بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه ١

نام دستگاه اجرايي :سازمان ها و ﺷركت هاي تابعه وزارت راه و ﺷهرسازي
نام دستگاه مادر :ستاد وزارت راه و ﺷهرسازي
ﺷرح خدمت

 -٤مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سﻄﺢ خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارك ﻻزم براي انجام
خدمت

قوانين و مقررات باﻻدستي

ارائه مشخصات و جزئيات پروژه هاي سرمايه گذاري و مشاركت وزارت راه و ﺷهرسازي از مرحله مذاكرات اوليه تا
انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازمان /ﺷركت سرمايه پذير /طرف مشاركت و سپس تكميل فرآيند انعقاد قرارداد
نهايي جذب سرمايه گذاري و مشاركت داخلي /خارجي
خدمت به ﺷهروندان )(G2C
كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي سرمايه گذاري و
خدمت به كسب و كار)(G2B
مشاركت در پروژ هاي سرمايه گذاري و مشاركت
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي)(G2G
وزارت راه و ﺷهرسازي
تصدي گري
حاكميتي
روستايي
ﺷهري
استاني
منﻄقه اي
ملي
كسب و كار
ﺛبت مالكيت
تامين اجتماعي
ماليات
سﻼمت
آموزش
تولد
ساير
مدارك و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات ﺷهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير :فراخوان عمومي جذب سرمايه گذاري /مشاركت در پروژه اي مشخص
تشخيص دستگاه
ارائه مدارك توسط متقاضي سرمايه گذاري /مشاركت ﺷامل :ماهيت متقاضي) مدارك ﺷناسايي ﺷخص
حقيقي/حقوقي( ،مجموع دارايي هاي جاري و غير جاري بر اساس آخرين ترازنامه حسابرسي ﺷده ) براي ﺷخص
حقوقي( و ميانگين حساب بانكي يكسال گذﺷته) براي ﺷخص حقيقي( ،سوابق مربوط به مشاركت و سرمايه
گذاري در انواع پروژه هاي عمراني ،سوابق مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي مشابه پروژه مورد تقاضا،
گواهينامه هاي صﻼحيت و عضويت در انجمن هاي تخصصي ملي و بين المللي ،نامه تأييديه بانكي در خصوص
تأمين تعهد آور و كتبي منابع مالي.
قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي و قانون
تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

نوع مخاطبين

 -٣ارائه دهنده
خدمت

 -١عنوان خدمت :ارائه فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاوره درخصوص
ماهيت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضيان سرمايه گذاري

 -٢ﺷناسه خدمت١٣٠٥١٦٨٦٠٠٠ :
) اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي ﺷود(.

خدمت گيرندگان در٥ :

آمار تعداد خدمت گيرندگان

ماه

فصل

سال

متوسط مدتزمانارايه خدمت:

 -٥جزييات خدمت

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت)ريال( به
خدمت گيرندگان

يكبار براي هميشه

 . . .بار در:

ماه

فصل

سال

٥
مبلﻎ)مبالﻎ(

...

ﺷماره حساب )هاي( بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن
www.mrud.ir

درمرحله ارائه خدمت

الكترونيكي

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالكترونيكي

ماهيت فرآيند پروژه هاي حمل و نقل جذب سرمايه گذاري و مشاركت
انجام مذاكرات مؤﺛر با متقاضيان مي باﺷد كه اين امر نيازمند برگزاري
جلسات حضوري مي باﺷد .اين جلسات و مذاكرات پس از تعيين
توانمندي و صﻼحيت متقاضي صورت ) موضوع خدمت جاري( صورت
مي پذيرد.
تلفن همراه )برنامه كاربردي(
اينترنتي )مانند وبگاه دستگاه(
ارسال پستي
پست الكترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان
ﺷماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ﺷهرستاني
ساير:

ذكر ضرورت مراجعه
حضوري

 -٦نحوه دسترسي به خدمت

مرحله توليد خدمت
)فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با
ديگر دستگاه ها (

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطﻼع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه )برنامه كاربردي(
اينترنتي )مانند وبگاه دستگاه(
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ﺷهرستاني
ساير:
تلفن همراه )برنامه كاربردي(
اينترنتي )مانند وبگاه دستگاه(
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان
ﺷماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ﺷهرستاني
ساير:
الكترونيكي
اينترانتي )مانند اينترانت داخلي دستگاه يا( ERP
اينترنتي )مانند درگاه دستگاه(
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
پست الكترونيك

 -٩عناوين
فرايندهاي خدمت

-٨ارتباطخدمتباساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعﻼم الكترونيكي اگراستعﻼمغيرالكترونيكياست،
مبلﻎ
استعﻼم توسط:
)درصورت
پرداخت
هزينه(

برخط
online
دستهاي
)(Batch

 -٧ارتباطخدمتباسايرسامانهها )بانكهاي
اطﻼعاتي( دردستگاه

برخط
online

فيلدهاي موردتبادل

دستهاي
)(Batch

نام سامانه هاي ديگر

استعﻼم الكترونيكي

استعﻼم
غير
الكترونيكي

دستگاه
مراجعهكننده
دستگاه
مراجعهكننده
دستگاه
مراجعهكننده
 -١ارايه فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاوره درخصوص ماهيت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضيان سرمايه گذاري
 -٢ارائه درخواست توسط متقاضي /متقاضيان سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه
 -٣توانسنجي و تشخيص صﻼحيت سرمايهگذاران داخلي و خارجي جهت حصول اطمينان از توانايي متقاضيان سرمايهگذاري و مشاركت توسط سارمان /ﺷركت تابعه وزارت راه و ﺷهرسازي
 -٤سه فعاليت كه با هم هم پوﺷاني دارند در يك سﻄﺢ انجام مي ﺷوند:انجام مذاكرات با متقاضي ،انعقاد تفاهم نامه سرمايه گذاري /مشاركت ،انعقاد قرارداد نهايي سرمايه گذاري /مشاركت

 -١٠نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
ارايه فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاوره درخصوص
ماهيت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضيان سرمايه گذاري

ارائه درخواست توسط متقاضي /متقاضيان سرمايه گذاري و
مشاركت در پروژه

توانسنجي و تشخيص صﻼحيت سرمايهگذاران داخلي و خارجي
جهت حصول اطمينان از توانايي متقاضيان سرمايهگذاري و
مشاركت توسط سارمان /ﺷركت تابعه وزارت راه و ﺷهرسازي

انعقاد قرارداد نهايي سرمايه گذاري/

انعقاد تفاهم نامه سرمايه گذاري/

مشاركت

مشاركت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :حامدرضا حيدري

تلفن٨٢٢٤٣٢٨٢ :

پست الكترونيك:

@Hamedreza_heidari
yahoo.com

انجام مذاكرات با متقاضي

واحدمربوط :دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع

