
 پرسش های متداول

 اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 یبندر ژهیو ... در مناطق و یآموزش ،یفرهنگ ،یاقتصاد یهاتیصدور مجوز فعال :خدمت

 

 منطقه ویژه اقتصادی بندری چیست؟ – 1

اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به منظور پشتیبانی از فعالیتهای  1در اجرای ماده 
خلی، تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری دا

می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان الزم  خارجی، صادرات مجدد عبور خارجی )ترانزیت( و انتقال کاال )ترانشیپ( به دولت اجازه داده
امیرآباد،  برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید که بنادر شهید رجایی، امام خمینی )ره(، بوشهر،

 گردد. آستارا و نوشهر با مصوبه هیأت وزیران بعنوان مناطق ویژه اقتصادی بندری تعیین

 

 مجوز فعالیت چیست؟ – 2

اجازه نامه ای است که بمنظور انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
 توسط سازمان مسئول منطقه صادر می گردد.

 

 چه اشخاصی فعاالن در منطقه نامیده می شوند؟ – 3

 است که در زمینه اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی و ... در منطقه فعالیت می نمایند. اشخاص حقیقی یا حقوقی

 

 دسته بندی فعاالن اقتصادی به چه صورتی است؟ -4

صورتحساب ارائه  – 4شرکت ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی  – 3فعاالن دارای تفاهم نامه/موافقتنامه  – 2فعاالن دارای قرارداد  – 1

 اشخاص حقیقی یا حقوقی ثانویه – 5خدمت در منطقه 

 

 فرآیند صدور مجوز فعالیت چگونه است؟ –5

منطقه )اشخاص حقیقی  کتبی متقاضی )فعاالن( ضمن تکمیل فرم درخواست و پرداخت هزینه صدور اسنادی، نسبت به ارائه مدارک مثبته، موافقت
 مبنی بر عدم بدهی به منطقه، کارت ملی مدیر عامل به امور منطقه اقدام می نماید.یا حقوقی(، تأییدیه واحد مالی 

 

 



 آیا مجوز فعالیت دارای تاریخ اعتبار می باشد؟ – 6

د بله. مدت اعتبار فعالیت حداکثر یک سال می باشد و متقاضی می بایست حداقل یکماه قبل از انقضاء مجوز فعالیت نسبت به درخواست مجوز جدی
 اقدام نماید.

 

 آیا مجوز فعالیت برای تمامی بنادر کشور صادر می گردد؟ – 7

( خیر. فقط برای بنادری که طبق مصوبه هیأت وزیران منطقه ویژه اقتصادی شده اند صادر می گردد. مانند بنادر شهید رجایی، امام خمینی )ره
 بوشهر، نوشهر، استارا و امیرآباد

 

 گزاری ترابری دریایی می توانند مجوز فعالیت را اخذ کنند؟چه شرکتها و مؤسسات کار – 8

 از سازمان بنادر و دریانوردی که در زمینه خدمات بندری و دریایی در بنادر فعالیت می نمایند.  شرکتهای دارای پروانه فعالیت

 

 چه زمانی برای اخذ مجوز فعالیت اقدام نماییم؟ – 9

 فعالیت نسبت به اخذ مجوز فعالیت از منطقه اقدام نمایند.فعاالن در منطقه موظفند قبل از شروع 

 


