
 اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

  آالت در مناطق ويژه بندريگذاري وسايل نقليه، تجهيزات و ماشينشمارهخدمت بيانيه توافق نامه سطح 

  مقدمه:

ن به آن قانوهاي درون هر منطقه به استثناء مواردي كه دراين تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران فعاليت نقانو ٢١اده م
مقررات جمهوري اسالمي ايران است بدين لحاظ مناطق ويژه اقتصادي بندري از حيث قوانين و مقررات  اشاره شده است تابع ساير قوانين و

عبور و هيل تنظيم و تس كنترل،، د مرتبط با امور حمل ونقل و ترافيكارلذا كليه مو .شودميجزئي از سرزمين اصلي محسوب  راهنمايي و رانندگي
اجرائيات، اخذ جرايم رانندگي و ساير مواردي كه بموجب قانون مقرر گرديده تابع مقررات عمومي كشور  مرور، معاينه فني وسايل نقليه، تصادفات،

                   باشد.مي

اصلي/ وارداتي/ مجوز گمركي يا داراي مجوز آالت در مناطق ويژه اقتصادي بندري كه  از سرزمين ، تجهيزات و ماشينگذاري وسايل نقليهشماره
پذيرد كه امور منطقه موظف است به تهيه و ارائه گزارش سه ماهه از نحوه اجراي دستورالعمل به شوراي بندر مبادرت باشند انجام ميمنطقه آزاد مي

گذاري توسط اداره كل مناطق، بازاريابي و عمل شمارههاي مورد نياز و تعيين اسناد و مدارك الزم در دستورالنمايد. لذا اصالح و بازبيني فرم
گذاري با هماهنگي كليه مناطق صورت پذيرفته و توسط معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي سازمان جهت اجراء به مناطق بندري سرمايه

                                                          گردد.                                                                    ابالغ مي

                 

   هدف:

ت مهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد، كيفيت تحويل خد
ه مورد توافق قرار گيرد. اين بيانيه سطح توافق دو جانب "مناطق ويژه بندري آالت درگذاري وسايل نقليه، تجهيزات و ماشينشماره"

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميهاي نظارت و مسئوليتدر خصوص اين خدمت و روش

  

ايجاد تمهيدات  و نيروي انسانيمديريت منطقه و يگان حفاظت موظفند در راستاي اجراي صحيح و كامل دستورالعمل عالوه بر تامين  مسئوليت: 
راي هاي آموزشي و توجيهي بندها، از طريق برگزاري جلسات و دورهبهينه فرآي سازيپيادهت به افزايش مهارت تخصصي و ، نسبو بسترهاي الزم

ري با هدف كاهش زمان دسترسي مناطق ويژه اقتصادي بندقانون تشكيل  ٢٠ و ٨به همين منظور در اجراي ماده كليه عوامل اجرايي اقدام نمايند. 
  گيرد.مي متقاضيان، ارائه كليه خدمات مرتبط از طريق سامانه جامع مناطق بندري صورت

 :كند كه اين خدمت را به ترتيب زير ارائه نمايدسازمان بنادر و دريانوردي موافقت مي

 در سامانه را مورد نياز  گذاريآالت مشمول شماره. ماشنتجهيزاتهاي داراي مجوز فعاليت در مناطق ويژه، اسناد مداراك وسايل نقليه، شركت
و  برداريوز بهرهمبادرت به صدور مج امور منطقه ،اسناد و مداركو تاييد نمايد و پس از بررسي صحت و سقم جامع مناطق بندري بارگذاري مي

گذاري دستورالعمل شماره ١پيوست شماره  س از بررسي مدارك فرمنمايد لذا يگان حفاظت  پگذاري ميبه يگان حفاظت جهت پالكپرونده  ارجاع
نمايد.                                                                                                                ارايه شده اقدام به صدور پالك ميتجهيزات و تاييد اسناد و مدارك 

 



 تورالعملدسقوانين و مقررات بندري و دريايي، مناطق ويژه و آزاد،  متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات جاري منطقه از جمله برداربهرهتعهدات: 
   باشد.جبران خسارت وارده بر عهده وي ميباشند و درصورت عدم رعايت مسئوليت پاسخگويي و ايمني مي هاي

  .           به اين دستگاه ارائه نمايدجامع مناطق بندري متقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك خود را از طريق سامانه 

هاي اين خدمت و تكميل فرم و تحويل آنها به اين سازمان متقاضي نتواند در موعد مقرر مجوز خود را دريافت در صورتيكه پس از پرداخت هزينه
  نمايد.مينبه ازاي ديركرد غرامتي به متقاضي پرداخت نمايد سازمان 

در رابطه با زمان انجام خدمت،  قيدستگاه به صورت دق رسانياطالع گاهيپا يخدمت جهت ارائه رو رزي/خدمت اطالعات فرم به مربوط موارد
ت از خدم اتيجزئ هيبه خدمت و كل يدسترس هايو زمان ينحوه دسترس ،يمتقاض يتعداد مرتبه مراجعه حضور ،ييمراحل اجرا از،يمدارك مورد ن

  .باشديخدمت در دسترس عموم م زيم قيطر

                                 

تعرفه سازمان بنادر و دريانوردي اخذ مي گردد.براساس نوع خدمات ارائه شده براساس كتابچه هزينه ها و پرداخت ها :   

  

  از زمان شروع خدمت به مدت يكسال داراي اعتبار مي باشد.اين توافق نامه سطح خدمت  دوره عملكرد:

 

دريافت اين خدمت با تحويل پالك منطقه وصدور كارت مشخصات به متقاضي خاتمه مي يابد.خاتمه توافق نامه :   

  

 


