بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت:

 -2ضىاسٍ خذمت

ارائه خدمات کارت هوشمند سوخت در دفاتر پست و

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

 -3ارائٍ

دَىذٌ خذمت

پلیس10+

ًام دستگاُ اجشایی :ضشکت هلی پخص فشآٍسدُّای ًفتی ایشاى
ًام دستگاُ هادس :ضشکت هلی پاالیص ٍ پخص فشآٍسدُّای ًفتی ایشاى
ضشح خذهت

نظارت بر ارائه خدمات کارت هوشمند سوخت در دفاتر پست و پلیس10+

وًع مخاطبیه

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B

ًَع خذهت

خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغقِ ای
سالهت

آهَصش

 -5جشییات خذمت

 -4مطخػات خذمت

تاسیسات ضْشی

ًحَُ آغاص خذهت

تیوِ

تقاضای گیشًذُ
خذهت

ضْشی

سٍستایی

استاًی
هالیات

کسة ٍ
کاس

تاهیي اجتواعی

ثثت هالکیت

اصدٍاج

تاصًطستگی

هذاسک ٍ گَاّیٌاهْْا

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

عمًمی

ٍفات

سایش

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش... :

اغل کارت ملی یا ضىاسىامٍ مالک  +اغل کارت خًدري یا کارت سبش مالکیت خًدري

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

خذهت گیشًذگاى دس:

هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

در غًرت مطلًب بًدن ارائٍ خذمات دفاتز ،حذيد  15دقیقٍ

تَاتش

فصل

هاُ

یکثاس تشای ّویطِ تاس دس:

هاُ

سال (هتٌاسة تا ضشایظ تاصاس هتغیش هی تاضذ)

فصل

سال

(هتٌاسة تا ضشایظ هتغیش هی تاضذ)

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

هثلغ(هثالغ)

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

100000ریال
(اس طزیق وزم افشار  CCOدر دفاتز پست ي پلیس 10+ارائٍ می ضًد) www.niordc.ir

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
هشاحل خذهت
دس هشحلِ اعالع

ًَع اسائِ
سساًی خذهت

 -6وحًٌ دستزسی بٍ خذمت

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

الکتشًٍیکی

ساهاًِ CCO

سساًِ استثاعی خذهت
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:

هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
رکش ضشٍست

هشحلِ تَلیذ خذهت

دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

هشاجعِ
حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش

غیزالکتزيویکی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:

هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

استعالم الکتشًٍیکی

سایز دستگاٌ َای

ساماوٍ َا (باوکُای

اطالعاتی) در دستگاٌ

فیلذّای هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّای دیگش

استعالم
غیش
الکتشًٍیکی

_
ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای
دستگاُ دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

هثلغ (دسصَست
پشداخت ّضیٌِ)

ضشکت ًاجی
ضشکت پست

-

-

ًذساد

دیگز

-8ارتباط خذمت با

:

تشخظ
online

 -7ارتباط خذمت باسایز

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست

هشاجعِ حضَسی

غیش الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
دستْای
()Batch

الکتشًٍیکی

استعالم الکتشًٍیکی
تشخظ
online

دستْای
()Batch

اگشاستعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:
دستگاُ
هشاجعِکٌٌذُ

 -9عىايیه

فزایىذَای

خذمت

.1

ثبت درخًاست المثىی کارت ًَضمىذ سًخت

 .2ثبت گشارش مفقًدی کارت ًَضمىذ سًخت
 .3ارائٍ گشارضات مزبًط بٍ کارت ًَضمىذ سًخت

ثبت درخًاست المثىی در دفاتز پست ي پلیس10+

ثبت المثىی در وزم افشار ي ارائٍ

اخذ َشیىٍ کارت سًخت المثىی

رسیذ بٍ متقاضی

اس طزیقPOS

اخذ فزم تعُذوامٍ درخًاست کارت
سًخت المثىی اس متقاضی

ثبت مفقًدی کارت

اعمال کىتزلُای السم بز اساس

سًخت در وزم افشار

دستًر العملُای ساماوٍ ًَضمىذ

CCO

سًخت

کىتزل بیمٍ وامٍ ضخع ثالث معتبز

احزاس ًَیت متقاضی ي
اعتبار سىجی مذارک

بزرسی اطالعیٍ مزبًطٍ در خػًظ
کىتزل تزاکىص َای خطا،

اخذ مذارک ًَیتی اس
متقاضی

کىتزل مذارک ًَیتی مالک ي
يسیلٍ وقلیٍ با تًجٍ بٍ اطالعیٍ
مزبًطٍ

