استانذاری خراسان رضوی
کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خذمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

فرم شماره  -2درخواست تبذیل دفتر  ICTروستایی به دفتر پیشخوان خذمات شهری
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-درخواست متقاضیشماره ثبت فرمانذاری:

تاریخ:

فرمانذاری محترم شهرستان سرخس
تا سالم ٍ احتزام،
ایٌجاًة  .......................................فزسًس  .................................کس هلی شوارُ ...................................زارای هسرک تحصیلی
 ...............................زارًسُ هجَس زفتز  ICTرٍستایی شوارُ  ......................زر شْز مسداونذ ترش مرزداران کِ طی قزارزاز شوارُ
....................هَرخ ....................زفتز را راُ اًساسی ًوَزُ ٍ زر حال حاضز ًیش تا هتزاص  .........هتز فعال هی تاشس ،تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي
شْز زر هحسٍزُ ذسهات شْزی شْزستاى سرخس قزار گزفتِ است ضوي تعْس زر تزاتز ضَاتط هٌسرج زر آییي ًاهِ ایجاز ٍ
تْزُ تززاری زفاتز پیشرَاى ذسهات زٍلت ٍ ترش عوَهی غیز زٍلتی هصَب  1389/3/18زٍلت ٍ هصَتات ٍ زستَرالعول
ّای کارگزٍُ استاًی استاى ذزاساى رضَی ،هتقاضی تثسیل آى تِ زفتز پیشرَاى ذسهات شْزی هی تاشن .لذا ذَاّشوٌس
است زستَر فزهاییس اقسام السم صَرت پذیزز.
تثصزُ :زرصَرتی کِ هتقاضی هسرک تحصیلی حساقل فَق زیپلن ًسارز هَظف است یک ًفز هسیز زاذلی تا هسرک تحصیلی حساقل فَق زیپلن هعزفی ًوایس .
نام و نام خانوادگی متقاضی
امضا و اثر انگشت
- 2تاییذیه فعال بودن دفتر  ICTروستایی

گَاّی هی شَز زفتز  ICTرٍستایی زر شْز مسداونذ ترش مرزداران شْزستاى سرخس تِ ًام آقای  /ذاًن
 ...............................................تا کس هلی شوارُ ...................................زر تارید  ..................تاسیس شسُ ٍ زر حال حاضز
فعال هی تاشس .کارکزز فعالیت یک سالِ اذیز زفتز هَرز تاییس ایي شزکت تَزُ ٍ هسارک آى تِ پیَست ارسال هی
گززز.
شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

رییس اداره شهرستان سرخس

مذیریت شعب پست بانک خراسان رضوی

اداره کل پست استان خراسان رضوی

رییس اداره شهرستان سرخس

رییس شعبه شهرستان سرخس

- 3نظریه فرمانذاری و رییس کارگروه فرعی شهرستان

تا تَجِ تِ ایٌکِ شْز مسداونذ زر هحسٍزُ ذسهات شْزی شْزستاى سرخس قزارگزفتِ است،تا زرذَاست آقای /ذاًن
.................................................کس هلی شوارُ  .............................................زارًسُ زفتز

 ICTرٍستایی شْز مسداونذ ترش

مرزداران شْزستاى سرخس تزای تثسیل تِ زفتز پیشرَاى ذسهات شْزی تا تَجِ تِ تاسزیس ٍ تزرسی ّای اًجام
شسُ  ،هَافقت هی شَز ً /وی شَز .

دبیر کارگروه فرعی شهرستان سرخس

فرماندار و رییس کارگروه فرعی شهرستان

