بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت130316670103 :

 -1عنوان خدمت :ارائه استعالم بدهي (تسويه حساب)
B0

-3ارائه

دهنده

نام دستگاه اجرايي :شركت هاي گاز استاني -دفاتر پيشخوان دولت
نام دستگاه مادر :شركت ملي گاز ايران
شرح خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2C
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي ()G2C

نوع خدمت

ماهيت خدمت

 -4مشخصات خدمت

با هدف پاسخگويي به استعالمات بدهي مشتركيني كه بصورت حضوري و با داشتن رقم كنتور جهت دريافت علي الحساب مراجعه
ميكنند.

حاكميتي

سطح خدمت

ملي

رويدادمرتبط با:

تولد

مدارک الزم براي
انجام خدمت

مشتركين گاز

تصدي گري
منطقه اي
آموزش

تاسيسات شهري
نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبين

خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود).

استاني

روستايي

شهري

سالمت

ماليات

كسب و كار

تامين اجتماعي

ثبت مالكيت

بيمه

ازدواج

بازنشستگي

مدارک وگواهينامه

وفات

تقاضاي گيرنده
خدمت

فرارسيدن زماني مشخص

تشخيص دستگاه
شماره اشتراك متقاضي

ساير....:

ساير

رخداد رويدادي مشخص

قوانين ومقررات
باال دستي

-5جزييات خدمت

آمار تعدا خدمت
گيرندگان

بالغ بر ....خدمت گیرنده در:

ماه

سال

فصل

متوسط مدت
زمان ارائه
خدمت:
تواتر

موردی در:

یکبار برای همیشه (هر متقاضي)

تعداد بار مراجعه
حضوري
هزينه ارايه
خدمت(ريال)به
خدمت گيرندگان

فصل

ماه

سال

ضرورتي ندارد.
مبلغ(مبالغ)

پرداخت بصورت الكترونيكي

شماره حساب (هاي)بانكي

http://www.nigc-lorestan.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از
آن:

در مرحله اطالع

مراحل خدمت

رساني خدمت

 -6نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

نوع ارائه
الكترونيكي

سامانه الكترونيكي مشتريان گاز (سامگ)
رسانه ارتباطي خدمت

اينترنتي(مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيک
تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه
ساير (باذكرنحوه دسترسي)

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي

سيستم مشتركين

سيستم مشتركين شركت ملي

سيستم مشتركين شركت ملي

گاز ايران

گاز ايران

ارائه ستعالم بدهي

-10نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت

