بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :راه اندازی پایانه اینمارست
 -3ارائه دهنده
خدمت

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

نام دستگاه اجرایی :سازمان فضایی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات
شرح خدمت

سازمان برمبنای درخواست مشتریان ،جهت استفاده بر روی کشتی و یا سکوی ثابت ،به شرکت های کشتیرانی و سکوهای ثابت و
متحرک پایانه های نفتی و گازی پایانه اینمارست را راه اندازی می نماید .مشخصات درخواستی مشتریان عبارتند از :نوع پایانه ،تاریخ راه
اندازی ،نوع کاربری حامل پایانه ،نوع وسیله حامل پایانه و . ...

 -4مشخصات خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
تصدی گری
حاکمیتی
روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
نوع
مخاطبین

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

متقاضیان راه اندازی پایانه اینمارست جهت استفاده بر روی
کشتی و یا سکوی ثابت ،شرکت های کشتیرانی و سکوهای ثابت
و متحرک پایانه های نفتی و گازی می باشند.

مدارک الزم برای انجام خدمت

درخواست اولیه ،فرم مشخصات ثبت شبکه اینمارست ،درخواست صدور مجوز ،مدرک پرداختی وجه خدمت

قوانین و مقررات باالدستی

مصوبه هیئت وزیران و فهرست بهای مصوب هیئت داخلی سازمان فضایی  ،اساسنامه سازمان فضایی مصوب هیئت وزیران

-1

ارسال درخواست از سوی متقاضیان (نوع پایانه ،زمان شروع راه اندازی ،نام حامل پایانه ،نوع کاربری حامل پایانه و)...

 -2ارسال فرم های تکمیل و امضا شده ثبت شبکه اینمارست ،مشخصات فنی و درخواست صدور مجوز از متقاضی به سازمان
 -3کنترل صحت اطالعات فنی مندرج در فرم ها
 -4صدور صورتحساب راه اندازی توسط سازمان و ارسال آن برای متقاضی (رونوشت به اداره کل امور مالی)

 -5فرایندهای خدمت

 -5پرداخت وجه صورتحساب توسط متقاضی به حساب سازمان و ارسال مدارک پرداخت به امور کاربران
 -6کنترل صحت مبلغ واریز شده
 -7ارسال مدارک پرداخت توسط اداره امور کاربران به اداره کل امور مالی
 -8اعالم وصول مبلغ واریز شده توسط اداره کل امور مالی به اداره امورکاربران
 -9ارسال نامه الکترونیکی به شرکت اینمارست به منظور تخصیص شماره موبایل به پایانه
 -11راه اندازی پایانه توسط اداره امور کاربران
 -11ارسال نامه اعالم راه اندازی حاوی اطالعات تاریخ راه اندازی ،شماره سریال پایانه و شماره موبایل پایانه توسط اداره امور کاربران به متقاضی
 -12ارسال دفترچه های راهنمای پایانه و تجهیزات توسط متقاضی
 -13تکمیل اطالعات اصل مجوز توسط اداره امور کاربران در  2نسخه (متقاضی و اداره امور کاربران)
 -14ارسال اصل مجوز امضا شده به متقاضی

