بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداري از
سازه هاي ساحلي  -دريايي

 -2شناسه خدمت
( اين فیلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تکمیل مي شود).

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

سواحل به دلیل داشتن پتانسیل های فراوان و منابع سرشار خدادادی ،همواره مناطقی جذاب
برای سکونت و انجام فعالیتهای صنعتی ،تجاری و بازرگانی و ...بوده اند .جمهوری اسالمی ایران
با داشتن حدود  ٠٠٥٥کیلومتر طول خط ساحلی به عنوان یکی از کشورهای مهم ساحلی
قلمداد می گردد .به منظور توسعه پایدار این مناطق و در راستای جلوگیری از تخریب سواحل
و اثرات مخرب زیست محیطی الزم است بهره گیری از نعمت سواحل ،هوشمندانه و با رعایت
اصول فنی و زیست محیطی انجام شود.در همین خصوص به عنوان اسناد باال دستی قوانینی
وضع گردیده تا ساخت و سازه های ساحلی را مدیریت نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی به استناد قانون بند  ٢٢ماده  ٣آیین نامه سازمان مصوب مجلسین
( ٨٣٣٠الف) و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای اسالمی ( ٨٣٠١ب) مرجع اعالم موافقت
اولیه با احداث طرح مورد نظر ،صدور مجوز تاسیس و ساخت و مجوز بهره برداری از سازه ها،
تاسیسات و تجهیزات دریایی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بر اساس نوع کاربری (تجاری-
نفتی ،تفریحی ،مسافری ،صیادی ،صنعتی و تأسیساتی) می باشد .به همین منظور کمیته
صدور مجوز سازه های دریایی متشکل از کار شناسان خبره در امور بندری ،دریایی ،حفاظت
ایمنی و محیط زیست ،سازه دریایی ،مهندسی سواحل در حوزه معاونت توسعه و تجهیز بنادر
تشکیل گردیده و دبیرخانه آن در اداره کل مهندسی سواحل و بنادر مستقر می باشد .در جهت
تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام امور اداری صدور مجوزهای یاد شده ،سامانه جامع
مدیریت و نظارت بر سواحل کشور راه اندازی گردیده و در آن تمامی مراحل انجام کار توسط
متقاضیان به صورت مکانیزه انجام می شود.
درخواست متقاضیان پس از دریافت توسط دبیرخانه ،بررسی شده و در صورت تکمیل بودن
مدارک ،درکمیته صدور مجوز سازه های دریایی مطرح می گردد .در این فرآیند مستندات
دریافتی با مقرارت موجود از جمله کنوانسیون ها ،قوانین ،آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و
همچنین مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ) (ICZMتطبیق داده شده و در صورت
تصویب طرح در کمیته ،مجوز مورد نظر صادر و به متقاضی ابالغ می گردد.

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت

حاکمیتي

نوع مخاطبین

این خدمت ضمن فرآهم نمودن بستری مناسب برای ثبت اینترنتی درخواست موافقتت اولیته ،
مجوز ساخت و مجوز بهرهبرداری توسط متقاضی به همراه امکان درج محل درخواست بتر روی
نقشه استاندارد ،امکان گردش درخواست را در یك بستر نرمافزاری از بدو ثبت تتا اعتالم نظتر
کمیتة صدور مجوز فراهم مینماید.

درخواست کنندگان ساخت و بهره برداري از سازه
هاي دريايي
تصدي گري

استاني

منطقه اي
ملي
سطح خدمت
کسب و کار
مالیات
آموزش
تولد
رويداد مرتبط با:
سالم
ت
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
تاسیسات شهري
ساير
بیمه
رخداد رويدادي مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
تقاضاي گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
مدددارک مزم بددراي انجددام مدارک هويتي ،مدارک فني طرح مربوطه بر اساس آيتم هاي موجود در سامانه خدمت
خدمت
بند  22ماده  3آيین نامه سازمان بنادر و دريانوردي و تبصدره الحداقي آن مصدوا سدا  1331مجلد شدوراي
قوانین و مقررات بامدستي

اسالمي ،مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
آمار تعداد خدمت گیرندگان

 111خدمت گیرندگان در:

ماه

فصل

شهري
تامین اجتماعي

روستايي
ثبت مالکیت

)(ICZM

سا

يکبار براي همیشه
تواتر
يك مرتبه
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريدا ) بده مبلغ(مبالغ)
خدمت گیرندگان
ندارد

شماره حساا (هاي) بانکي
ندارد

ماه

فصل

سا

پرداخت بصورت الکترونیك

در مرحله اطالع رساني خدمت
در مرحله درخواست خدمت

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن
www.sm.pmo.ir
سامانه مديريت ونظارت بر سواحل کشور
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسا پستي
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
غیرالکترونیکي
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسا پستي
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
ذکدددر ضدددرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسي به خدمت

 . . .بار در:

ذکدددر ضدددرورت
مراجعه حضوري

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

غیرالکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعدددددده
حضوري

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخدل دسدتگاه
يددا ارتبدداط بددا ديگددر
دستگاه ها )

الکترونیکي

اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
پست الکترونیك

اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
ساير (باذکرنحوه دسترسي)

برگزاري جلسات کمیته صدور مجوز جهت بررسي مستندات
حضور متقاضي جهت ارائه توضیحات مزم

 -1ارتبداط خدددمت بددا سدداير سددامانه هددا
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

برخط
online

اتوماسیون اداري
بانك اطالعاتي مشخصه هاي دريايي

نام سامانه هاي دسدتگاه فیلدددددددددددهاي مبلددددددغ استعالم الکترونیکي اگر استعالم غیرالکترونیکدي
است ،استعالم توسط:
(درصورت
موردتباد
ديگر
پرداخدددت
هزينه)
برخط
online
دسددددتهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر
 -9عنددددددداوين -3ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر
فرايندهاي خدمت

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم الکترونیکي اسددتعالم
غیددددددر
الکتدددرونی
کي
دسددددتهاي
()Batch

نام سامانه هاي ديگر

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
غیرالکترونیکي
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فیلدهاي موردتباد
ذکدددر ضدددرورت
مراجعه حضوري

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسا پستي
پیام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

-1درخواست صدور موافقت اولیه
-2درخواست صدور مجوز ساخت و يا تمديد آن
 -3درخواست صدور مجوز بهره برداري و يا تمديد آن
....

 -11نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي تکمیل کننده فرم :علي کوروش نیا

تلفن34932215:

پسددددددت الکترونیددددددك :واحد مربوط:اداره کل مهندسدي سدواحل و
 ali.kourshnia@gmaبنادر
il

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

ردیف

مدت اعتبار

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

صدور

*

*

*

تمدید

*

*

*

اصالح

*

*

لغو

*

*

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترک با ديگر دستگاه ها و نیازمند تباد داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

*

//

//

//

//

*

برداری

اختصاصی

مجوز ساخت – مجوز بهره

//

//

//

//

*

3

برداری

//

//

//

//

*

3

مجوز ساخت – مجوز بهره

كمیته صدور

پس از تأیید در

مجوز سازه

كمیته مذكور حد

های دریایی

اكثر  11روز

-

//

//

-

//

//

-

//

//

-

برداری  2سال
*

2

برداری

*

و الحاقیه تبصره مصوب سال 1311

پیوست

مجوز بهره

مجلس شورای اسالمی

مجوز ساخت – مجوز بهره

مشترک *

دریانوردی مصوب سال  1331مجلسین

طبق فرم های

ندارد

الکترونیکی

برداری

مجوزساخت
حسب نیاز –

(روز /ساعت)
غیر الکترونیکی

1

مجوز ساخت – مجوز بهره

بند  22ماده  3آیین نامه سازمان بنادر و

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین نامه)

نیاز

(ریال)

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

*

*

*

*

*

*

*

*

