
  
  بسمه تعالی

  سازمان مرکزي تعاون روستائی ایران
  سازمان تعاون روستائی استان قزوین

  13021209103 شناسه خدمت: -2  تشکیل و انحالل اتحادیه هاي شهرستانی/ استانی شرکت هاي تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزي عنوان خدمت: -1
   

خدمت: نوع  

o   ) خدمت به شهروندانG2C (  
 þ خدمت به کسب و کار )G2B(   
o )خدمت به دیگردستگاه هاي دولتیG2G  

  شرح خدمت:
 بهره و تخصیص تولید، عوامل وري بهره ارتقاي کشاورزي، برداري بهره نظام ساختار اصالح منظور به که است مجوزي
 تحقق تکمیلی، و تبدیلی صنایع و کشاورزي محصوالت فراوري و تولید کیفی و کمی افزایش منابع، از بهینه برداري

 کشاورزي تجارت توسعه و بازاریابی و اقتصادي توان ارتقاي و معیشتی وضعیت بهبود زیست، محیط حفظ پایدار، کشاورزي
  .شود می داده متقاضی روستایی تولید تعاونی هاي شرکت به

 خدمت: مورد نیاز مدارك

 و اطالعات ارسال انضمام به تعاونی هاي شرکت مدیره هیات عضویت کتبی درخواست: شهرستانی اتحادیه
 نامه معرفی مذکور، تعاونی هاي شرکت عملیات حوزه شعاع و عملیات و سرمایه میزان اعضا، تعداد:  مدارك
 حقوقی هویت احراز استان روستایی تعاون مدیریت

 و اطالعات ارسال انضمام به شهرستانی هاي اتحادیه مدیره هیات عضویت کتبی درخواست: استانی اتحادیه
 مدیریت نامه معرفی شهرستانی، تحادیه ا عملیات حوزه شعاع و عملیات و سرمایه میزان اعضا، تعداد:  مدارك
 حقوقی هویت احراز و استان روستایی تعاون

جزییات
 

خدمت
  روز 30: استانی هاي اتحادیه انحالل و تشکیل              روز 30: شهرستانی هاي اتحادیه انحالل و تشکیل  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت  :

                                             همیشه براي یکبار      تواتر
  )بار 2(مجوز دریافت///درخواست و مدارك ارائه  تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
  خدمت گیرندگان

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
  ندارد ندارد

نحوه
 

دسترسی
 به 

خدمت
 :  

    þ اینترنتی:     
 

    o    028- 33779401- 2  :تلفن همراه                                                                                                                      
 

    þ پست الکترونیک:   Email: ghazvin@corc.ir           
       

   o 028-33779401-02    :تلفن گویا یا مرکز تماس         
 
       o30007013007007  : پیام کوتاه  

 
    o  ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات : تردفا   

mailto:ghazvin@corc.ir


  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  
  

  

 


