
 توافق نامه سطح خدمت   هیانیب

 در مناطق ویژه بندریخارجی  آالت گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشینشماره

 13052080103شناسه خدمت: 

 مقدمه: 

های درون هر منطقه به استثناء مواردی که دراین قانون به آن  تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران فعالیت  ن قانو  21اده  م

از حیث قوانین و مقررات    تابع سایر قوانین واشاره شده است   بندری  اقتصادی  بدین لحاظ مناطق ویژه  ایران است  مقررات جمهوری اسالمی 

تنظیم و تسهیل عبور و   کنترل،، د مرتبط با امور حمل ونقل و ترافیکار لذا کلیه مو .شودمیجزئی از سرزمین اصلی محسوب  راهنمایی و رانندگی

اجرائیات، اخذ جرایم رانندگی و سایر مواردی که بموجب قانون مقرر گردیده تابع مقررات عمومی کشور    ایل نقلیه، تصادفات،مرور، معاینه فنی وس

                   باشد.می

گمرکی یا دارای مجوز  آالت در مناطق ویژه اقتصادی بندری که  از سرزمین اصلی/ وارداتی/ مجوز  ، تجهیزات و ماشینگذاری وسایل نقلیه شماره

پذیرد که امور منطقه موظف است به تهیه و ارائه گزارش سه ماهه از نحوه اجرای دستورالعمل به شورای بندر مبادرت  باشند انجام میمنطقه آزاد می

فرم بازبینی  و  اصالح  لذا  دستورالعمل شمارهنماید.  در  مدارک الزم  و  اسناد  تعیین  و  نیاز  توسطهای مورد  و    گذاری  بازاریابی  مناطق،  اداره کل 

گذاری با هماهنگی کلیه مناطق صورت پذیرفته و توسط معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان جهت اجراء به مناطق بندری  سرمایه

                                      گردد.                                                                                        ابالغ می

                

   هدف:

گذاری  شماره"، کیفیت تحویل خدمت  مناطق ویژه بندری  هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  

توافق قرار گیرد. این بیانیه سطح توافق دو جانبه در  مورد    "در مناطق ویژه بندریخارجی    آالت  وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین

 کند.های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میهای نظارت و مسئولیتخصوص این خدمت و روش

 

و ایجاد تمهیدات    مدیریت منطقه و یگان حفاظت موظفند در راستای اجرای صحیح و کامل دستورالعمل عالوه بر تامین نیروی انسانی   مسئولیت:  

های آموزشی و توجیهی برای  ندها، از طریق برگزاری جلسات و دورهبهینه فرآی سازیپیادهت به افزایش مهارت تخصصی و ، نسبو بسترهای الزم

کاهش زمان دسترسی  مناطق ویژه اقتصادی بندری با هدف  قانون تشکیل   20 و  8به همین منظور در اجرای ماده  کلیه عوامل اجرایی اقدام نمایند.  

 گیرد.می متقاضیان، ارائه کلیه خدمات مرتبط از طریق سامانه جامع مناطق بندری صورت

 :کند که این خدمت را به ترتیب زیر ارائه نمایدسازمان بنادر و دریانوردی موافقت می 

در سامانه   را  مورد نیاز    گذاریآالت مشمول شمارهن. ماشهای دارای مجوز فعالیت در مناطق ویژه، اسناد مداراک وسایل نقلیه، تجهیزاتشرکت

  حکم تحویل و انتقال مبادرت به صدور  امور منطقه  ،اسناد و مدارکو تایید نماید و پس از بررسی صحت و سقم جامع مناطق بندری بارگذاری می 

ورود،  دستورالعمل    1پیوست شماره    بررسی مدارک فرمنماید لذا یگان حفاظت  پس از  گذاری می به یگان حفاظت جهت پالکپرونده    و ارجاع

   اید.                                                                                                                نمارایه شده اقدام به صدور پالک می و تایید اسناد و مدارک (یو  ماشـین آالت) خارج  زاتیاز وسایل نقلیه،تجه   یبرداربهره ،یگذارشماره



 

  دستورالعمل قوانین و مقررات بندری و دریایی، مناطق ویژه و آزاد،    متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری منطقه از جمله  بردار بهرهتعهدات:  

   باشد.جبران خسارت وارده بر عهده وی میباشند و درصورت عدم رعایت مسئولیت پاسخگویی و ایمنی می های

 .            به این دستگاه ارائه نمایدجامع مناطق بندری متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه 

تکمیل فرم و تحویل آنها به این سازمان متقاضی نتواند در موعد مقرر مجوز خود را دریافت  های این خدمت و در صورتیکه پس از پرداخت هزینه

 نماید.می ننماید سازمان به ازای دیرکرد غرامتی به متقاضی پرداخت 

ارائه رو  رزی/خدمت   اطالعات  فرم  به  مربوط  موارد در رابطه با زمان انجام خدمت،    ق یدستگاه به صورت دق  رسانیاطالع  گاهیپا  یخدمت جهت 

خدمت از   اتیجزئ  هیبه خدمت و کل  یدسترس  هایو زمان  ینحوه دسترس  ،یمتقاض  یتعداد مرتبه مراجعه حضور  ،ییمراحل اجرا  از،یمدارک مورد ن

 . باشدیخدمت در دسترس عموم م  زیم قیطر

                                 

تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی اخذ می گردد.براساس نوع خدمات ارائه شده براساس کتابچه هزینه ها و پرداخت ها :   

 از زمان شروع خدمت به مدت یکسال دارای اعتبار می باشد. این توافق نامه سطح خدمت  دوره عملکرد:

منطقه وصدور کارت مشخصات به متقاضی خاتمه می یابد. دریافت این خدمت با تحویل پالک خاتمه توافق نامه :   

 شرایط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت می گردد.همچنین 

 :گرددیط ذیل موجب لغو و خاتمه خدمت میشراهمچنین 

 تیانقضاء مدت اعتبار مجوز فعالیت / لغو مجوز فعال -1

  یمنیا نامهیمدت اعتبار گواه انقضاء -2

  نامه شخص ثالثبیمه  انقضاء -3

 به اشخاص ثالث بدون اطالع منطقه   یاقالم خارج تیمالک انتقال -4

 سوانح بندر تهیجبران خسارت وارده به تأسیسات، مستحدثات و تجهیزات منطقه حسب اعالم کم عدم -5

 مخدوش ایمجاز  ر یاز پالک / برچسب غ استفاده -6

 حسب شناسنامه عمر مجاز زاتیعمر مجاز تجه  خاتمه -7

 با موضوع قرارداد حسب اعالم دستگاه نظارت ریمغا تیهرگونه فعال انجام -8

 ( ربطیو ورشکستگی شرکت )حسب اعالم مراجع ذ انحالل -9

  و قراردادها( یو اقاله قرارداد )حسب اعالم امور حقوق فسخ -10

 و قراردادها(  یمنطقه )حسب اعالم امورحقوق یموضوع قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتب انتقال -11

 )حسب اعالم دستگاه نظارت(   یابالغ یو آت یمصوب فعل یهامقررات و دستورالعمل ن، یقوان تیرعا عدم -12

  ها و ....()قراردادها / تفاهم نامه یو صور یاسناد و مدارک جعل  ارائه -13

  یداخل زاتیو موتور( به تجه  ی)شاس یاقالم خارج یو اساس  ی اصل یانتقال و نصب اجزا ،ییجابجا -14

 



 


