
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

صدور مجوز ورود، بهره برداري و خروج وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالت در مناطق ويژه بندري : نام خدمت
 ١٣٠١٢٠٨٠١٠١  كد

  

 يژهو مناطق در آالت ماشين و تجهيزات نقليه، وسايل خروج و برداري بهره ورود، مجوز صدوركليه امور مرتبط با منظور از اين خدمت، مقدمه : 
آالت در مناطق ويژه برداري حداكثر يك ساله از وسايل نقليه، تجهيزات و ماشيناين خدمت جهت صدور مجوز بهرهدر واقع باشد. مي بندري

 نقليه، وسايل از برداري بهره و استفاده جهتخدمت اين هدف  .گردداقتصادي بندري براي اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز فعاليت، ارائه مي
  .باشد مي ويژه منطقه مزاياي از مندي بهره همچنين و منطقه محدوده در فقط وارده آالت ماشين و تجهيزات

  

حويل كيفيت ت، اميرآباداداره كل بنادر و دريانوردي كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
ر مورد توافق قرا بندري ويژه مناطق در آالت ماشين و تجهيزات نقليه، وسايل خروج و برداري بهره ورود، مجوز صدورخدمات 

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

  

  مسئوليت: 

اجرايي تورالعمل دسمقررات مرتبط با  ،عه دولت الكترونيكم، نقشه راه توسجم، برنامه ششتناد برنامه پنبه اسو دريانوردي اميرآباد،  اداره كل بنادر
ه مناطق تشكيل و ادارقانون  ٢٠و  ٨، ماده بندري ويژه مناطق در آالت ماشين و تجهيزات نقليه، وسايل خروج و برداري بهره ورود، مجوز صدور

سازمان هاي و اجراي سياست داراي مجوز ايجاد ،و غيره ميالمجلس شوراي اس ١١/٠٣/١٣٨٤مي ايران مصوب الويژه اقتصادي جمهوري اس
   .ندباشدر حوزه تحت مديريت خود مي بنادر

 در فقط ،وارده تجهيزات از بكارگيري و فعاليت اجازه برداري، بهره مجوز صدور و فرايندها كليه ازطي پسمسئوليت قانوني بندر اين است كه 
  .شود مي داده متقاضي به منطقه امور توسط فيمابين، قرارداد مطابق احداث محل/  شركت شده تعريف محدوده

  شود.ارائه  زيرفرآيندهاي خدمت را به ترتيب اين كند كه دريانوردي موافقت مي سازمان بنادر و

 توسط متقاضي ي درخواستتكميل و ارائه 

 منطقه متقاضي توسط امور و درخواست بررسي و احراز هويت اسناد و مدارك 

 بررسي درخواست و اعالم نظر توسط كارشناس خبره 

 منطقه بهره برداري توسط امور مجوز صدور 

  

  



  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي:

 قداما منطقه به درخواست فرم و مدارك و اسناد ارائه به نسبت فعاليت مجوز بودن دارا برداري،ضمن بهره جهت منطقه به وارده اقالم متقاضي
 را درخواست موضوع اقالم خبره كارشناسي انجام و منطقه امور توسط درخواست تأييد و بررسي از پس اميراباد بندر اقتصادي ويژه منطقه. كندمي

   .كند مي اقدام مجوز صدور به نسبت و بررسي

  به اين دستگاه ارائه نمايد. خود را از طريق سامانهو درخواست متقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك 

افت خود را دري مجوزان متقاضي نتواند در موعد مقرر تحويل آنها به اين سازم هاي اين خدمت و تكميل فرم ودر صورتيكه پس از پرداخت هزينه
  كند.ميننمايد سازمان غرامتي به متقاضي پرداخت 

دقيق در رابطه با زمان انجام خدمت، ورت ص اه بهرساني دستگعالاه اطروي پايگ هئزيرخدمت جهت ارا/ عات خدمت الموارد مربوط به فرم اط
ت از يات خدمزئهاي دسترسي به خدمت و كليه جي و زمانترسي، نحوه دسضوري متقاضه حمورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبطه مراجع كدارم

  . باشددر دسترس عموم مي دستگاهخدمت الكترونيكي  زطريق مي

  

  ها:ها و پرداختهزينه

 دستگاهرساني خدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالعها در فرم اطالعات خدمت/زيرها منطبق با جدول هزينهها و پرداختتوافقات مربوط به هزينه
  .باشدمي بر اساس تعرفه مصوب دبيرخانه شوراي عالي مناطق ويژه اقتصادي و صنعتيكه  گردددر پيوست الف مشخص مي

  

  دوره عملكرد:

  .باشدمي اعتبار داراي منطقه در فعال حقوقي و حقيقي اشخاص قرارداد پايان تا شروع زمان از خدمت سطح نامه توافق اين

  

  خاتمه توافقنامه:

 وسطت وارده تجهيزات به منطقه پالك نصب از پس صورتحساب اخذ و انتقال و تحويل حكم و برداريبهره مجوز صدور با خدمت اين دريافت
  .يابدمي خاتمه حفاظت يگان

  :گردديط ذيل موجب لغو و خاتمه خدمت ميشراهمچنين 

 .فعاليت مجوز موضوع با مغاير فعاليت هرگونه انجام -١

 فعاليت اعتبارمجوز مدت انقضاء -٢

 ثالث اشخاص به آالت ماشين و تجهيزات نقليه، وسايل مالكيت انتقال -٣

 منطقه تجهيزات و مستحدثات تاسيسات، به وارده خسارت جبران عدم -٤
 تقلبي پالك از استفاده -٥


