برگه اطالع رسانی جامع خدمت
"ارائه مشاوره به تعاونی ها"

قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
لَاًیي همررات تخش تؼاٍى  -هشاٍرُ در خصَص تشکیل تؼاًٍی تَسط ّوکاراى حَزُ تشکیل اًجام هی شَد ٍ -هیس خذهت حَزُ تؼاٍى ًیس در ادارُ شْرستاى
هستمر هی تاشذ .
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت  :هراجؼِ ارتاب رجَع ٍ درخَاست هشاٍرُ از کارشٌاساى هرتَطِ.
هدارک هَرد ًیبس :هذارکی ًذارد.
ًحَُ پیگیزی :هراجؼِ ارتاب رجَع ٍ دریافت هشاٍرُ تِ صَرت حضَری – ٍ یا هراجؼِ ارتاب رجَع تِ سایت ادارُ تؼاٍى کار ٍ رفاُ اجتواػی ٍ استفادُ از
فلَچارت ّا ٍ ترٍشَرّا
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت :هیسخذهت حَزُ تؼاٍى – ٍ کارشٌاساى حَزُ تشکیل شرکت تؼاًٍی – ٍ حَزُ ًظارت
هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد) :ترای ّر ارتاب رجَػی  03دلیمِ
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداختّ :سیٌِ ای ًذارد
آدرس :هیشخدهت هستقز در ادارات تعبٍى کبر ٍ رفبُ اجتوبعی
شْزستبى سًجبى  :هجتوغ ادارات -جٌة هخاترات -ادارُ تؼاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواػی شْرستاى زًجاى -طثمِ ّوکف – خاًن خیرخَاُ
شْزستبى ابْز  :تلَار هؼلن  -جٌة تاهیي اجتواػی -طثمِ ّوکف  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس -09995353خاًوْا جلیلی ٍ فیرٍزی ٍ آلای شمالی
شْزستبى خزهدرُ  :هجتوغ ادارات -تلَن دٍم  -طثك سَم -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس -00903539:آلای هَسَی ٍ خاًن کالًتری
شْزستبى هبٌّشبى  :خیاتاى اهام (رُ)  -هجتوغ ادارات  -تلَن  5طثمِ اٍل  -اتاق شوارُ-شوارُ تواس-00095353خاًن هحرهی
شْزستبى خدابٌدُ :لیذار  -هیذاى شْذا  -خیاتاى شْیذ صذٍلی ( تْارستاى  )55پالن  - 53طثمِ ّوکف  -اتاق شوارُ -شوارُ تواس -خاًن هرادی
شْزستبى طبرم  :آتثر-خیاتاى اهام (رُ)  -اتتذای خیاتاى اللِ -ادارُ تؼاٍى کار ٍرفاُ اجتواػی شْرستاى طارم-طثمِ شوارُ تواس -خاًن هَسَی -آلای
ػثاسی-خاًن سؼیذیاى
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوغ ادارات  -شوارُ تواس -00039933خاًن شالِ رجثی
ًحَُ شکبیت ::سالهت اداری – هذیریت اهَر تؼاٍى

برگه اطالع رسانی جامع خدمت
"ارائه مشاوره به تعاونی ها"

هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

ًخیر

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

ًخیر

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

ًخیر

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

ًخیر

آیب خدهت الکتزًٍیکی ارائِ هی شَد؟(اگز خدهت الکتزًٍیکی ببشد ٍ حداکثز

ًخیر

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی
شَد )
آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

ًخیر

آیب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟

ًخیر

آیب ایي خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل اًجبم کبر بِ ارببة رجَع دارد؟

ًخیر

هیش خدهت الکتزًٍیکی■

