بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :صدور مجوز فعاليت شركتهاي كارگزاري دریایی و بندري

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرایی :سازمان بنادر و دریانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

این خدمت شامل صدور مجوز فعاليت بندري/دریایی ،تمدید مجوز فعاليت بندري/دریایی ،ثبت و كنترل تغييرات
ثبتی ،صدور مجوز فعاليت بندري/دریایی ثانویه ،صدور مجوز فعاليت بندري/دریایی شعبه شركت همكار ،لغو مجوز
شعبه شركت همكار ،انحالل شركت میباشد.
شركتهاي كارگزاري دریایی و بندري
 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به كسب و كار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههاي دولتی ()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصديگري
 حاكميتی
 روستایی
 شهري
 استانی
 منطقهاي
 ملی
 تولد  آموزش  سالمت  ماليات  كسب و كار  تامين اجتماعی  ثبت مالكيت
 بيمه  ازدواج  بازنشستگی  مدارک و گواهينامهها  وفات سایر
 تاسيسات شهري
 رخداد رویدادي مشخص
 تقاضاي گيرنده خدمت  فرارسيدن زمانی مشخص
 سایر:
 تشخيص دستگاه

نوع خدمت

مدارک الزم براي انجام
خدمت

 تصويرگواهي سابقه كار مفيد مرتبط با موضوع درخواست با تأييد مراجع ذيربط تصوير نامه تأييديه سمت  -تصوير آخرين مدرك تحصيلي تصويركارت پايان خدمت يا معافيت دائم (پشت رو در يك فايل) تصوير فرم تعهد نامه خدمات تصوير شناسنامه كليه صفحات (در يك فايل) تصويركارت ملي پشت و رو در يك فايل اسكن عكس با ابعاد 300در 400پيكسل تكميل و تحويل فرم استعالم حراست -تصوير گواهينامه شايستگي/مهارت آموزشي

مصوبات شوراي عالی ترابري كل كشور ،مصوبات شوراي عالی سازمان :
قوانين و مقررات باالدستی
https://aca.pmo.ir/#/regulations
 ،قانون تجارت  :كتاب قانون تجارت انتشارات هزار رنگ  1395تدوین سيد رضا موسوي وحسن علی یاري
قانون امورگمركی و آیين نامه ااجراي آن  :شركت چاپ و نشر بازرگانی رضا بنایی
قوانين دریایی و بندري :
كتاب مجموعه قوانين و مقررات بندري-دریایی ایران جلد اول -تدوین  :مدیریت حقوقی
كتاب مجموعه قوانين و مقررات بندري-دریایی ایران جلد دوم -تدوین  :مدیریت حقوقی
 سال
 893خدمتگيرنده در  :ماه  فصل
آمار تعداد خدمتگيرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت 9 :روز
یک بار در  :ماه  فصل  هر  4سال
 یک بار براي هميشه
تواتر
مراجعه حضوري ندارد
تعداد بار مراجعه حضوري
پرداخت بصورت الكترونيک
شماره حساب(هاي) بانكی
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

رایگان


آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن

-6
نحوه
دستر
سی
به
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ت

 -5جزیيات خدمت

 -4مشخصات خدمت

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

13012080106

https://aca.pmo.ir

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاهها )

نام سامانههاي دیگر

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانهها
(بانکهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 غيرالكترونيكی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الكترونيک
 تلفن گویا یا مركز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
 سایر (با ذكر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
استعالم
استعالم الكترونيكی
فيلدهاي موردتبادل
غير
الكترونيكی

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 الكترونيكی

 تلفن همراه (برنامه كاربردي)
 ارسال پستی
 پيام كوتاه

بانک اطالعاتی اتوماسيون اداري
سامانه جامع دریایی
سامانه مالی (نماد)





دستهاي
()Batch


غيرالكترونيكی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه اموركارگزاران دریایی و بندري
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
 تلفن همراه (برنامه كاربردي)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الكترونيكی
 ارسال پستی
 پست الكترونيک
 پيام كوتاه
 تلفن گویا یا مركز تماس
 سایر (با ذكر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 غيرالكترونيكی
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 تلفن همراه (برنامه كاربردي)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الكترونيكی
 ارسال پستی
 پست الكترونيک
 پيام كوتاه
 تلفن گویا یا مركز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
 سایر (با ذكر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 غيرالكترونيكی
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 الكترونيكی
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر (باذكرنحوه دسترسی)
 پست الكترونيک









 -9عناوین فرایندهاي خدمت

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر

نام دستگاه دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

نام سامانههاي دستگاه
دیگر

برخط
online
دستهاي
(Batch
)

سامانه Gcoms
سامانه ccs










استعالم الكترونيكی اگر استعالم غيرالكترونيكی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت)

سازمان تامين اجتماعی

سوابق بيمهگذاران





گمرک

استعالم كارگزاران
دریایی و بندري





 دستگاه
 مراجعه كننده
 دستگاه
 مراجعه كننده

روزنامه رسمی





ثبت احوال
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 مراجعه كننده
 دستگاه
 مراجعه كننده
 دستگاه
 مراجعه كننده
 دستگاه
 مراجعه كننده
 دستگاه
 مراجعه كننده
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صدور مجوز فعاليت بندري/دریایی
تمدید مجوز فعاليت بندري/دریایی
ثبت و كنترل تغييرات ثبتی
صدور مجوز فعاليت بندري/دریایی ثانویه
صدور مجوز فعاليت بندري/دریایی شعبه شركت همكار
لغو مجوز شعبه شركت همكار
انحالل شركت

