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  لَاًیي حسابذاری ٍ حسابرسی ٍ لاًَى تجارت ٍ آییي ًاهِ هعاهالت:هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 

ارائِ راٌّوایی حضَری یا ارسال ًاهِ وتبی جْت راٌّوایی ٍ –راجعِ حضَر بِ تعاًٍی ٍ تىویل فرم ًظارت هالی ه:ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر  هزاحل

  رفع هسائل ٍ هشىالت تعاًٍی در زهیٌِ هالی تعاًٍی

 

 در هحل تعاًٍی   اسٌبد ٍ هدارک تعبًٍی-صَرتْبی هبلی:هدارک هَرد ًیبس

 

  هراجعِ حضَری ٍ رسیذگی بِ صَرتْای هالی :پیگیزی ًحَُ

 

 رسَلی )رئیس ًظبرت بز تعبًٍی ّب(آقبی : هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

 یه رٍز واری برای ّر شروت     :(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

 ّسیٌِ ایی دریافت ًوی شَد .:خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

 بازرگاًی -55664963-شوارُ تواس -ّوىف طبمِ -ادارُ تعاٍى، وار ٍ رفاُ اجتواعی شْرستاى زًجاى  -جٌب هخابرات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 خاًوْا جلیلی ٍ فیرٍزی ٍ آلای شمالی -9;2;5744شوارُ تواس - اتاق شوارُ -طبمِ ّوىف -جٌب تاهیي اجتواعی  -بلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 آلای هَسَی ٍ خاًن والًتری  -55758364>شوارُ تواس -اتاق شوارُ -طبك سَم  -بلَن دٍم -هجتوع ادارات   : خزهدرُشْزستبى 

 خاًن هحرهی-8;2;5554شوارُ تواس-اتاق شوارُ -طبمِ اٍل  3بلَن  -هجتوع ادارات  -خیاباى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

 خاًن هرادی  -شوارُ تواس -اتاق شوارُ -طبمِ ّوىف  - 38( پالن ;3اباى شْیذ صذٍلی ) بْارستاى خی -هیذاى شْذا  -لیذار : شْزستبى خدابٌدُ

 خاًن هَسَی -طبمِ شوارُ تواس-ادارُ تعاٍى وار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى طارم-ابتذای خیاباى اللِ  -خیاباى اهام )رُ( -آببر  : شْزستبى طبرم

 خاًن شالِ رجبی  -:5558449رُ تواسشوا -هجتوع ادارات   : ایجزٍدشْزستبى 

 :ًحَُ شکبیت

  سالهت اداری ٍ هذیریت اهَر تعاٍى 
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■دهزاجعِ هستقین بِ ٍاح هحل ارائِ خدهت ▫هیش خدهت حضَری  ▫هیش خدهت الکتزًٍیکی   

رسیذ بِ صَرت وتبی ًِ ٍلی با ثبت در دبیر خاًِ بصَرت شوارُ  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

 ًاهِ تحَیل دٌّذُ هی شَد . 

ًِ بطَر هعوَل ٍلی گاّی خَد هراجعِ وٌٌذُ ًاهِ ای دال بر  ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

رضایت از اًجام وار ارائِ هی ًوایذ ٍ گاّی ًیس بصَرت شفاّی هی 

 باشذ 

 بصَرت دستی هی باشذ . آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

 خیر آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

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

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی 

 شَد (

بیشتر هَالع حضَری بِ خَد شروت ٍ گاّی با تحَیل صَرتْای 

 هالی بِ ادارُ وِ اى ّن دستی هی باشذ .

 خیر چَى الىترًٍیىی ًیست  آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

 خیر بایستی حضَری باشذ . آیب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟

هی تَاًذ داشتِ باشذ . در زهاًی وِ شوارُ تواس ٍ هَبایل از  آیب ایي خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل اًجبم کبر بِ ارببة رجَع دارد؟

 هراجعِ وٌٌذُ داشتِ باشین .


