توافقنامه سطح خدمت
"صدور مجوز سرمایهگذاری در مناطق بندری"
کد خدمت13012080105 :

مقدمه:
هدف از توافقنامه دسترسی آسانتر خدمت گیرندگان به خدمات صدور مجوز سرمایهگذاری در مناطق بندری توسط سازمان بنادر و دریانوردی
(میباشد .از اهداف این خدمت میتوان به  .1جذب سرمایههای داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در بنادر .2 .افزایش
ترافیک بندری و دریایی از طریق فعالیتهای مبتنی بر تجارت از راه دریا .3 .ارتقای بهرهبرداری از تاسیسات و تجهیزات بندری .4 .بهبود
شاخصهای اقتصادی .5 .بهبود شاخص اشتغال .6 .پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی تجاری و تولیدی ،اشاره نمود .همچنین بازبینی این خدمت
با توجه به نظرات مشتریان و بررسی آن صورت میگیرد.

هدف:
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط مناطق بندری ،کیفیت تحویل خدمت "صدور
مجوز سرمایهگذاری در مناطق بندری" برای سرمایهگذاران مورد توافق قرار گیرد.
این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیت اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد را در صورت لزوم
مشخص میکند.

مسئولیت:
سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به فرآیند و ضوابط سرمایهگذاری در بنادر مصوبه اجالس شماره  1815مورخ  1394/07/07در بنادر و همچنین
قوانین و مقررات جاری کشور و دستورالعملهای سازمانی ملزم به ارائه این خدمت میباشد.
مسئولیتهای متقابل این خدمت شامل .1 :نظارت و پایش مستمر اجرای پروژههای سرمایهگذاری از زمان وصول درخواست سرمایهگذاری تا
خاتمه قرارداد . 2 .درخواست و هماهنگی برای تشکیل جلسات کمیته بازاریابی و سرمایه گذاری .3 .پیگیری اخذ سوابق متقاضی و طرح توجیهی
اولیه .4 .ارسال مستندات توان مالی ،متنی و عملیاتی متقاضی به واحدهای ذیربط میباشد.
سازمان بنادر و دریانوردی موافقت میکند که این خدمت به ترتیب زیر ارائه شود:
-

ارسال درخواست سرمایهگذاری به بندر

-

بررسی موضوع در خصوص همسان یا غیرهمسان بودن آن

-

طرح و بررسی موضوع در کمیته بازاریابی و سرمایهگذاری

-

فرصت حداکثر  3ماهه به متقاضی جهت ارائه طرح توجیهی

-

دریافت طرح توجیهی

-

ارسال طرح توسط اداره سرمایهگذاری بندر به کارشناس/کارشناس خبره

-

بررسی طرح توجیهی و تعیین شرایط قراردادی و اعالم نظر به اداره سرمایهگذاری

-

ارسال شرایط قراردادی به متقاضی و کمیته اجرایی

-

بررسی نظرات کارشناس/کارشناس خبره توسط کمیته اجرایی و تایید شرایط قراردادی

-

ارسال مصوبه کمیته بازاریابی و سرمایهگذاری توسط اداره سرمایهگذاری به معاونت امور بندری و مناطق ویژه

-

تایید نهایی

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه پست و حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
در صورتیکه پس از پرداخت هزینههای این خدمت و تکمیل فرم و تحویل آنها به این سازمان متقاضی نتواند در موعد مقرر مجوز خود را دریافت
نماید سازمان به ازای هر روز دیرکرد غرامتی به متقاضی پرداخت نمینماید.
موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت/زیر خدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت ،مدارک
مورد نیاز ،مراحل اجرایی ،تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی ،نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت از طریق میز
خدمت در دسترس عموم میباشد.

هزینه ها و پرداخت ها:
هزینهها و پرداختها در قالب طرح توجیهی سرمایهگذاری بر مبنای مبلغ سرمایهگذاری شرکت مشخص میگردد.

دوره عملکرد:
از نظر مدت اصول حسابداری صورتهای مالی و هزینهها میبایست سالیانه تنظیم و بستهبندی شود .با عنایت به مدت سرمایهگذاری صورتهای
مالی حسابرسی شده جهت بازنگری معموالً هر پنج سال فراخوان میگردد.

خاتمه توافقنامه:
در این خدمت ،بعد از صدور مجوز ماده  31به سرمایهگذاران ابالغ میشود که فرآیند سرمایهگذاری انجام شود .دراقع این خدمت با صدور پاسخ
نهایی ،تایید و تحویل آن به متقاضی خاتمه مییابد.
شرایط اتمام توافقنامه شامل .1 :قرارداد خاتمه یافته با ماهیت ( B.o.Tواحد سرمایهگذاری بندر یک سال قبل از پایان مدت قرارداد موضوع را به
منظور تعیین اقدامات و برنامهریزی برای واحدهای ذیربط ،در کمیته بازاریابی و سرمایهگذاری طرح مینماید) .2 .قرارداد خاتمه یافته با ماهیت غیر
 B.o.Tمیباشد.

