جزئيات مربوط به سامانه جامع مناطق بندري
زمان ارائه خدمت

در تمام روزهای اداری سال و بصورت  42ساعته

زمان تحويل درخواست

با توجه به پرونده شرکت متقاضی و الزاماتی که باید مورد نظر قرار گیرد زمان صدور
نهایی مجوز متفاوت می باشد ،متوسط زمان صدور برای کل سامانه  2روز کاری می باشد.

نحوه درخواست و مكان اخذ خدمت

متقاضی خدمت بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه به آدرس
 https:\\ispz.pmo.irدرخواست خود را به کارتابل کارکنان سازمان ارسال می کند.

نحوه تحويل خدمت و مكان آن

پس از صدور مجوز نهایی شرکت قادر خواهد بود تا بر مبنای مجوز صادره در سامانه
درخواستهای بعدی را ثبت کند و همچنین بصورت پیامکی مطلع شده و جهت تحویل
نسخه فیزیکی مجوز به سازمان مراجعه می نماید.

هزينه خدمت

هزینه ثابت صدور مجوزهای مختلف  000777ریال می باشد.

واجدين شرايط و ضوابط دريافت خدمت

تمامی شرکت های فعال در منطقه که دارای قرارداد همکاری و مجوز فعالیت معتبر
باشند ،به شرط پرداخت هزینه و بارگزاری مدارک مورد نیاز سازمان واجد شرایط دریافت
خدمت می باشند.

مراحل انجام كار

طبق فلوچارت های پیوست

مدارك مورد نياز

ضمن معرفی همه مدارک و امکان بارگزاری آنها توسط کاربر نهایی در سامانه ،گزینه
سایر مدارک نیز تدارک دیده شده است.

تعامل مستقيم با مسئول ارائه خدمت

امکان تعامل مستقیم با کاربر نهایی از طرق مختلف همانند پست الکترونیک ،تلفن ،نمابر
و ...که اطالعات آن در قسمت در ارتباط با ما در سامانه ارائه شده است ،وجود دارد.

راهنماي نحوه استفاده از خدمت

فایل راهنما در صفحه ورود به سیستم قابل دریافت می باشد.

سواالت متداول

در صفحه اول در سامانه موجود می باشد

اطالعات تماس

در صفحه اول سامانه قرار داده شده است.

سازگاري درگاه (مرورگرهاي قابل استفاده)

سامانه کامال بصورت واکنش گرا طراحی شده است و در وسایل الکترونیکی مختلف با
ابعاد مختلف قابل انطیاق می باشد .همچنین بر روی همه مرورگرها به غیر از اینترنت
اکسپلورر قابلیت اجرای صحیح را دارد.

صدور مجوز بهره برداري ماشين آالت و تجهيزات

ثبت درخواست توسط متقاضی از طریق سایت

مراحل ثبت درخواست

انتخاب مجوز فعالیت

پر کردن فرم مربوطه(اطالعات متقاضی،
استعالم قبض انبار)

عودت به متقاضی جهت تكميل

بارگذاری موارک مورد نیاز

پرداخت الکترونیکی مبالغ
بررسی درخواست توسط
کاربر ارشد منطقه

اخذ تاييديه هاي الزم از مسولين
منطقه
تایید درخواست توسط رئیس اداره و دیگر مسئولین
مربوطه

صدور نهایی مجوز توسط کاربر ارشد منطقه

ارسال پیامک صدور نهایی به متقاضی جهت اطالع و
مراجعه حضوری جهت تحویل

ارسال به كارتابل بندر

صورتحساب توسط متقاضی

صدور مجوز بکارگيري کاالي مصرفی و مواد اوليه

ثبت درخواست توسط متقاضی از طریق سایت

مراحل ثبت درخواست

انتخاب مجوز فعالیت

پر کردن فرم مربوطه(اطالعات متقاضی،

عودت به متقاضی جهت تكميل

استعالم قبض انبار)

بارگذاری مدارک مورد نیاز

پرداخت الکترونیکی مبالغ
بررسی درخواست توسط
کاربر ارشد منطقه

اخذ تاييديه هاي الزم از مسولين منطقه
تایید درخواست توسط رئیس اداره و دیگر مسئولین مربوطه

صدور نهایی مجوز توسط کاربر ارشد منطقه

ارسال پیامک صدور نهایی به متقاضی جهت اطالع و مراجعه
حضوری جهت تحویل

ارسال به كارتابل بندر

صورتحساب توسط متقاضی

شماره گذاري ماشين آالت و تجهيزات
ثبت درخواست توسط متقاضی از طریق سایت

مراحل ثبت درخواست

انتخاب مجوز بهره برداری ماشین آالت

پر کردن فرم مربوطه(اطالعات متقاضی)

عودت به متقاضی جهت تكميل
بارگذاری مدارک مورد نیاز

پرداخت الکترونیکی مبالغ
صورتحساب توسط متقاضی
بررسی درخواست توسط

ارسال به كارتابل بندر

کاربر ارشد گارد

اخذ تاييديه هاي الزم از مسولين منطقه
تایید درخواست توسط رئیس اداره گارد و دیگر مسئولین
مربوطه

صدور نهایی مجوز (پالک ،کارت مشخصات ماشین ،شناسنامه خودرو) توسط کاربر ارشد گارد

ارسال پیامک صدور نهایی به متقاضی جهت اطالع و مراجعه حضوری جهت تحویل

مراحل صدور مجوز فعاليت در مناطق بندري

