بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -4مشخصات خدمت

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

این خدمت ،جهت صدور مجوز فعالیت حداکثر یک ساله در مناطق ویژه اقتصادی بندری ارائه شده است.

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههای دولتی ()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصدیگری
 حاکمیتی
 روستایی
 شهری
 استانی
 منطقهای
 ملی
 تولد  آموزش  سالمت  مالیات  کسب و کار  تامین اجتماعی  ثبت مالکیت
 بیمه  ازدواج  بازنشستگی  مدارک و گواهینامهها  وفات سایر
 تاسیسات شهری
 رخداد رویدادی مشخص
 تقاضای گیرنده خدمت  فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر:
 تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمتگیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 -5جزییات خدمت

13092080100

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی و ...
در مناطق ویژه بندری

 -2شناسه خدمت

کلیهی فعاالن اقتصادی (اشخاص حقیقی یا حقوقی که در
زمینههای اقتصادی ،عمرانی ،ساختمانی ،فرهنگی ،آموزشی
و خدماتی و غیره در منطقه فعالیت مینمایند).

شرکتهای طرف قرارداد یا تفاهمنامه/توافقنامه با منطقه :شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل ،آگهی آخرین تغییرات شرکت،
قرارداد ،الحاقیه و صورت جلسه تحویل و تحول موضوع قرارداد ،تاییدیه واحد مالی مبنی بر عدم بدهی به منطقه
شرکتها و پیمانکاران باواسطه :شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل ،آگهی آخرین تغییرات شرکت ،قرارداد ،الحاقیه و صورت
جلسه تحویل و تحول موضوع قرارداد ،تاییدیه واحد مالی مبنی بر عدم بدهی به منطقه ،موافقتنامه منطقه با شرکت مادر
طرف قرارداد
شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی :پروانه فعالیت از اداره امورکارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و
دریانوردی ،تاییدیه واحد مالی مبنی بر عدم بدهی به منطقه ،کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل ،آخرین آگهی تغییرات
شرکت ،شناسه ملی شرکت
فعال اقتصادی دارای صورت حساب معتبر :کارت ملی ،شناسنامه ،آخرین آگهی تغییرات (حقوقی) ،کارت ملی
مدیرعامل(حقوقی) ،صورتحساب
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی بندری ،ماده  ۷قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران مصوب  11/03/84مجلس شورای اسالمی و ماده  ۷آئین نامه اجرایی آن

 5000خدمتگیرنده در  :ماه
 10تا  15روز کاری
 یک بار برای همیشه
یک بار در صورت نیاز
مبلغ (مبالغ)
بر اساس تعرفه مصوب دبیرخانه
شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی
و صنعتی

 فصل

 سال
یک بار در  :ماه  فصل

شماره حساب(های) بانکی
 40010۶4504008225نزد بانک
مرکزی

 سال

پرداخت بصورت الکترونیک





 -۶نحوه
دسترسی به
خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
https://ispz.pmo.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه جامع مناطق ویژه اقتصادی بندری

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

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

 غیرالکترونیکی

 غیرالکترونیکی

نام سامانههای دیگر

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

برخط
online

 -۷ارتباط خدمت با سایر سامانهها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

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

سامانه احراز هویت کاربران
سامانه قراردادها
سامانه مالی
سامانه مجوزها و اسناد
سامانه امور کارگزاران ترابری دریایی

اطالعات کاربران
اطالعات قراردادها
پرداخت تعرفه ،استعالم عدم بدهی
اطالعات فعال اقتصادی
وجود پروانه برای شرکت یا شخص








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 سامانههای دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل




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

سازمان ثبت احوال

احراز هویت





سازمان ثبت اسناد

استعالم گواهی ثبت
شرکت

























 -1تکمیل و ارائهی درخواست توسط متقاضی
 -2بررسی مدارک توسط امور مناطق ویژه
 -3بررسی درخواست توسط دستگاه نظارت
 -4تایید درخواست توسط امور مناطق ویژه
 -5صدور مجوز توسط امور مناطق ویژه

واحد مربوط :اداره کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری

تلفن 84931 :

 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده

