فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :مديريت تخليه و بارگيري كاال و كانتينر

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرايی :سازمان بنادر و دريانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 -5جزييات
خدمت

مدارك الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان
متوسط مدتزمانارايه خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوري

فرآيند تخليه:
در اين فرآيند ،در ابتدا نمايندگی شركت كشتيرانی قبل از ورود شناور به بندر نسبت به ارسال الکترونيکی اطالعات
مربوط به ورود شناور و همچنين ليست بار شناور ( مانيفست) اقدام مینمايد .پس از تخليه كاال در بندر ،نمايندگی
شركتهاي كشتيرانی پس از دريافت هزينههاي حمل از صاحبان كاال و ضمن صدور ترخيصيه ،قبض انبار اوليه را
صادر و در اختيار صاحب كاال قرار میدهد .صاحب كاال پس از اخذ قبض انبار و يا اخذ موافت نامه حمل يکسره
جهت انجام فرايند ترخيص به گمرك مراجعه مینمايد .سپس صاحب كاال پس از اخذ پروانه گمركی از گمرك ،به
بندر مراجعه نموده و پس از محاسبه حقوق و عوارض بندري كاال و خدمات نسبت به پرداخت هزينههاي فوق
اقدام مینمايد ،سپس جهت اخذ مجوز بارگيري به ترمينال كانتينر مراجعه مینمايد .پس از اخذ مجوز بارگيري و
انجام هماهنگیهاي الزم با پايانه و گمرك جهت اخذ بيجک خروجی مجددا به ترمينال كانتينر مراجعه و بيجک
خروج را اخذ نموده و نسبت به خروج كاالي خود از بندر اقدام مینمايد.
فرآيند بارگيري:
در اين فرآيند ابتدا صاحب كاال به گمرك مراجعه می نمايد و مجوز تخليه كاال در محوطه هاي بندري را دريافت
می نمايد و پس از آن با يکی از ترمينال اپراتورها براي تخليه كاال هماهنگی و توافق می كند .پس از تخليه كاال
در ترمينالها قبض انبار ورود از راه خشکی (صادراتی) صادر میگردد .صاحبان كاال پس از دريافت قبض انبار با
مراجعه به گمرك نسبت به اظهار كاالي صادراتی خود و اخذ پروانه سبز صادراتی جهت كاال اقدام می نمايد.
سپس به ترمينال اپراتور مراجعه نموده و هزينههاي انبارداري و عوارض بندري پرداخت مینمايد .سپس مجوز
بارگيري صادراتی( تالی صادارتی) توسط ترمينال اپراتور براي صاحب كاال صادر میگردد .صاحب كاال با ارائه
مجوز بارگيري صادارتی به گمرك  ،برگ نظارت گمرك را دريافت می نمايد و با ارائه كليه مدارك به يک خط
كشتيرانی مراجعه مینمايد .شركت كشتيرانی پس از پرداخت صورتحسابهاي مربوطه توسط صاحب كاال،
اطالعات كانتينر را در ليست بارگيري كشتی -سفر مورد نظر قرار می دهد.
خدمت به شهروندان ()G2C
شركت هاي كشتيرانی– صاحبان كاال–ساير متقاضيان
خدمت به كسب و كار()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتی()G2G
نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تکميل می شود).

تصدي گري
استانی

حاكميتی
روستايی
شهري
منطقه اي
ملی
كسب و كار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
بازنشستگی مدارك و گواهينامهها
ساير
وفات
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
پروانه سبز گمركی  ،مانيفست ( بارنامه ) شناور – ترخيصيه كشتيرانی – پروانه سبز گمركی
قانون امور گمركی – آيين نامه قانون امور گمركی – قانون دريايی و بندري ايران – قانون تجارت
55555خدمت گيرندگان در:
 15دقيقه به ازاء هر مرحله از فرايند
يکبار براي هميشه
يک بار به ازاء هر مرحله از فرايند

ماه

فصل

سال
 . . .بار در:

ماه

فصل

سال

هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)
بسته به نوع كاال – وزن آن متغير
و بر اساس كتابچه تعرفه

شماره حساب (هاي) بانکی
2176455407002سيبا به نام
درآمد بندر

پرداخت بصورت الکترونيک

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه يا بخشی از آن

مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه
يا ارتباط با ديگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

غيرالکترونيکی

تعداد زياد دستگاه هاي مرتبط با ترخيص كاال از قبيل گمرك –
استاندارد و  ...و عدم وجود زير ساخت نرم افزاري يک پارچه و واحد و
عدم تبادل اطالعات بين دستگاه هاي همکار از قبيل بندر و گمرك و ...
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گويايا مركز تماس پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:
ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

 -6نحوه دسترسی به خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رسانی خدمت

http://ccs.bpa.ir/manifest
www.http://gcomsgateway.pmo.ir/Portal/WebSite/Index.aspx
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه يا بخشی از آن:
CCS ,GCOMS
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
تلفن گويايا مركز تماس پيام كوتاه
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
تلفن گويايا مركز تماس پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
الکترونيکی
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا) ERP
اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
پست الکترونيک

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

سيستم مالی

 -9عناوين فرايندهاي خدمت

-8ارتباطخدمتباساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

اطالعات صورتحساب

نام سامانه هاي
دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

گمرك

قبض انبار و پروانه گمرگی

اپراتورهاي بندر

مانيفست ،تالی ،قبض انبار

تخليه
 -1پهلودهی شناور
 -2ارسال اسناد تخليه و بارگيري
 -3انجام عمليات تخليه و بارگيري
 -4حمل يکسره وارداتی
 -5قبض انبار كاالي تخليه شده
 -6نگهداري كاال در انبار
 -7خروج كاال از بندر
بارگيري
-1صدور قبض انبار كاالي صادراتی
 -2صدور صورتحساب كاال
 -3صدور مجوز بارگيري كاال
 -4صدور تالی صادراتی

استعالم الکترونيکی اگراستعالمغيرالکترونيکياست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباطخدمتباسايرسامانهها (بانکهاي
اطالعاتی) دردستگاه

برخط
online

نام سامانه هاي ديگر

دستهاي
()Batch

فيلدهاي موردتبادل

استعالم الکترونيکی

استعالم
غير
الکترونيکی

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعهکننده

 -15نمودار ارتباطی فرايندهاي خدمت
تخلیه:

بارگیري

نام ونام خانوادگی تکميل كننده فرم:

تلفن:

پستالکترونيک:

واحدمربوط:

