بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

 -3ارائه دهنده

خدمات امورگمركي) انبارداري،تخليه و بارگيري )

(این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکمیل می شود)

خد مت

-1عنوان خدمت

 -2شناسنامه خدمت

نام دستگاه اجرایی :شركت خدمات هوايي و منطقه ويژه اقتصادي پيام
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

شرح خدمت

انجام كليه امور مربوط به انبارداري،تخليه و بارگيري و خدمات امورگمركي

-4مشخصات خدمت

نوع خدمت

نوع مخاطبین

□خدمت به شهروندان )(G2C
خدمت به کسب و کار )(G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی)(G2G

ماهیت خدمت

حاکمیتی

سطح خدمت

ملی

□تصدی گری
□منطقه ای

□تولد

□آموزش

□سالمت

□استانی
■کسب وکار

□مالیات

رویداد مرتبط با

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
تواتر

-5جزئیات خدمت

تعداد بار مراجعه حضوری

□تاسیسات شهری

□بیمه

تقاضای گیرنده خدمت

□فرارسیدن زمان مشخص

□تشخیص دستگاه

□سایر...

□تامین
اجتماعی
□مدارک و
گواهینامه

□ثبت مالکیت
□وفات

□رخداد رویدادی مشخص

قوانين ومقررات شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و قوانين و مقررات گمرك
خدمت گیرندگان در□ :ماه □ فصل ■سال

برحسب مورد
□یکبار برای همیشه

…… بار در □ماه □فصل □سال

بدون محدودیت

برحسب نياز

براساس تعرفه مصوب هيات دولت
خدمت گیرندگان

□ازدواج

□بازنشستگی

□شهری

□روستایی

اسناد ومدارك شناسايي  ،كارت بازرگاني  ،مدارك كاال  ،مجوز صادرات و واردات و مدارك گمركي

مبلغ (مبالغ)

هزینه ارائه خدمت (ریال ) به

حقيقي و حقوقي

شماره حساب (های ) بانکی
4001044004010004

پرداخت به صورت الکترونیک

□سایر

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
WWW.payamaviation.ir

سامانه ثبت سفارش

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

مراحل خدمت

نوع ارائه

■الکترونیکی

رسانه ارتباطی خدمت
■ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه )

□تلفن همراه (برنامه کاربردی)

□ پست الکترونیک

□ ارسال پستی

□ تلفن گویا یا مرکز تماس

□ پیام کوتاه

ذکر ضرورت

 غیر الکترونیکی

مراجعه حضوری

□ سایر (باذکر نحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

جهت احراز اصالت مدارک

 ملی

□ نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

□استانی

□ سایر :

□ شهرستانی

□ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه )

 غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت

□ عناوین مشابه دفاتر پیشخوان□ سایر (باذکر نحوه دسترسی)

مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

جهت احراز اصالت مدارک

 ملی

□ نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

□استانی

□ سایر :

□ شهرستانی

□اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه )

دستگاه ها)

■الکترونیکی

■ اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا )ERP
□ پست الکترونیک

 غیر الکترونیکی

□ الکترونیکی

ذکر ضرورت

□ سایر (باذکر نحوه دسترسی)

براي ارائه تقاضا و پيگيري و پاسخ و مصوبات و تشكيل جلسه براي
طرح موضوعات و هماهنگي الزم

□ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه )

□تلفن همراه (برنامه کاربردی)

□ پست الکترونیک

□ ارسال پستی

□ تلفن گویا یا مرکز تماس

□ پیام کوتاه

□ دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان :
□ عناوین مشابه دفاتر پیشخوان□ سایر (باذکر نحوه دسترسی)

 غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

-0نحوه دسترسی به خدمت

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان :

مراجعه

مرحله تولید خدمت ( فرآیند

□ پیام کوتاه

□ دفاتر پیشخوان

 جهت احراز اصالت فرد

حضوری

درمرحله ارائه خدمت

□الکترونیکی

□ارسال پستی

□ تلفن گویا یا مرکز تماس

حضوری

داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر

در مرحله درخواست خدمت

□پست الکترونیک

□تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت مدارک
■ نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

■ سایر  :براي استعالم و پاسخ
استعالم و ارائه مجوزات صادره

مراجعه به دستگاه :
 ملی
□استانی
□ شهرستانی

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(

بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

برخط

Online

دسته ای

نام سامانه های دیگر

فیلدهای مورد تبادل

)(Batch

استعالم الکترونیکی

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

 -4ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

گمرك ايران
سازمان اموال تمليكي
ستاد اجرايي فرمان امام

برخط

Online

دسته ای

دستگاه دیگر

پرداخت هزینه)

)(Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای مورد نیاز

الکترونیکی
□

استعالم الکترونیکی
مبلغ ( درصورت

استعالم غیر

اگر استعالم
غیر الکترونیکی است ،
استعالم توسط :

مجوزهاي ورود و خروج كاال
و بيجك خروج

□

□

■

متروكه شدن كاال

□

□

■

متروكه شدن كاال

□

□

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

 -4عناوین فرآیندهای

خدمت

 -1مراجعه حضوري  ،ارائه درخواست و ثبت آن
 -2بررسي كارشناسي و اتخاذ تصميم
 -3ارائه خدمت

 -10نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت
مراجعه نماینده شرکت حمل و نقل به واحد ترانزیت گمرک جهت اجازه تخلیه کاال
بررسی و ارزیابی پلمپ و انطباق با انبار گمرکی

صدور اجازه تخلیه کاال
مراجعه نماینده شرکت حمل و نقل به انبار و تخلیه کاال و تکمیلفرم های مربوطه از جمله تالی و توزین اال

بررسی و ارزیابی کاال ی تخلیه شده توسط ارزیابان واحد ترانزیت و اجازه صدور قبض انبار

مراجعه نماینده شرکت حمل و نقل به اداره کل امور گمرکی منطقه ویژه و صدور قبض انبار

وارد کردن اطالعا ت اظهارنامه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی پیام

احراز هویت

دایره ارزش

سرویس ارزیابی ترانزیت

امور مالی

صدور پروانه
سرویس ارزیابی
درب خروج
مراجعه صاحب کاال به اداره کل امورگمرکی و پرداخت هزینه های انبارداری و دریافت بیجک

مراجعه به انبار و بارگیری کاال
خروج کاال

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :

تلفن :

پست الکترونیک

واحد مربوط :

معاونت منطقه ويژه و شهر ICT

فلوچارت راهنمایی ترخیص کاران و صاحبان کاال در منطقه ویژه اقتصادی پیام

نماینده شرکت حمل ونقل

مراجعه به واحدترانزيت گمرك جهت اجازه تخليه كاال

بررسي و ارزيابي پلمپ و انطباق با اسناد گمركي

اجازه تخليه كاال
مراجعه نماينده شركت حمل و نقل به انبار و تخليه كاال و تكميل فرمهاي مربوطه ازجمله تالي و
توزين كاال

بررسي و ارزيابي كاالي تخليه شده توسط ارزيابان واحد ترانزيت

اجازه صدور قبض انبار

مراجعه نماينده شركت حمل و نقل به اداره كل امورگمركي منطقه ويژه صدورقبض انبار

واردنمودن اطالعات اظهارنامه درگمرك منطقه ويژه اقتصادي پيام
 )1ثبت اطالعات اظهارنامه
 )2چاپ اظهارنامه
 )3اپراتور

فلوچارت راهنمايي ترخيص كاران و صاحبان كاال در منطقه ويژه اقتصادي پيام
احرازهويت
دريافت و كنترل اظهارنامه و ضمائم آن احراز مالكيت صاحب كاال يا نماينده قانوني وي
دايره ارزش
تعيين ارزش كاال

سرويس ارزيابي ترانزيت
تعيين ارزياب و كارشناس
ارزيابي كاال و ظهرنويسي
اظهارنامه

امور مالي اخذ
تضميناتمورد نياز

صدور پروانه كنترل تضمينات صدور پروانه
سرويس ارزيابي
امضاي پروانه
درب خروج
كنترل مجدد اظهارنامه و ضمائم تطبيق مندرجات اظهارنامه با پروانه ارزيابي كاال در
صورت نياز صدور مجوز بارگيري

مراجعه صاحب كاال
به اداره كل امور گمركي و پرداخت هزينه هاي انبارداري و دريافت بيجك خروج كاال

مراجعه به انبار و بارگیری کاال

خروج كاال

