با یک تیر
چند نشان بزنید
برای بهره گیری بیشتر از وقتتان ،در ساعات اولیه صبح در دفاتر حاضر شوید
ساعات کار دفتر پلیس 01+و پیشخوان دولت:

 7/01صبح تا  01/01عصر

--------(پلیس  01 +پاسداران  -ضرابخانه)
 77687872و 11010116677

تعویض و صدور گذرنامه جدید
تعویض و صدور انواع گواهینامه(خودرو -موتورسیکلت -پایه یکم)
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری( تشخیص هویّت یا انگشت نگاری)
تعویض کارت سوخت
تغییر آدرس مالکین خودرو
انواع خدمت نظام وظیفه( تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت)
بیمه  1ساله مسافرت (به مدت اعتبار گذرنامه)
( یکصدو سه میلیون تومان معادل  0/101/111/111ریال = حوادث ،انتقال متوفی و درمان مصدوم )

صدور برگ خالفی
( در صورت تمایل جریمه خودروی خود را قسطی و مرحله ای پرداخت نمائید)
تشکیل پرونده اماکن(افتتاح ،مباشرت و)....
تفکیک و ایجاد یارانه ها (ازدواج – وفات ،سرپرست جدید خانوار)

(دفتر پیشخوان دولت)
تلفن78710618 – 77621712 :

در خواست تعویض ،عکسدار کردن و صدور المثنی شناسنامه
در خواست تعویض ،صدور اولیه و المثنی کارت ملی هوشمند
کلیه خدمات آب ،فاضالب
خدمات مالیات مشاغل(کسب و کار)
خدمات مالیات مشاغل خودرویی
خدمات عوارض شهرداری خودرو
تائیدیه تحصیلی
صدور کارت بهداشت
فروش سیم کارت تلفن(دائمی ،اعتباری ،دیتا)
انجام خدمات پستی
(پیشتاز ،سفارشی ،بسته بندی )
فروش اینترنت ،وایمکس ،مبین نت

خدمات شبانه روزی
مشتاق کامپیوتر
تلفن 77666771 -11070110011

از تخفیف  %01هزینه خدمات کامپیوتری استفاده نمائید
رفع عیوب و ارتقاء کامپیوتر در محل
نصب انواع ویندوز
ایجاد و نگهداری شبکه
بازیابی اطالعات از دست رفته کامپیوتر
تعمیرات تخصصی نوت بوک
طراحی وب سایت
نصب و نگهداری سانترال
-----------------------------------------------

دستگاه فاکس ،دستگاه  POSبرای پرداخت فیش های بانکی،
پرینتر رنگی و سیاه سفید ،عکاسی،
و دفترخانه اسناد رسمی
در مجتمع ساختمانی دفتر پلیس 01+وجود دارد.

آدرس هر سه مرکز خدماتی:
خیابان پاسداران -پایین تر از بانک مرکزی
بین خیابان دشتستان  1و خیابان شهید گل نبی
روبروی خیابان شهید محسن کشوری (نگارستان هشتم)
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