
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

  هاي بخش خصوصي در مناطق ويژه بندري تاييد بيمه بيكاري كارگران و كاركنان شاغل در كارگاه: نام خدمت
  ١٩٠٩٢٠٨١١٠٠كد 

 

و همواره تالش مي شود تا ضمن ايجاد اشتغال پايدار، يكي از دغدغه هاي اساسي هر انساني بيكاري و از دست دادن شغل و درامد بوده مقدمه : 
. واحد كار و خدمات اشتغال بر اساس وظايف ذاتي خود نسبت به ارادي بيكار شده اند انجام گيرد اقدامات حمايتي از كارگراني كه بصورت غير

 اين خدمت جهت برخورداري. داده اند اقدام نموده استاجراي فرايند دريافت بيمه بيكاري به كساني كه شغل خود را بصورت غير ارادي از دست 
قبيل  زمشمولين بيكار كه بدون ميل و اراده بيكار شده اند و آماده به كار هستند برابر قوانين و مقررات كار در مناطق ويژه بندري و خدماتي ا

اضي به كارفرما جهت دريافت استعالم و دريافت و ارسال ، ارسال اطالعات متقمتقاضي بصورت سامانه اي و حضوري دريافت اطالعات و مدارك از
  اين گزارشات بصورت دوره سه ماهه به حوزه مديريت ارسال مي گردد. تاييديه استعالم به مراجع ذيربط ارائه مي شود. 

  

حويل كيفيت ت، اميرآبادريانوردي اداره كل بنادر و دكه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
قرار  مورد توافقهاي بخش خصوصي در مناطق ويژه بندري تاييد بيمه بيكاري كارگران و كاركنان شاغل در كارگاهخدمات 

  ند.كهاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت هاي نظارت واين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روش گيرد.

  

  مسئوليت: 

، مقررات اشتغال نيروي انساني ٥ده قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي كشور و ما ١٦سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي اجراي ماده 
ظارت يكاري توسط دستگاه نها و اتخاذ اقدامات الزم جهت برقراري بيمه باي فرايندها و مصوبات دستورالعملبيمه و تامين اجتماعي نظارت بر اجر

  گيرد. جامع كار و خدمات اشتغال صورت ميو همچنين با هدف كاهش زمان كليه خدمات مرتبط از طريق سامانه  گيردميصورت 

  كند كه اين خدمت به ترتيب زير ارائه شود:سازمان بنادر و دريانوردي موافقت مي

 ت و تكميل پرونده)(دريافت مستندا تشكيل پرونده مراجعين بيمه بيكاري -

 ثبت اطالعات متقاضي در سامانه بيمه بيكاري در مرحله اوليه -

تشكيل جلسه في مابين نماينده سازمان تامين اجتماعي و نماينده واحد كار و خدمات اشتغال جهت صدور راي مخالف با موافق و در  -
 نهايت اعالم نتيجه راي سازمان تامين اجتماعي و ذينفع

 نهايي و راي نهايي در سامانه بيمه بيكاريثبت اطالعات  -

  

  



  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي:

  متقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك خود را از طريق سامانه واحدكار وخدمات اشتغال و حضوري به اين دستگاه ارائه نمايد. 

، ارسال مدارك به كارفرما جهت دريافت استعالم و ارسال ثبت اطالعات در سامانهه حضوري و دريافت درخواست و تكميل پرونده در صورت مراجع
 گيرد.مي نتيجه استعالم و ثبت اطالعات نهايي در سامانه كار و خدمات اشتغال صورت

در رابطه با زمان انجام خدمت، مدارك  قيدستگاه به صورت دق رسانياطالع گاهيپا يخدمت جهت ارائه رورزي/خدمت اطالعات فرم به مربوط موارد
 قيخدمت از طر اتيجزئ هيبه خدمت و كل يدسترس هايو زمان ينحوه دسترس ،يمتقاض يتعداد مرتبه مراجعه حضور ،ييمراحل اجرا از،يمورد ن

  .باشديخدمت در دسترس عموم م زيم

  

  ها:ها و پرداختهزينه

رساني دستگاه خدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالعها در فرم اطالعات خدمت/زيرمنطبق با جدول هزينهها ها و پرداختتوافقات مربوط به هزينه
ذ اخ انياز متقاض يانهيهز چگونهيه رآباديام يانوردياداره كل بنادر و در يخدمت از سو نيدر قبال ارائه ا گردد.در پيوست الف مشخص مي

  گردد.ينم

  

  دوره عملكرد:

  اعتبار است. يدارا ستميو  ثبت در س يثبت درخواست  تا صدور را نديتوافق نامه از زمان شروع فرا نيا

  

  خاتمه توافقنامه:

، اطالعات و در صورت عدم موافقت ابدييواحد كار و خدمات اشتغال خاتمه م ياز سو يكاريب مهيدر سامانه ب يينها يخدمت با صدور را نيا
 گردد.يدر سامانه اشتغال ثبت م يينها

  


