شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :استاًذاسی -دفتش اهَس اهٌیتی ٍ اًتظاهی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست کشَس
ششح خذهت

 -4هشخظات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

چٌاًچِ تِ ػلت ٍقَع حَادث غیش هتشقثِ اهٌیتی شْشًٍذاًی دچاس خساست جاًی ٍ هالی گشدًذ تؼذ اص اسائِ
دسخَاست ٍ هستٌذات ٍ طَستجلسِ هشاجغ اهٌیتی  ،اًتظاهی ً ،ظاهی  ،خساست تشآٍسد ٍ اقذام قاًًَی هؼوَل هی
گشدد.
افشادی کِ تش اثش ٍقَع حَادث اهٌیتی دچاس خساست
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خَاٌّذ شذ
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :تؼییي ٍ پشداخت خساسات تِ اشخاص حقیقی دس استثاط تا
حَادث اهٌیتی

 -2شٌاسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

تظذی گشی
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیض دستگاُ
گضاسش هشاجغ ًظاهی ،اًتظاهی  ،اهٌیتی ،دال تش ٍقَع خساست اهٌیتی
دستَسالؼول شواسُ /4/27/5416الف ش هَسخ ٍ 1393/04/24صاست کشَس ٍ هَاسد عشح شذُ دس شَسای تاهیي
شْشستاًْای تاتؼِ ٍ هشکض استاى
سال
فظل
هاُ
هتغیش ًفش خذهت گیشًذگاى دس:
هتٌاسة تا ًَع ٍاقؼِ ٍ تذٍى تَجِ تِ صهاى خاص اًجام هیشَد (.حذٍدا دٍهاُ
هاُ
 . . .تاس دس:
یکثاس تشای ّویشِ
بعضاً نیازی به مراجعه متقاضی نسیت
هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

فظل

پشداخت تظَست الکتشًٍیک

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

سال

غیشالکتشًٍیکی

تشسسی اطالت اسٌاد اسائِ شذُ – اسسال پشًٍذُ جْت استؼالم – تشسسی
–
دس شَسای تأهیي شْشستاى ٍ پس اص تأییذ اسسال تِ هشکض استاى
تشسسی پشًٍذُ دس شَسای تأهیي استاى – دس طَست تأییذ دس شَسای
تأهیي هشکض استاى اسسال تِ شَسای اهٌیت کشَس  -پس اص تأییذ دس
شَسای اهٌیت کشَس – تؼییي هیضاى پشداختی خساست تِ استاًذاسی یا
فشهاًذاسی ٍ تخظیض آى -تا تَجِ تِ آًکِ استؼالهات اهٌیتی است
ضشٍست داسد اهَس تِ طَست هحشهاًِ طَست پزیشد
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :پشداخت خساست تِ شخض
حقیقی ٍ دسیافت تؼْذ ٍ سضایت
تَسظ فشهاًذاسی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی

 -7استثاط خذهت تا سایش
ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

تشخظ
online

غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش( :سٍیت هذاسک ٍ شَاّذ)
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :سٍیت هذاسک ،شَاّذ ٍ
تشکیل پشًٍذُ
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

اداسُ اعالػات شْشستاى

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

سپاُ شْذای شْشستاى
فشهاًذّی اًتظاهی شْشستاى
فشهاًذّی هشصتاًی شْشستاى (دس
طَست لضٍم)
استؼالم اص دادگستشی شْشستاى
استؼالم اص تیوِ ّای شْشستاى
استؼالم اص سایش هشاجغ الصم
شْشستاى
اداسُ کل اعالػات استاى
سپاُ شْذای استاى
فشهاًذّی اًتظاهی استاى
فشهاًذّی هشصتاًی استاى (دس
طَست لضٍم)
استؼالم اص دادگستشی استاى
استؼالم اص تیوِ ّای استاى

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

استؼالم اص سایش هشاجغ الصم
استاى

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل
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تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 - 1دسیافت تقاضا ٍ هذاسک ٍ شَاّذ ٍ تشکیل پشًٍذُ
 - 2استؼالم ٍ تشسسی هذاسک
 - 3اخز استؼالهات هشتَعِ(اعالػات ٍ فشهاًذّی اًتظاهی ٍ سپاُ  ،تیوِ ٍ دادگستشی ٍ سایش هشاجغ الصم)
 - 4عشح پشًٍذُ دس جلسِ شَسای تأهیي شْشستاى
 - 5دس طَست تأییذ اسسال تِ اداسُ کل اهٌیتی ٍ اًتظاهی استاًذاسی
 - 6تشسسی هذاسک ٍ شَاّذ
 - 7عشح پشًٍذُ دس جلسِ شَسای تأهیي استاى
 - 8اػالم ًظش شَسای تأهثي استاى تِ شَسای اهٌیت کشَس
 - 9تأییذ دتیش شَسای اهٌیت کشَس
- 10اػالم کتثی هَضَع تِ استاًذاسی تا تؼییي هیضاى پشداختی خساست تِ خساست دیذُ
 - 11پشداخت هیضاى خساست تؼییي شذُ تِ شخض حقیقی خساست دیذُ تَسظ استاًذاسی یا فشهاًذاسی هحل ٍقَع حادثِ
- 12دسیافت تؼْذ کتثی ٍ سضایت ًاهِ اص خساست دیذُ یا تاصهاًذگاى حَادث هثٌی تش ػذم اقذام هجذد تشای دسیافت خساست یا دیِ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

تشسسی هذاسک تَسظ کاسشٌاس

استؼالم ٍ تشسسی هذاسک

اخز استؼالهات هشتَعِ

عشح پشًٍذُ دس جلسِ شَسای
تأهیي شْشستاى

اسسال تِ اداسُ کل اهٌیتی ٍ

تکویل فشم

اًتظاهی استاًذاسی

تشسسی هذاسک ٍ شَاّذ

اػالم ًظش شَسای تأهیي استاى تِ

عشح پشًٍذُ دس جلسِ شَسای تأهیي استاى

شَسای اهٌیت کشَس

تأییذ دتیش شَسای اهٌیت کشَس

اػالم کتثی هَضَع تِ استاًذاسی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

پشداخت خساست ٍ دسیافت
تؼْذ ٍ سضایت ًاهِ

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَط:

درخواست
متقاضي

فرم شماره دو
نوع فرآیند
عنوان
ردیف

دستگاه
استعالم
شونده

زمان
مدارک

موارد

سایر

استعالم

***

فرآیند مجوز

مورد
نیاز

مدت

هسینه

اعتبار

(ریال)

انجام
کار
(روز/

الکترونیکی

ساعت)

با ذکر

غیر

توضیحات

الکترونیکی

نام **
1

استؼالم اص
دادگستشی
شْشستاى

2

استؼالم اص تیوِ
ّای شْشستاى

3

استؼالم اص
سایش هشاجغ
الصم شْشستاى

ػذم
شکایت

-

ػذم
دسیافت
خساست اص
تیوِ
گضاسش
حادثِ

-

-

ًام ٍ ًام
خاًَادگی
ً،ام پذس،
کذ هلی
ًام ٍ ًام
خاًَادگی
ً،ام پذس،
کذ هلی
ًام ٍ ًام
خاًَادگی
ً،ام پذس،
کذ هلی

تذٍى
صهاى
تذٍى

0

 1ماه
0

صهاى

معموالً

-

*

-

 1ماه

صهاى

تذٍى

معموالً

-

*

-

0

معموالً
 1ماه

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج شَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاشذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج شَد

-

*

-

