فرم اطالػات خذهت/زیرخذهت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت  :رسيدگي به شكايات مردمي در زمينه کاال و خدمات
وًع خذمت:

خذمت تٍ ضُريوذان ()G2C

ضىاسٍ خذمت 13041243101 :
خذمت تٍ دیگردستگاٌ َای ديلتی()G2G

خذمت تٍ کسة ي کار ()G2B

ضرح خذمت :دریافت ضكایات مردمی از عریق ساهانه  421در خصًظ کاال ي خذمات ي رسيذگی عثق قًاويه ي ضًاتظ
مذارک مًرد ويازَ :رگًوٍ اسىاد ي مذارک حاکی از يقًع تخلف تاضذ ماوىذ فاکتًر خریذ  ،قرارداد  ،قيمت خریذ ي  . . .تٍ َمراٌ وطاوی دقيق ياحذ مًرد ضكایت

جسیيات خذمت

گسارش کتثی یا تلفىی مردمی
متًسظ مذت زمان ارایٍ خذمت:

ارایه خذهات در طی سال

ساعات ارائٍ خذمت:
تعذاد تار مراجعٍ حضًری

َميطٍ

َسیىٍ ارایٍ خذمت(ریال) تٍ
خذمت گيروذگان

---مثلغ(مثالغ)

ضمارٌ حساب (َای) تاوكی

------...

وحًٌ دسترسی تٍ خذمت

ایىتروتی (پيًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت تصًرت الكتريويكی تا کليک ريی وماد کارتر را َذایت کىذ)

پست الكتريويک:

(آدرس پست الكتريويک خذمت جُت پاسخگًیی یا ارتثاط تا متقاضی)

تلفه گًیا یا مرکس تماس( :در صًرت يجًد ارائٍ ضمارٌ مرکس تماس یا تلفه گًیا تا کليک ريی وماد ومایص دادٌ ضًد)
تلفه َمراٌ (پيًوذ دریافت تروامٍ کارتردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)
پيام کًتاٌ (ضمارٌ ساماوٍ پيامكی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد تا کليک ريی وماد ومایص دادٌ ضًد)

دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پيطخًان خذمات

(ليست تازضًوذٌ یا پيًوذ آدرس دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پيطخًان ارائٍ خذمت)

ومًدار مراحل دریافت خذمت/زیرخذمت (از دیذ متقاضی خذمت)

طرح شكایت در ساهانه
 124ستاد خبری

ارزیابی

تكويل فرم

تكويل فرم

ثبت هشخصات در

شكوائيه

ستاد خبری

سر برگ

غير قابل
پيگيری

راهنوایی به هراجغ

ارسال به واحذ

ریربط

شكوائيه

بایگانی پرونذه
ثبت و بررسی شكایت

اػالم به واحذ بازرسی

ثبت در رایانه

ثبت نتيجه در فرم

ساهانه 124

تنظين فرم تخلف

هربوطه (س )1

هشتكی ػنه هتخلف

واحذ شكوائيه
هشتكی ػنه غير هتخلف

ختن
اػالم

تحقيقات

به واحذ
بازرسی

در تكويل

بایگانی

شاكی پيگيری

پرونذه

هوقت

نوی كنذ

پس از اتوام ههلت
هقرر

 -10ومًدار ارتثاعی فرایىذَای خذمت
در صورت احراز تخلف  ،ارسال

دريافت شكايت توسط ساهانه  421سازهان صنعت ،

پرونذه به اداره كل تعسيرات

هعذن و تجارت استان

حكوهتي استان

صذور حكن و اعالم به شاكي

ادارات كل تخصصي سازهان
(كااليي ،خذهاتي)

درخواست نظريه كارشناسي از

درخواست نظريه

درخواست نظريه كارشناسي از شركت

كانون كارشناسان دادگستري

كارشناسي از اتحاديه صنفي

كنترل كيفيت و استانذارد

بایگانی هوقت
دريافت پاسخ توسط سازهان صنعت
هعذن و تجارت استان
صذور حكن و اعالم به شاكي
در صورت تخلف ارسال به تعسيرات
و در صورت عذم تخلف اطالع
رساني به شاكي

جسئيات تيطتر(ضىاسىامٍ خذمت)

