بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

 -2شناسه خدمت

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

نام دستگاه اجرایی:سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

دامنه کاری این خدمت مربوط به فعالیتهای نظیر رسیدگی به درخواست متقاضیان تاسیس شرکت
کارگزاری و شرکت های کارگزاری فعال ،ثبت نتایج بازدید از دفاتر شرکت کارگزاری ،صدور و تمدید مجوز،
صدور پروانه و غیره است که در جهت صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری ،صورت میپذیرد.

 -4مشخصات خدمت

نوع مخاطبین

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

قوانین و مقررات دریایی و بندری و قانون تجارت  ،کنوانسیون های سازمان جهانی دریانوردی  ،قوانین مصوب
مجلس در خصوص بخش های بندری و دریایی  ،دستورالعملهای مصوب دولت در خصوص بخشهای دریای و
بندری  ،قانون دریایی ایران

 2222خدمت گیرندگان در:
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت 42 :روز
یکبار برای همیشه
تواتر
3
تعداد بار مراجعه حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

ماه

فصل

سال
 . . 3.بار در:

ماه

شماره حساب (های) بانکی

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیك

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 -6نحوه
دسترسی به
خدمت

 -5جزییات خدمت

شرکت های کشتیرانی  ،تخلیه بارگیری  ،خن کاری ،
خدمت به شهروندان ()G2C
سوخت رسانی  ،آبرسانی  ،الیروبی  ،آموزشی ،
خدمت به کسب و کار ()G2B
بارشماری ،تدارکاتی  ،کمك و نجات  ،غواصی  ،تامین
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
پرسنل و تجهیزات  ،بازرسی کشتی و کاالی کشتی ،
بازرسی ایمنی کانتینر  ،حمل و نقل دریایی مسافری ،
امور نمایندگی شناورهای مسافری  ،هیدرو گرافی
،راهنمایی
تصدی گری
حاکمیتی
روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
آگهی تاسیس شرکت  ،روزنامه رسمی شرکت  ،مدارک دوره های آموزشی نفرات کلیدی شرکت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

www.aca.pmo.ir
رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )

غیرالکترونیکی

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
غیر
الکترونیکی

برخط
online

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیك

سیستم اتوماسیون اداری

شماره و تاریخ نامه صادره

دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 -9عناوین
فرایندهای خدمت

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

ثبت شرکتها

-

جهت اخذ یا
استعالم اطالعات
ثبتی

دستگاه
مراجعه کننده

سازمان تامین اجتماعی

-

سوابق بیمه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

جهت اخذ یا
ثبت احوال
استعالم اطالعات
هویتی اشخاص
جهت اخذ
روزنامه رسمی
اطالعات ثبت و
یا تغییرات
اساسنامه شرکت
 -1ارسال درخواست از سوی متقاضی تاسیس شرکت کارگزاری  /تمدید مجوز
 -2بررسی درخواست توسط سازمان
 -3دریافت مدارک و مستدات از متقاضی
 -4صدور و یا تمدید مجوز درصورت تایید

دستگاه
مراجعه کننده

 -12نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
شروع

كارشناس اداره امور شركتها
يادداشت ا

بررسي درخواست ،با توجه به آيين نامه هاي مربوطه

مكاتبات /پورتال

كارشناس اداره امور شركتها
يادداشت2

دريافت مدارك مورد نياز
پورتال(سيستم مكانيزه)

خير
كارشناس

بلي آيا مدارك تكميل است؟

كارشناس اداره امور
شركتها
اعالم به متقاضي جهت رفع
از طريق پورتال

حراست
تكميل فرم استعالم حراست

مكاتبات /فرم حراست

حراست

خير

آيا مورد تاييد است؟

كارشناس اداره امور شركتها

كارشناس اداره امور شركتها

اعالم رد صالحيت به شركت

معرفي متقاضي به اداره ثبت شركتها جهت ثبت شركت به
همراه مدارك و آدرس دفتر مركزي

از طريق پورتال

بلي

مكاتبات

متقاضي
بارگذاري يك نسخه از روزنامه رسمي در پرونده
الكترونيكي
پورتال(سيستم مكانيزه)

كارشناس اداره امور شركتها
تطبيق آگهي روزنامه رسمي با مدارك ثبتي

پورتال(سيستم مكانيزه)

A

A

كارشناس اداره امور شركتها
بازديد از دفتر مركزي در تهران و اعالم به بندر جهت بازديد شعبه

فرم بازديد ،P21-F1پورتال(سيستم مكانيزه)

كارشناس اداره امور شركتها
بررسي نتايج بازديد از دفتر مركزي و شعبات

كارشناس

بلي

فرم بازديد،P21-F1پورتال(سيستم مكانيزه)
آيا نواقصي وجود دارد؟

خير

كارشناس اداره امور شركتها

كارشناس اداره امور شركتها
اعطاي مجوز جديد به مدت  4سال به متقاضي
مكاتبات،نامه مجوز

اعالم به متقاضي جهت رفع
نواقص

فرم بازديد،پورتال(سيستم
متقاضي
مكانيزه)
رفع نواقص و كسب آمادگي جهت
بازديد مجدد

كارشناس اداره امور شركتها
يادداشت
3

صدور مجوز فعاليت بندري-دريايي و اعالم به مراجع ذي ربط
مكاتبات،نامه مجوز

فرم بازديد،پورتال(سيستم مكانيزه)

كارشناس اداره امور شركتها
بازديد مجدد از دفتر مركزي و
شعبات

كارشناس اداره امور شركتها
صدور پروانه

فرم صدور پروانه

پايان
يادداشت  :1این روش اجرایی توسط سیستم پورتال جاری می گردد.
يادداشت  : 2در صورت صدور مجوز در بنادر ،یك نسخه به سازمان ارسال میگردد.
يادداشت  :3مدارك مورد نیاز عبارتند از :
-1دوره های آموزشی مرتبط با نوع مجوز درخواستی
 -2مدرك تحصیلی مدیر عامل
-3کارت پایان خدمت مربوطه متقاضیان مرد
 -4تاییدیه نامه سمت از شرکت
-5سابقه کار مرتبط با نوع درخواست

فرم بازديد،پورتال(سيستم
مكانيزه)

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

(روز /ساعت)

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

سوابق تحصیلی و آموزشی
و بیمه ای و اشتغال مرتبط
– خدمت نظام وظیفه (

صدور

1

آقایان ( مدارک مربوط به
اساسنامه  ،شرکتنامه ،

4

-





-

 44روز



اظهارنامه و تقاضانامه
آیین نامه مصوب شورای

شرکت

عالی  ،کنوانسیون های

2

مجوز برای شرکت های

تمدید

مصوب ، IMOقانون دریایی
ایران  ،قانون تجارت ،

مفاصاحساب ارزی و ریالی
– گزارش فعالیت سالیانه

4

-





-

 2روز



مصوبات مجلس  ،بخشنامه

کارگزاری ترابری دریایی

های هیات دولت و مصوبات

3

اصالح

4

لغو

شورای عالی سازمان بنادر و

آگهی روزنامه رسمی

دریانوردی

تغییرات – صورت جلسه

4

شرکت – آگهی روزنامه

-

تغییرات شرکت

-





-



-

 2روز



صورت جلسه انحالل
رسمی انحالل

-



 2روز



غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

(ریال)

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود
فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد استعالم

سایر

با ذکر نام **

***

1

ثبت شرکت ها

جهت اخذ یا
استعالم اطالعات
ثبتی

2

سازمان تامین اجتماعی

جهت اخذ یا
استعالم سابقه
کاری

3

سازمان ثبت و احوال

جهت اخذ یا
استعالم اطالعات
هویتی اشخاص
ایرانی

4

روزنامه رسمی

جهت اخذ یا
استعالم آگهی
های ثبت

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

شناسه ملی

الکترونیکی

غیر

توضیحات

الکترونیکی
ارتباط در حال بررسی می باشد

شرکت

کد ملی

ارتباط در حال بررسی می باشد

اشخاص

کد ملی

ارتباط در حال بررسی می باشد

اشخاص

شناسه ملی
شرکت

** نام استعالم در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

ارتباط در حال بررسی می باشد

