
 پرسش های متداول

 اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 یبندر ژهیآالت در مناطق ونیو ماش زاتیتجه ه،ینقل لیو خروج وسا یبردارصدور مجوز ورود، بهره :خدمت

 

 مقررات ورود و صدور کاال در مناطق ویژه اقتصادی چگونه است؟ – 1

مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق ویژه  1384/  3/  11قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب  8مطابق ماده 
اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان 

وده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی معاف ب
 شود و مبادالت بازگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

 

برداری وخروج کلیه اقالم وارده خارجی شامل وسایل نقلیه، تجهیزات تخلیه و بارگیری بهره گذاری،آیا ورود، شماره – 2

های الکتریکی و مکانیکی، اقالم و تجهیزات مورد استفاده آالت عمرانی و صنعتی، دستگاهاعم از ثابت و متحرک، ماشین

محدوده مناطق دارای دستورالعمل  ا/خشکی، به در مستحدثات دریایی و بندری و سایر تجهیزات جانبی وارده از راه دری

 می باشد؟

ماشـین آالت) خارجی( مناطق ویژه اقتصادی بندری می   و  از وسایل نقلیه،تجهیزات  برداریگذاری، بهرهبله، دستورالعمل اجرایی ورود، شماره
 باشد.

 

 به چه اشخاصی متقاضی و بهره بردار می گویند؟ – 3

گذاری و یا نمایندگان قانونی وی که پس از اخذ موافقت نامه ورود از منطقه، درخواست حکم تحویل و انتقال، شمارهمتقاضی :اشخاص حقوقی  
 برداری از اقالم خارجی را دارند.مجوز بهره

 نماید.باشد و از تسهیالت و مزایای خاص قانونی منطقه استفاده میشخص حقوقی که دارای مجوز فعالیت از منطقه می بهره بردار:

 

 مجوز بهره برداری چیست؟ – 4

 گردد.مجوزی که برابر مقررات، برای متقاضی استفاده از اقالم خارجی در منطقه صادر می

 

 حکم تحویل و انتقال اقالم وارده به اماکن منطقه چیست؟ – 5

 گردد.توسط سازمان مسئول منطقه صادر میاجازه انتقال اقالم خارجی از انبار تحویل گیرنده/ منطقه به محوطه اختصاصی متقاضی که 



 چگونه عمر مجاز وسایط نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت تعیین می شود؟ – 6

حداکثر  برداری در منطقهحداکثر عمر مجاز در بدو ورود اقالم خارجی بر اساس سال ساخت که مجاز است به منطقه وارد گردد.. عمر مجاز بهره
برداری قرار بر اساس سال ساخت و مناسب با حداکثرعمر تعیین شده درشناسنامه عمر مجاز در منطقه مورد بهره زمانی است که اقالم خارجی

 گیرند.می

 

 شناسنامه سالیانه عمر مجاز چیست؟ – 7

که توسط   ت بودهبرداری از سال ساخعمر مجاز در بدو ورود و مدت زمان بهره  جدولی است از مجموعه اطالعات انواع اقالم خارجی که شامل
های بازرسی دارای صالحیت های سال ساخت/میزان کارکرد تجهیز مورد تأیید شرکت سازنده و یا توسط شرکتکارشناسان خبره بر اساس شاخص

د و حسب گردد، تعیین و پس از تصویب شورای معاونین و مدیر منطقه و توسط معاونت امور بندری و اقتصادی جهت اجرا ابالغ می گردتأیید می
 تواند مورد بازنگری قرار گیرد.تشخیص مدیر منطقه می

 

 شرایط صدور مجوز بهره برداری و حکم تحویل و انتقال چگونه می باشد؟ – 8

 متقاضی ورود اقالم خارجی به منطقه، ضمن دارا بودن مجوز فعالیت، باید حائز یکی از شرایط ذیل باشد

بینی شده باشدمفاد قرارداد امکان ورود تجهیزات، نوع و تعداد کاربری آن پیشقرارداد مستقیم با منطقه که حسب -الف  

 قرارداد ثانویه )حداقل یک ساله( با دارنده قرارداد مستقیم با منطقه و درچارچوب شرایط قرارداد اصلی با منطقه باشد.-ب 

 

 مدت اعتبار مجوز بهره برداری چند ساله می باشد؟ – 9

 ه برداری حداکثر یکساله بوده و قابل تجدید می باشد.مدت اعتبار مجوز بهر

 

 آیا مجوز بهره برداری برای وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت وارده )داخلی( از سرزمین اصلی صادر می گردد؟ – 10

 گردد.خیر، برای وسایط نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت وارده خارجی متعلق به منطقه مجوز بهره برداری صادر می 

 

 آیا مجوز بهره برداری برای اقالم داخلی صادر می شود؟ – 11

 شود.گردد و مشمول اقالم داخلی نمیبرداری برای اقالم وارده خارجی به منطقه صادر میمجوز بهره خیر 

 

 خارجی وارده به منطقه مشمول هزینه می باشد؟ آیا اقالم  – 12

 باشد.های مصوب بر اساس کتابچه تعرفه میخت هزینهاقالم خارجی وارده به منطقه، مشمول پردا

 



 کتابچه تعرفه چیست ؟ -13

باشد که بصورت سالیانه در قالب یک کتابچه تهیه و از سوی های خدمات بندری، دریایی و خاص مناطق ویژه اقتصادی میای از تعرفهمجموعه
 گردد.کشور ابالغ میهیأت عامل سازمان مصوب وجهت اجرا به کلیه بنادر بازرگانی 

 


