عناوین خدمات منتخب  15دستگاه اجرایی سال  98برای نظرسنجی میزخدمت
ردیف

عنوان دستگاه

1

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

2

بنیاد شهید و امور ایثارگران

عنوان خدمت

شناسه خدمت

پاسخگویی به شکایات از سازمانهای صنفی
ارائه تسهیالت معافیت حقوق ورودی موضوع ماده  121قانون امور

13091217000

گمرکی (صدور معافیت گمرکی ماشین آالت)
ارائه تسهیالت ورود ماشین آالت خط تولید
ارایه معرفی نامه قالیبافان جهت بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی
رسیدگی به تخلفات تشکلهای صنفی
پذیرش عضویت در بانک اطالعات صادر کنندگان جهت برخورداری از

13011230101
13011230100
10071906000
13091886000

13011920000
خدمات دانشی و صنفی
19091523102
صدور معرفی نامه به ایثارگران برای بهره مندی از معافیت پرداخت عوارض  ،صدور پروانه و انشعابات
19041508101
صدور معرفینامه پرداخت وام ازدواج خانواده شاهد و ایثارگر
واگذاری آرم طرح ترافیک سالیانه به جانبازان  %25و باالتر و خانواده شهدای واجد شرایط 19091516102
واگذاری زمین  ،مسکن یا وجه ریالی مابه ازاء زمین به ایثارگران واجد شرایط
صدور معرفی نامه معافیت  %70از پرداخت حق الثبت و حقوق دولتی مسکن ایثارگران

19091523106
19091523107

پرداخت کمک شهریه به دانش آموزان شاهد و ایثارگر

19091527102

تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایثارگران

16011502100

3

سازمان اوقاف و امور خیریه

صدور مجوز تملک اعیان امالک اوقافی

4

گمرک جمهوری اسالمی ایران

صدور مجوز انجام خدمات پست سریع
صدور پروانه ورود قطعی
صدور مجوز ایجاد انبارهای اختصاصی

17062255104
13012031127

5

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت تاسیس شرکت سهامی خاص

13012031107
13012031128
10012594101

ارائه خدمات توانبخشی به معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی مزمن در
6

سازمان بهزیستی

7

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

8

سازمان غذا و دارو

9

سازمان تامین اجتماعی

10

سازمان حج و زیارت

11

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری

منزل
غربالگری وتشخیص افراد دارای اختالل طیف اتیسم توسط بهزیستی
انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزندخواندگی،

19011053106
16041056101

امین موقت)
صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی
پاسخ به استعالم شناسه کاال
بررسی تخلفات و نظارت برکسب و کارهای اینترنتی

19041054114
13011565000
13071975104
13011566102

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقالم سالمت محور
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سالمت محور

16062248000
16062245102
16061807103
19011806100
19021804111
17041325101
19011332101
13021197103

رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی تامین اجتماعی
پرداخت مستمری از کارافتادگی برای بیمه شده تامین اجتماعی
انتقال حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به سایر صندوقها
ودیعه گذاری حج تمتع ،عمره مفرده و عتبات عالیات
ارائه خدمات بیمه ای به زائرین در کشور زیارتی
صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)
صدور مجوز و حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی
صدور مجوز بکارگیری و توسعه انرژی های پاک

13021197104
13031197101

12

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

17022296000

13

صندوق بازنشستگی کشوری

برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین صندوق

19011051107

14

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

15

سازمان ثبت احوال کشور

15031948000
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب
صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند  6ماده  976قانون مدنی) 10011005119
10031091104

صدور شناسنامه اتباع ایرانی

عناوین خدمات منتخب  20دستگاه اجرایی سال  99برای نظرسنجی میزخدمت
ردیف

عنوان دستگاه اجرایی

1

سازمان توسعه تجارت ایران

2

وزارت راه و شهرسازی

خدمات
صدور مجوز تأسیس سایت های نمایشگاهی

شناسه خدمات
13011962000

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و
ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و معمار تجربی-
پایه

13041682101

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و
ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

13041682102

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره
 4ماده "11

13041682108

2

وزارت راه و شهرسازی

3

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

4

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

5

سازمان تعزیرات حکومتی

6

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

7

شرکت ملی راه آهن جمهوری اسالمی ایران رسیدگی به شکایت مسافر

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و
ناظر"

13041682109

صدور مجوز موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رشد واحد های

8

وزارت امور خارجه

9

سازمان ملی استاندارد

10

سازمان امور اراضی

فناور

18082362100

صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیالن دانشگاه ها،
موسسات آموزش عالی و پژوهشی

18042321100

برقراری یارانه نقدی خانوار جدید به موجب ازدواج

19072107100

تغییر سرپرست خانوار به موجب طالق

19072107101

رسیدگی به پرونده های تجدیدنظر

12031070101

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات از شهرداریها و
دهیاریهای کشور

10012143000
13051542100

صدور روادید تجاری

10011007100

صدور روادید مطبوعاتی

10011007116

اعزام بیماران به خارج از کشور

16032449107

تایید صالحیت کارشناسان استاندارد

13011456104

تایید صالحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد
پاسخ به استعالم افراز اراضی کشاورزی

13011456103
13022472101

موافقت یا تمدید موافقت با ایجاد واحدهای تولید کشاورزی و
کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی

13012469100

تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

13022470103

رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت
جهاد کشاورزی

13022471102

واگذاری زمین در اجرای الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی
واگذاری(هیات  7نفره)
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی
پاسخ به استعالم انتقال اراضی کشاورزی
11

سازمان امور مالیاتی کشور

12

سازمان بیمه سالمت

13

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

14

سازمان اداری و استخدامی کشور

15

سازمان حفاظت محیط زیست

16

شرکت مدیریت منابع آب ایران

17

وزارت نیرو

13021195104
13021195103
13022472103

رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی

10011624000

استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

10011924000

تائید نسخ داروئی سازمان بیمه سالمت ایران

19011065000

صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات حوزه رادیویی،
ارتباطی و فناوری اطالعات

13061392106

صدور مجوز ترخیص تجهیزات حوزه رادیویی ،ارتباطی و
فناوری اطالعات

13061392103

رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی

10011791000

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه
محیط زیست

14062550000

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

13021446108

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

13021446121

تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از
رودخانهها

13022124113

حمایت از اختراعات و نوآوری های حوزه آب و برق

13081444000

صدور پروانه خرده فروشی برق

13031834104

صدور مجوز حق بهره برداری از زمین ،اعیانی و تاسیسات
18

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران

شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل
زمین

13091726000

18

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران

استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار
شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

13011733000

حمایت و نظارت بر راهاندازی و فعالیت خانه های بهداشت

19

ستاد وزارت تعاون ،کار و رفاه

کارگری

16041848103

برقراری مقرری بیمه بیکاری

19051032000

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون

13071848102

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از
کشور

10011039000

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

13011042100

صدور مجوز و نظارت بر ایجاد ،اصالح و یا تکمیل تاسیسات

20

گردشگری

17061378102

صدور و تمدید جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی

13041374106

درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری

17062199100

ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

13042183102

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

صدور یا تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و

گردشگری

گردشگری(بند ب)

17061364106

ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری

18082189101

صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع
دستی

13042183100

صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران
صنایع دستی

13041376100

