بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :صدور موافقت اصولي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بین
راهي
نام دستگاه اجرایي :اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان قزوین
نام دستگاه مادر :سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

حاکمیتي
ملي
آموزش
تولد
تاسیسات شهري
تقاضاي گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

تصدي گري
استاني

شهري
تامین اجتماعي

منطقه اي
کسب و کار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادي مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
سایر... :

روستایي
ثبت مالکیت
سایر
وفات

مدارک الزم براي انجام
خدمت

شناسنامه  ،کارت ملی  ،کارت پایان خدمت
اساسنامه شرکت  ،کپی اگهی آخرین تغییرات  ،تاییدیه امضاء اسناد تعهد آور

قوانین و مقررات باالدستي

آیین نامه اجرایی تبصره  1و  3ذیل ماده  11قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب
 1331/11/11به شماره /31113ت88033/ه مورخ  1331/11/81هیات وزیران،
نامه شماره  18011/18مورخ  43/08/03سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (در خصوص
تعرفه ها)،
نامه شماره  18011/18مورخ  43/08/03سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (در خصوص
تعرفه ها) مبلغ ده میلیون ریال در آزاد راهها و بزرگراهها و مبلغ پنج میلیون ریال در سایر
راهها جهت صدور موافقت اصولی احداث مجتمع های خدماتی رفاهی
مبلغ دویست هزار ریال بابت تمدید موافقت اصولی ( ماهانه )

آمار تعداد خدمت گیرندگان

سال
فصل
ماه
در:
 6مورد
حدود  3.5سال که  6ماه مربوط به دریافت جواب استعالم از سایر ادارات و  6ماه مربوط به عملیات ساخت و ساز
مي شود.
سال
فصل
ماه
بار در:
یکبار براي همیشه
در صورت داشتن کلیه شرایط و امکانات الزم  6بار مراجعه حضوري کفایت مي کند ولي در عمل به دلیل نداشتن
شرایط مذکور دفعات مراجعه حضوري بسیار بیشتري مشاهده مي شود.
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب (هاي) بانکي
مبلغ(مبالغ)
متغیر
8111313301003

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن

-6
نحوه
دستر
سي
به
خدم
ت

 -5جزییات خدمت

ساخت و بهره برداري از هرگونه سازه و تاسیسات کنار راهي که به منظور خدمات رساني رفاهي به رانندگان و
مسافران اعم از پمپ بنزین ،رستوران ،تعمیرگاه و  ...باید در قالب ضوابط عمومي تاسیس و بهره برداري از
مجتمعهاي خدمات رفاهي بین راهي صوت گرفته و با اخذ مجوز و بر اساس قوانین سازمان راهداري و حمل و
نقل جاده اي باشد.
متقاضیان تاسیس مجتمع هاي خدماتي و رفاهي
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتي()G2G
نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -2شناسه خدمت
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل مي شود).
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www.rmto.ir

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکي

غیرالکترونیکي

بازدید حضوري از زمین و بازدید هاي دوره اي حضوري از مراحل
ساخت مستحدثات
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي

اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
(نبود وبگاه مشترک استاني جهت
استعالم بین اداره ها و دستگاه هاي
اجرایي)
سایر :بازدید هاي حضوري
ذکر ضرورت مراجعه حضوري

غیرالکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
الکترونیکي
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونیک

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فیلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونیکي اگراستعالم غیرالکترونیکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباط خدمت باسایرسا ما نه ها
(بانکهاي اطالعاتي) دردستگاه

برخط
online

نام سامانه هاي دیگر

نیروي انتظامي

-8ارتباط خدمت باسایر دستگاههاي دیگر

(استعالم عدم اعتیاد،
صالحیت فردی و
سوءپیشینه)

شرکت ملي پخش فراورده
هاي نفتي در صورت
درخواست احداث جایگاه
سوخت
اداره کل میراث فرهنگي ،
گردشگري و صنایع دستي
اداره کل راه و شهر
سازی

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

اماکن (انتظامی
ترافیکی)

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

شهرداری یا فرمانداری

-

-

-

دستگاه
مراجعه کننده

امور اراضی
محیط زیست
اداره آب
مخابرات

گاز

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

-

دستهاي
()Batch

فیلدهاي موردتبادل

استعالم الکترونیکي

استعالم
غیر
الکترونیکي

طبق فلوچارت پیوست

 -11نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت

آيا زمین در حوزه راه و
ترابري واقع شده؟

زمين

پایان

پایان

پایان

الف

پایان

الف

18

پایان

پایان

11

خير

پایان

نام و نام خانوادگي تکمیل کننده فرم:
مریم یزدي

تلفن:
33696112

پست الکترونیک:
Qazvin.rmto.ir

واحد مربوط:
اداره برنامه و بودجه

