عىًان خذمت  :وظبرت ثر مذیریت ي عملیبت اعفبء حریق درمىبعق چُبرگبوٍ
وًع خذمت:

خذمت ثٍ ضُريوذان ()G2C

ضىبسٍ خذمت11012512101
خذمت ثٍ دیگردستگبٌ َبی ديلتی()G2G

خذمت ثٍ کست ي کبر ()G2B

ضرح خذمت :پیطگیری مقبثلٍ ي مذیریت ثر عملیبت اعفبء حریق درمىبعق چُبرگبوٍ

جسییبت خذمت

مذارک مًرد ویبز]::در ثخص  G2Bمذارک مًردویبز جُت تبمیه تجُیسات مقبثلٍ ثب اعفبء حریق ثرای تًلیذکىىذگبن تجُیسات – خصًصی – ديلتی وظیر
اسبسىبمٍ يیب جًاز کست فريضگبٌ – مطخصبت فىی – ثجت وبم در سبمبوٍ خریذ –پیص فبکتًر معتجر –گًاَی ارزش افسيدٌ
در ثخص  G2Gاسىبد يقًاویه يدستًرالعمل َبی مصًة – ارائٍ مذارک يمستىذات اقذام صًرت گرفتٍ از دستگبَُبی َمکبر وظیر َلی ثرد ویريَب تًسظ
ثبلگرد –يیب تبمیه آريقٍ ویريَبی مردمی تًسظ مسئًلیه استبوی
متًسظ مذت زمبن ارایٍ خذمت:

 1مبٌ

سبعبت ارائٍ خذمت:
تعذاد ثبر مراجعٍ حضًری

سبعبت اداری

 2مرحلٍ

َسیىٍ ارایٍ خذمت(ریبل) ثٍ
خذمت گیروذگبن

مجلغ(مجبلغ)
]تکمیل گردد[ثر اسبس دستًرالعمل متفبيت
است

ضمبرٌ حسبة (َبی) ثبوکی
]تکمیل گردد[

...

وحًٌ دسترسی ثٍ خذمت

ایىتروتی (پیًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت ثصًرت الکتريویکی ثب کلیک ريی ومبد کبرثر را َذایت کىذ)

پست الکتريویک:

(آدرس پست الکتريویک خذمت جُت پبسخگًیی یب ارتجبط ثب متقبضی)

تلفه گًیب یب مرکس تمبس( :در صًرت يجًد ارائٍ ضمبرٌ مرکس تمبس یب تلفه گًیب ثب کلیک ريی ومبد ومبیص دادٌ ضًد)

تلفه َمراٌ

(پیًوذ دریبفت ثروبمٍ کبرثردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)

پیبم کًتبٌ (ضمبرٌ سبمبوٍ پیبمکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد ثب کلیک ريی ومبد ومبیص دادٌ ضًد)

دفبتر ارائٍ خذمت یب دفبتر پیطخًان خذمبت

(لیست ثبزضًوذٌ یب پیًوذ آدرس دفبتر ارائٍ خذمت یب دفبتر پیطخًان ارائٍ خذمت)

ومًدار مراحل دریبفت خذمت/زیرخذمت (از دیذ متقبضی خذمت)

تکمیل گردد

جذيل ضمبرٌ 1

اعالم حریق( حریق های بزرگ)

عنوان خدمت  :نظارت برمدیریت وعملیات اطفاء حریق در مناطق چهارگانه

اعالم حریق از نزدیکترین واحد

اعالم به ستاد واکنش سریع در اداره کل
اعالم به ستاد واکنش سریع در
ستاد(سازمان)

هماهنگی با مسئولین استان

استانداری

فرمانداری – بخش
داری  -دهیاری

G2G
نظارت بر عملکرد استان در حریق

گزارشیگری

آتش نشانی -
اداره جنگل ها
ومراتع NGO-
نیروهای مسلح

بازدید از وضعیت مناطق

زمان وقوع
بررسی کمبود ها

تامین تجهیزات وپشتیبانی
واطفاء حریق

سه ماهه

تولید کنندگان خصوصی
تولیدکنندگان دولتی

ساالنه

نیروی انسانی – تجهیزات انفرادی حریق -
آموزش

تولید کنندگان
مراکزخصوصی ودولتی

G2B

