مراجعین محترم
مقدمه :
تاسوما اداسٌ کل ساَذاسی ي حمل يوقل استان مشکضی امکان پیگیشی مکاتبات اداسی  ،دسج پیشىُادات  ،شککااات ي
استباط با مذاش کل سا دس قالب خذمات الکتشيویکی فشاَم ومًدٌ است : .

هدف :
هدف اص ااه تًافقىامٍ سغح خذمت ااه است کٍ بٍ مىظًس اسائٍ بکا کیییکت خکذمت اسائکٍ شکذٌ تًسکظ اداسٌ ککل
ساَذاسی ي حمل يوقل جادٌ ای
کیییت تحًال خذمات بشای خذمت گیشوذگان مًسد تًافق قشاس گیشد
اعالعات خصًصی تکمیل کىىذگان فشم َای الکتشيویکی دس اختیاس عمًم قشاس ومیگیشد .

مسئولیت :
بککٍ اسککتىاد قککاوًن تاسککیه شککشکت سککُامی خککا

پاااوککٍَککای عمککًمی يسککائل وقریککٍ بککاسبشی مصککً

 1367/10/28مجره شًسای اسالمی ساصمان حمل ي وقل ي پاااوٍَای کشًس تشکیل ککٍ عکی مصکًبٍ
شماسٌ  1901/74022مًسخ  82/04/22شًسای عالی اداسی کریکٍ ياکاا  ،ویکشيی اويکاوی ،تجُیکضات،
تعُذات ي اعتباسات معايوت ساَذاسی يصاست ساٌيتشابشی بٍ ساصمان حمکل ي وقکل جکادٌای ي پاااوکٍَکا
مىتقل ي معايوت مکزکًس اص تشککیالت يصاست ساٌيتشابکشی حکزش شکذ .عبکق بىکذ  5مصکًبٍ مکزکًس،
يااا

ي اداسٌ امًس دبیشخاوٍ شًسای عالی تشابشی کشکًس اص سکاصمان حمکليوقکل جکادٌای ي پاااوکٍَکا

مىتضع ي بٍ يصاست ساٌيتشابشی مىتقل گشداذ عىًان ساصمان بٍ ساصمان ساَذاسی ي حمل ي وقل جکادٌای
تغییش وام اافت ي عبق مقشسات ي سااش قًاویه ي مقشسات مشبًعٍ خذمات خًد( کٍ بکٍ شکشت تیصکیل دس
تاسوما مًجًد می باشذ ) سا بٍ خذمت گیشوذگان اسائٍ می دَذ .
تعهدات متقببل خدمت گیرنده واین اداره کل :
متقاضی دساافت خذمات ااه اداسٌ کل مکر

است مکذاس

خکًد سا تىُکا اص عشاکق سکاماوٍ /پيکت /

دفتش پیشخًان  /حضًسی بٍ ااه دستگاٌ اسائٍ ومااذ .
دس مىًی خذمات مشاجعیه محتشم می تًاوىذ اعالعات مًسد ویکاص خکًد سا بکشای دساافکت خکذمات دس
حًصٌ َای مختر

ااه اداسٌ کل مشاَذٌ کىىذ .

دس مىًی تماس با مکا اعالعکات تمکاس ي سدسس اداسٌ ککل ي اداسات تابعکٍ  ،شکماسٌ پیکامکی  ،استبکاط
ميتقیم با مذاش کل ي شماسٌ پیامکی سيااظ عمًمی رکش شذٌ است .
تاس وما اداسٌ کل ساَذاسی ي حمل يوقل جادٌ ای استان مشکضی بٍ صًست تمکام يقکت ي دس َیکت سيص
َیتٍ دس دستشس متقاضیان محتشم بًدٌ يدس صًست َش گًوٍ اشکال ي وقک
سساوی خًاَذ شذ .
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فىکی بکٍ مخاعبکان اعکالع

