بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرايي :سازمان بنادر و دريانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

ارائه تسهيالت دريافت مواد زائد به شناورها در بنادر

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به ديگردستگاههاي دولتي ()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

 تصديگري
 حاکميتي
 روستايي
 شهري
 استاني
 منطقهاي
 ملي
 تولد  آموزش  سالمت  ماليات  کسب و کار  تامين اجتماعي  ثبت مالکيت
 بيمه  ازدواج  بازنشستگي  مدارک و گواهينامهها  وفات ساير
 تاسيسات شهري
 رخداد رويدادي مشخص
 تقاضاي گيرنده خدمت  فرارسيدن زماني مشخص
 ساير:
 تشخيص دستگاه

نحوه آغاز خدمت

 -5جزييات خدمت

مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :پيشگيري و مقابله با آلودگي دريايي(حفظ محيط زيست دريايي)

 -2شناسه خدمت 14061427000

شهروندان ساحلي – بنادر – شرکت هاي فعال در
حوزه دريافت و پردازش مواد زائد شناورها  ،سازمان
محيط زيست و ....

-

مقررات بين المللي و ملي در خصوص پيشگيري از آلودگي درياها ناشي از کشتي ها
با توجه به لزوم درج لينک قانون ،لينک مرتبط از سايت سازمان درج گردد.
 سال
 50خدمتگيرنده در  :ماه  فصل
آمار تعداد خدمتگيرندگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت :بستگي به حجم مواد زائد شناور جهت تحويل دارد که از سوي متقاضي اعالم ميگردد.
يک بار در  :ماه  فصل  سال
 يک بار براي هميشه (متغير ميباشد)
تواتر
بستگي به تعداد سفرهاي شناور متغير مي باشد.
تعداد بار مراجعه حضوري
پرداخت بصورت الکترونيک
شماره حساب(هاي) بانکي
مبلغ (مبالغ)
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان



آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن
https://sso.pmo.ir/PMOPortal

در مرحله اطالع رساني خدمت

مراحل خدمت

نوع ارائه
 الکترونيکي

 غيرالکترونيکي

رسانه ارتباطي خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستي
 پست الکترونيک
 پيام کوتاه
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 ساير:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسي به خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن :سيستم جامع دريايي

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر
دستگاهها )
نام سامانههاي ديگر

مراجعه به دستگاه:
 ملي
 استاني
 شهرستاني

تحويل مواد زائد شناور از دستگاه نظارت بندري

استعالم الکترونيکي

فيلدهاي موردتبادل











برخط
online

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت)

دستهاي

نام دستگاه ديگر

نام سامانههاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم
غير
الکترونيکي














()Batch

 -8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

 غيرالکترونيکي

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيک
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
 ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 ساير :دريافت گواهينامه ممهور شده

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با ساير سامانهها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونيکي

تحويل مواد زائد به شرکت پيمانکار بندر در اسکله پهلوگيري شناور
مربوطه
 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستي
 پيام کوتاه

ذکر ضرورت مراجعه
حضوري

 غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

 الکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 غيرالکترونيکي

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيک
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
 ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 ساير:
 اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)  اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
 ساير (باذکرنحوه دسترسي)
 پست الکترونيک

دستهاي
()Batch

 الکترونيکي

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستي
 پيام کوتاه

 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده

 -9عناوين
فرايندهاي خدمت

 -1پاسخگويي به گزارشات عدم کفايت تسهيالت دريافت مواد زائد شناور

