بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :اعطاء تسهیالت بانکی به شرکتهاي دریایی و بندري
نام دستگاه اجرایی :سازمان بنادر و دریانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

اعطاء تسهیالت بانکی از محل وجوه اداره شده به متقاضیان ساخت یا خرید شناور هاي تجاري  ،خدماتی و
مسافري  ،متقاضیان طرحهاي سرمایه گذاري در اراضی و محوطه هاي بندري تحت حاکمیت ،متقاضیان خرید
تجهیزات استراتژیك بندري ،متقاضیان طرح هاي جایگزین سازي شناورهاي سنتی در بخش تجاري،متقاضیان
طرح هاي ریلی ،لجستیکی و ترانزیتی ،متقاضیان خرید تجهیزات آموزشی دریانوردي
متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی
 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههاي دولتی ()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصديگري
 حاکمیتی
 روستایی
 شهري
 استانی
 منطقهاي
 ملی
 تولد  آموزش  سالمت  مالیات  کسب و کار  تامین اجتماعی  ثبت مالکیت
 بیمه  ازدواج  بازنشستگی  مدارک و گواهینامهها  وفات سایر
 تاسیسات شهري
 رخداد رویدادي مشخص
 تقاضاي گیرنده خدمت  فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر:
 تشخیص دستگاه

نوع مخاطبین

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمتگیرندگان

 -5جزییات خدمت

 -2شناسه خدمت

13052084101

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

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

مدارک مورد لزوم برای احراز صالحیت متقاض
معتب از سازمان بنادر (یک نسخه)
تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت ر
تصویر مستندات مربوط به فعالیت های گذشته وجاری متقاض ،تجارب و سوابق مدیران رشکت در
حوزه حمل ونقل دریای و بنادر(یک نسخه)
مدارک مورد لزوم در خصوص طرح مورد تقاضا
ارائه گزارش توجیه اقتصادی طرح (دو نسخه)
ارائه گزارش مشخصات فن  ،قیمت و قرارداد ساخت برای طرح های شناور (دونسخه)
ارائه قرارداد بلند مدت با بندرتحت مالکیت سازمان بنادر برای طرح های تجهبات بندری و دریای و
تامی تجهبات وتاسیسات قراردادهای شمایه گذاری دربنادر (دو نسخه)
اولویت هاي ساالنه وجوه اداره شده mfd.pmo.ir

 30خدمتگیرنده در  :ماه
سه ماه
 یك بار براي همیشه
مراجعه حضوري ندارد
مبلغ (مبالغ)
ندارد

 فصل

 سال
 ...بار در  :ماه  فصل

شماره حساب(هاي) بانکی

 سال

پرداخت بصورت الکترونیك


mfd.pmo.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه وجوه اداره شده
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الکترونیکی
 ارسال پستی
 پست الکترونیك
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

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


غیرالکترونیکی

نام سامانههاي دیگر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیك
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري 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
فیلدهاي موردتبادل
غیر
الکترونیکی

نام دستگاه دیگر

نام سامانههاي دستگاه
دیگر

فیلدهاي
موردتبادل

سازمان ثبت شرکت ها

سامانه ثبت شرکت ها

شناسه ملی
شرکت










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

برخط
online
دستهاي
(Batch
)

 -8ارتباط خدمت با سایر
دستگاههاي دیگر

 غیرالکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانهها
(بانكهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

اخذ مجوز حفاري از قسمت  GISبنادر و لزوم آشنایی با زیرساختهاي
بنادر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 الکترونیکی

دستهاي
()Batch

 غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونیك
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري 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





 دستگاه
 مراجعه کننده

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

ثبت احوال

سامانه ثبت احوال

 -1مدیریت طرحهاي وجوه اداره شده

کد ملی









 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده

