاضي دریافت این مجوز مکلف است مدارک و درخواست خود را از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

ضي نتواند در موعد مقرر مجوز خود را دریافت  های این خدمت و تکمیل فرم و تحویل آنها به این سازمان متقادر صورتیکه پس از پرداخت هزینه

 کند.نماید سازمان غرامتي به متقاضي پرداخت نمي

رساني دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،  عالروی پایگاه اط  ه ئزیرخدمت جهت ارا  /عات خدمت  الموارد مربوط به فرم اط

یات خدمت از  زئهای دسترسي به خدمت و کلیه جي، نحوه دسترسي و زمانضوری متقاضمورد نیاز، مراحل اجرایي، تعداد مرتبطه مراجعه ح  کمدار

 .  باشددر دسترس عموم مي  دستگاه خدمت الکترونیکي  زطریق می

 ها: ها و پرداختهزينه

قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در قبال ارائه خدمات عمومي و زیر بنایي و مهندسي و   4ها مطابق ماده ها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

ها زینهتسهیالت مواصالتي ،انبارداری ، تخلیه ،بارگیری،بهداشتي ،فرهنگي ،ارتباطات ،آموزشي و رفاهي وجوهي را دریافت نماید. منطبق با جدول ه

ارائه روی پ هیات وزیران به  بر اساس تعرفه مصوب  گردد که  رساني دستگاه مشخص مي ایگاه اطالعدر فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت 
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 دوره عملکرد: 

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

 خاتمه توافقنامه:

 خاتمه  متقاضي  شرکت  محوطه  به  انتقال  و  صورتحساب  اخذ  و  انتقال  و  تحویل  حکم  و  بکارگیری  استفاده و    مجوز  صدور  با  خدمت  این  دریافت

 شرایط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت مي گردد. همچنین  .یابدمي

  انقضاء مدت اعتبار مجوز / لغو مجوز فعالیت -1

 (8از کاالهای مصرفي )پیوست شماره  یریاستفاده و بکارگعدم ارائه گزارش ادواری از نحوه  -2

 سوانح بندر تهیجبران خسارت وارده به تاسیسات، مستحدثات و تجهیزات منطقه حسب اعالم کم عدم -3

 با موضوع قرارداد حسب اعالم دستگاه نظارت ریمغا تیهرگونه فعال انجام -4

 ربط یو ورشکستگي شرکت حسب اعالم مراجع ذ انحالل -5

  و قراردادها يقاله قرارداد حسب اعالم امور حقوقو ا فسخ -6

 و قراردادها(  يمنطقه )حسب اعالم امورحقوق يموضوع قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتب انتقال -7



 )حسب اعالم دستگاه نظارت(   يابالغ يو آت يمصوب فعل یهامقررات و دستورالعمل ن، یقوان تیرعا عدم -8

 ها و ....() قراردادها/تفاهم نامه یو صور ياسناد و مدارک جعل  ارائه -9


