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

کمیته صدور مجوز سازهای دریایی شامل :رئیس  ،دبیر و کارشناسان مشاوران ذیصالح متخصص و با سابقه در امور ایمنی
،حفاظت محیط زیست دریایی ،امور بندری ،امور مهندسی تجهیزات و شناورها ،امور دریایی ،امور مهندسی سواحل ،امور
مهندسی سازه های دریایی و امور حقوقی می باشد.که به استناد مفاد بند  22از ماده  3آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی و
تبصره الحاقی آن ،وظیفه بررسی مدارک متقاضیان از دیدگاه فنی و مهندسی و الزامات دریایی و کنترل و نظارت عالیه
برحسن اجرا و بهره برداری سازه های دریایی طبق مجوزهای صادره و همچنین تصویب طرحها جهت صدور موافقت اولیه و
مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره-برداری پس از دریافت تاییدیه سازمان ها ،نهادها و دستگاههای دولتی ذیربط را بعهده
دارد.
فرایند های صدور مجوز در حال حاضر بصورت کامل در سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و در بستر اینترنت
در حال انجام می باشد.

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
مدارک الزم براساس نوع کاربری و نوع مجوز متفاوت می باشد .بعنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تصاویر برابر با اصل اساسنامه و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -درخواست متقاضی -نقشه تعیین موقعیت
اجرای طرح در مقیاس  )25000:1روی نقشه های منتشر شده توسط سازمان نقشه برداری) -کروکی زمین مورد
نظر با لحاظ نمودن ابعاد آن -جانمایی اولیه طرح بر روی نقشه دریایی با مقیاس ) 5000:1دارای رقوم خوانا جهت
عمق آب منطقه مورد نظر) -تصویر ماهواره ای موقعیت منطقه طرح که در آن سازه های همجوار مشخص شده
باشد -گزارش توجیه فنی و اقتصادی ،امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه
(متقاضیان بخش خصوصی) -برنامه زمانبندی اولیه اجرای طرح -موافقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی
وگردشگری دارای اعتبار(مربوط به متقاضیان ساخت سکو ،اسکله یا بندرتفریحی) -موافقت ادارهکل شیالت
استان دارای اعتبار ( مربوط به متقاضیان بخشخصوصی جهت طرح های شیالتی)  -موافقت اصولی از سازمان
صنایع و معادن برای کارگاه های صنعتی (دارای اعتبار ) -فرم اطالعات کارگاههای تعمیر و ساخت شناور  -نقشه
های اجرایی (فاز  ) 2طرح شامل پالن جانمایی ،مقاطع طولی و عرضی ،نقشة جزئیات اجرایی که دارای مهر و
امضاء متقاضی و مشاور طرح باشد( .در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی در زمان صدور
مجوز ساخت ارائه  2سری نقشه مزبور الزمی می باشد) -گزارشات مطالعات شامل :برآورد هزینة اجرایی طرح
شامل فهرست بهاء و مقادیر ،برنامة زمانبندی اجرای طرح ،دفترچة محاسبات ،مطالعات هیدرودینامیك ،رسوب،
ژئوتکنیك و اندازه گیری های میدانی ،مورفولوژی ،معدن سنگ ،ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به انضمام نقشه
ها) -موافقت فرماندهی دریابانی ناجا -موافقت اداره کل منابع طبیعی استان و .....

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی

 -2شناسه خدمت

13052082101

استانداران و دستگاه های اجرایی استان های ساحلی

قوانین و مقررات باالدستی

بند  22از ماده  3آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب :)1348
صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا
و بهره برداری
تبصره الحاقی به بند  22از ماده  3آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب :)138۷
ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی
ممنوع است .سازمان در صورت اطالع از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات
ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بالفاصله
موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعالم می نماید .مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از
نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا ویاتوقف عملیات و یا اصالح آن مطابق
مجوز را صادر نماید.

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت

سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده
بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق تبصره به بند  22ماده ( )3آیین نامه سازمان بنادر و
دریانوردی مصوب 25/10/8۷بر اساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد ،نسبت به تأمین
امنیت و ایمنی بنادر کشور  ،اعم از مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی و سر زمین اصلی اقدام کند.
 سال
 50خدمتگیرنده در  :ماه  فصل
آمار تعداد خدمتگیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت 14 :روز
یك بار در  :ماه  فصل  سال
 یك بار برای همیشه
تواتر
مراجعه حضوری ندارد
تعداد بار مراجعه حضوری
پرداخت بصورت الکترونیك
شماره حساب(های) بانکی
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

رایگان

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
https://sm3.pmo.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الکترونیکی
 ارسال پستی
 پست الکترونیك
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 غیرالکترونیکی
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -5جزییات خدمت

بند  ۷قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر(مصوب  )13۹5مجلس شورای اسالمی:

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاهها )
اتوماسیون اداری

نام دستگاه دیگر




مکاتبات بین بنادر تابعه و ستاد و بالعکس






استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
فیلدهای
نام سامانههای دستگاه
است ،استعالم توسط:
(درصورت
موردتبادل
دیگر
پرداخت)

برخط
online
دستهای
(Batch
)

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام سامانههای دیگر

 غیرالکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیك
 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
(بانكهای اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری


غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 غیرالکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیك
 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 الکترونیك

دستهای
()Batch

 الکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

فرماندهی دریابانی ناجا





اداره کل منابع طبیعی
استان
اداره کل حفاظت محیط
زیست استان





 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده

 -۹عناوین
فرایندهای خدمت

اداره کل راه و شهرسازی
استان(
موافقت مناطق آزاد ویا
ویژه اقتصادی
وزارت نیرودرارتباط با
قانون تقسیم عادالنه آب
مجوز فرکانس از سازمان
تنظیم مقررات در صورت
استفاده از تجهیزات
مخابراتی
اداره کل شیالت استان
(متقاضیان بخش خصوصی
جهت طرح های شیالتی)
 -1صدور موافقت اولیه_مجوز ساخت_مجوز بهره برداری_ سواحل کشور





 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده

