نام خدمت  :درخواست ورود و بدرقه مواد سوختی به بندر
دستگاه ارایه دهنده خدمت: :ساسهاى تٌادرٍدریاًَردی

دستگاه ارایه دهنده خدمت :ادارُ کل تٌادرٍدریاًَردی
استاى ّزهشگاى – تٌذر شْیذتاٌّز

نام خدمت  :درخَاست ٍرٍد ٍ تذرقِ هَاد سَختی تِ تٌذر
تعریف خدمت َ :ذف بذرقٍ تاوکر سًخت رسان از جلًی درب گارد ي اوتظامات بىذر تا محل تخلیٍ سًخت ي وظارت بر تخلیٍ مادٌ
سًختی تا اتمام مرحلٍ تخلیٍ ي پایان عملیات در اسکلٍ َا ي محًطٍ َای بىذری می باشذ.
سایردستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت  :شزکت هلی پخش فزاٍردُ ّای ًفتی
نام خدمت

زمان تقریبی

درخَاست ٍرٍد ٍ تذرقِ هَاد سَختی تِ تٌذر

 1ساعت

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :

 ارائِ ًاهِ درخَاست ٍرٍد سَخت تِ تٌذر ٍ اخذ تاییذیِ دستگاُ ًظارت تحَیل تاییذیِ سَخت تِ آتش ًشاًی ٍ اًجام ّواٌّگی تا آتش ًشاًی تحَیل یک ًسخِ اس تاییذیِ تِ گارد ٍ اًتظاهات تٌذر جْت ّواٌّگی ٍرٍد تاًکز حاهل هادُ سَختی اًتظار تاًکز حاهل سَخت جلَی درب ٍرٍد جْت ّواٌّگی گارد تا آتش ًشاًی اًجام تذرقِ ٍ ًظارت تز تخلیِ سَخت پس اس تکویل چک لیست هجَس تذرقِ سَخت تَسط ًیزٍّایآتش ًشاًی
نحوه دسترسی به خدمت :هزاجعِ حضَری ًوایٌذگاى شزکت ّا
آدرس محل مراجعه و تلفن  :تٌذرعثاس –تلَار پاسذاراى-جٌة هیذاى قائن – ادارُ تٌادرٍدریاًَردی شْیذتاٌّز
آتش ًشاًی تٌذر شْیذتاٌّز – تلفي  99553334 :داخلی 3339-3334

نام خدمت  :درخواست صدور مجوز کار گرم
دستگاه ارایه دهنده خدمت: :ساسهاى تٌادرٍدریاًَردی

دستگاه ارایه دهنده خدمت :ادارُ کل تٌادرٍدریاًَردی
استاى ّزهشگاى – تٌذر شْیذتاٌّز

نام خدمت  :درخَاست صذٍر هجَس کار گزم
تعریف خدمت  :ایه فرایىذ جُت صذير مجًز ي وظارت بر عملیات َای جًشکاری ،برشکاری ي  ...بر ريی محًطٍ َای بىذری ي
شىايرَا می باشذ.
نام خدمت

زمان تقریبی

درخَاست صذٍر هجَس کار گزم

 11دقیقه

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :

 ارائِ ًاهِ درخَاست اًجام کار گزم در تٌذر ٍ اخذ تاییذیِ دستگاُ ًظارت تحَیل تاییذ شذُ تِ آتش ًشاًی ٍ اخذ تاییذیِ آتش ًشاًی سَخت تِ آتش ًشاًی ٍ اًجام ّواٌّگی تاآتش ًشاًی
 تحَیل یک ًسخِ اس تاییذیِ تِ گارد ٍ اًتظاهات تٌذر جْت ّواٌّگی ٍرٍد تاًکز حاهل هادُ سَختی اًتظار تاًکز حاهل سَخت جلَی درب ٍرٍد جْت ّواٌّگی گارد تا آتش ًشاًی اًجام تذرقِ ٍ ًظارت تز تخلیِ سَخت پس اس تکویل چک لیست هجَس تذرقِ سَخت تَسط ًیزٍّایآتش ًشاًی
نحوه دسترسی به خدمت :هزاجعِ حضَری ًوایٌذگاى شزکت ّا
آدرس محل مراجعه و تلفن  :تٌذرعثاس –تلَار پاسذاراى-جٌة هیذاى قائن – ادارُ تٌادرٍدریاًَردی شْیذتاٌّز
آتش ًشاًی تٌذر شْیذتاٌّز – تلفي  99553334 :داخلی 3339-3334

