بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به وظایف و تکاليف قانونی خود از جمله آئين نامه قانونی سازمان مصوب  1348مجلسين
و نيز تبصره الحاقی مصوب  1387مجلس شورای اسالمی ،مسئوليت صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری سازهها و تاسيسات
دریایی را در دریا و رودخانه های قابل کشتيرانی بر عهده دارد .این سازمان با استناد به تکاليف حاکميتی و وظایف محوله در
قوانين سوم و چهارم توسعه ،برای اولين بار در کشور و منطقه ،طرح  ICZMایران را با مشارکت  18وزارتخانه و دستگاه
مرتبط طی مدت  8سال تهيه نمود که نتایج آن در سال  1389به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسيد و در سال
 1391از طریق شورای مزبور جهت اجرا ،به استانداران استانهای ساحلی ابالغ گردید.
اهم خروجی مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی جهت ارائه به استانداران به شرح ذیل می باشد:
 -1ارائه نقشه های کاربری استانها در مقياس 1:25000
 -2تهيه و ارسال نرم افزار پشتيبانی تصميم گيری DSS
 -3ارائه آموزش به مدیران و کارشناسان استانی
در ابالغية شماره  34612/300/91مورخ  91-06-04شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص طرح مدیریت یکپارچه
مناطق ساحلی( )ICZMمواردی همچون تدقيق نقشه کاربری استان ها در مقياس  1:5000و ارائه به استانداری ها،
" تشکيل کميتة ساماندهی و مدیریت سواحل" و آموزش به مدیران و کارشناسان استان ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی
درج گردیده است.

نوع خدمت

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

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصدیگری
 حاکميتی
 روستایی
 شهری
 استانی
 منطقهای
 ملی
 تولد  آموزش  سالمت  ماليات  کسب و کار  تامين اجتماعی  ثبت مالکيت
 بيمه  ازدواج  بازنشستگی  مدارک و گواهينامهها  وفات سایر
 تاسيسات شهری
 رخداد رویدادی مشخص
 تقاضای گيرنده خدمت  فرارسيدن زمانی مشخص
 سایر:
 تشخيص دستگاه

نحوه آغاز خدمت

قوانين و مصوبات نواحی ساحلی کشور
https://iraniczm.pmo.ir/fa/relateddocuments/mosavabat
بند  22از ماده  3آیين نامه سازمان بنادر و دریانوردی و تبصره الحاقی آن
https://www.pmo.ir/fa/law/412
ماده  63از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران(مصوب )1383/6/01
-https://iraniczm.pmo.ir/fa/relateddocuments/sectoraldocuments
 سال
 100خدمتگيرنده در  :ماه  فصل
آمار تعداد خدمتگيرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :این خدمت از نوع اطالع رسانی میباشد.
 یک بار برای هميشه (این خدمت از نوع اطالع رسانی و مستمر میباشد) یک بار در  :ماه  فصل  سال
تواتر
مراجعه حضوری ندارد
تعداد بار مراجعه حضوری
پرداخت بصورت الکترونيک
شماره حساب(های) بانکی
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

رایگان

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن
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 -5جزیيات خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی

استانداران و دستگاه های اجرایی استان های ساحلی

قوانين و مصوبات نواحی ساحلی کشور
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 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرایی :سازمان بنادر و دریانوردی

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور ()ICZM

 -2شناسه خدمت

13052082100

Iraniczm.pmo.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن :مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

در مرحله درخواست خدمت
 -7ارتباط خدمت با سایر
سامانهها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونيکی

نام سامانههای دیگر

 غيرالکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

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


غيرالکترونيکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پيام کوتاه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی) (بصورت کتاب ،بروشور و فایل الکترونيکی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
استعالم
استعالم الکترونيکی
فيلدهای موردتبادل
غير
الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 غيرالکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 الکترونيکی

برخط
online

 غيرالکترونيکی




دستهای
()Batch

مراحل خدمت

نوع ارائه
 الکترونيکی

رسانه ارتباطی خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونيک
 پيام کوتاه
 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 الکترونيک
 پيام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
 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 الکترونيک







 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

برخط
online
دستهای
(Batch
)

نام دستگاه دیگر

نام سامانههای دستگاه
دیگر

فيلدهای
موردتبادل













استعالم الکترونيکی اگر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت)




















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

تهيه برنامه های عمل به تفکيک شهرستان های ساحلی
تهيه یک سامانه تصميم یاری  DSSبر اساس پایگاه اطالعات جغرافيایی تهيه شده برای مناطق ساحلی استان های ساحلی
تهيه یک برنامه مدیریت یکپارچه نوارساحلی برای حفاظت از سکونتگاه های انسانی و تاسيسات ساحلی
آموزش به مدیران و کارشناسان استانی
تعيين ناحيه خطر یا احتياط ( )Hazard Zoneدر نوار ساحلی در مقياس 1:5000
مالحظات پدافند غيرعامل منطقه ساحلی
برنامه عمل هماهنگی مدیریتی

