بیانیه توافق نامه سطح خدمت
شمارهگذاری وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت خارجی در مناطق ویژه بندری

شناسه خدمت13052080103 :
مقدمه:
ماده  21قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران فعالیتهای درون هر منطقه به استثناء مواردی که دراین قانون به آن
اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است بدین لحاظ مناطق ویژه اقتصادی بندری از حیث قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی جزئی از سرزمین اصلی محسوب میشود .لذا کلیه موارد مرتبط با امور حمل ونقل و ترافیک ،کنترل ،تنظیم و تسهیل عبور و
مرور ،معاینه فنی وسایل نقلیه ،تصادفات ،اجرائیات ،اخذ جرایم رانندگی و سایر مواردی که بموجب قانون مقرر گردیده تابع مقررات عمومی کشور
میباشد.
شمارهگذاری وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت در مناطق ویژه اقتصادی بندری که از سرزمین اصلی /وارداتی /مجوز گمرکی یا دارای مجوز
منطقه آزاد میباشند انجام میپذیرد که امور منطقه موظف است به تهیه و ارائه گزارش سه ماهه از نحوه اجرای دستورالعمل به شورای بندر مبادرت
نماید .لذا اصالح و بازبینی فرمهای مورد نیاز و تعیین اسناد و مدارک الزم در دستورالعمل شمارهگذاری توسط اداره کل مناطق ،بازاریابی و
سرمایه گذاری با هماهنگی کلیه مناطق صورت پذیرفته و توسط معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان جهت اجراء به مناطق بندری
ابالغ می گردد.

هدف:
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط مناطق ویژه بندری  ،کیفیت تحویل خدمت "شمارهگذاری
وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشینآالت خارجی در مناطق ویژه بندری" 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 :مدیریت منطقه و یگان حفاظت موظفند در راستای اجرای صحیح و کامل دستورالعمل عالوه بر تامین نیروی انسانی و ایجاد تمهیدات
و بسترهای الزم ،نسبت به افزایش مهارت تخصصی و پیادهسازی بهینه فرآیندها ،از طریق برگزاری جلسات و دورههای آموزشی و توجیهی برای
کلیه عوامل اجرایی اقدام نمایند .به همین منظور در اجرای ماده  8و  20قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی بندری با هدف کاهش زمان دسترسی
متقاضیان ،ارائه کلیه خدمات مرتبط از طریق سامانه جامع مناطق بندری صورت میگیرد.
سازمان بنادر و دریانوردی موافقت میکند که این خدمت را به ترتیب زیر ارائه نماید:
شرکت های دارای مجوز فعالیت در مناطق ویژه ،اسناد مداراک وسایل نقلیه ،تجهیزات .ماشنآالت مشمول شمارهگذاری مورد نیاز را در سامانه
جامع مناطق بندری بارگذاری مینماید و پس از بررسی صحت و سقم و تایید اسناد و مدارک ،امور منطقه مبادرت به صدور حکم تحویل و انتقال
و ارجاع پرونده به یگان حفاظت جهت پالکگذاری مینماید لذا یگان حفاظت پس از بررسی مدارک فرم پیوست شماره  1دستورالعمل ورود،
شمارهگذاری ،بهرهبرداری از وسایل نقلیه،تجهیزات و ماشـین آالت( خارجی)و تایید اسناد و مدارک ارایه شده اقدام به صدور پالک مینم اید.

تعهدات :بهرهبردار متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری منطقه از جمله قوانین و مقررات بندری و دریایی ،مناطق ویژه و آزاد ،دستورالعمل
های ایمنی میباشند و درصورت عدم رعایت مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت وارده بر عهده وی میباشد.
متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه جامع مناطق بندری 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 به ازای دیرکرد غرامتی به متقاضی پرداخت نمینماید.
موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت/زیر خدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،
مدارک مورد نیاز ،مراحل اجرایی ،تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی ،نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت از
طریق میز خدمت در دسترس عموم میباشد.

هزینه ها و پرداخت ها  :براساس نوع خدمات ارائه شده براساس کتابچه تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی اخذ می گردد.
دوره عملکرد :این توافق نامه سطح خدمت از زمان شروع خدمت به مدت یکسال دارای اعتبار می باشد.
خاتمه توافق نامه  :دریافت این خدمت با تحویل پالک منطقه وصدور کارت مشخصات به متقاضی خاتمه می یابد.
همچنین شرایط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت می گردد.
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

