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 ((سازمان بنادر ودریانورديبه مشکالت و درخواستهاي مرتبط با  یدگیس))ر نام خدمت:

 13052083000 کد خدمت:

  

 مقدمه .1

 خدماتدر مورد شکایات و گزارشات  ارسال به منظورشهروندان   ف از این توافقنامه دسترسی آسانهد

 .بنادر ودریانوردی  سازماناز مرتبط با 

)سامانه و....(درخواست خودرا در یکی از سامانه های سامدشهروندان ) شامل کارکنان،ارباب رجوع،شرکت ها 

امانه ) س,سمپا)سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه وشهرسازی(,شهرارسیدگی به شکایات مردمی(

 دفتر بازرسیتوسط و..ثبت و پس از بررسی  کل کشور ,بازرسیشکایات سازمان بنادرودریانوردی(سامانه 

 .شود ارسال میمتقاضی مجددا پاسخ در همان سامانه برای ن سازما

 هدف .2

 :هدف از این توافقنامه 

 ثبت شکایات ،گزارشات و... به صورت غیرحضوری در سامانه های تبیین شده  -

 بصورت غیرحضوری متقاضیارسال پاسخ به فرد  -

 امکان ارسال شکایات و گزارش توسط سایر مردم از تمامی نقاط کشور -

 برای شهروندانوزمان  ه صرفه جویی در هزین -

 بوجود آمده و پیشگیری از تخلفات احتمالی دریافت به موقع گزارشات -

 مسئولیت .3

 

ستنادبندهای سازمان بنادر ودریانوردی   • شوری این ق  92-91 به ا خدمت را انون مدیریت خدمان ک

پس از ثبت درخواساات و نساابت به ارا ه خدمات موکور اقدام  براساااش شاارایط و ر ایت متحظات

موکور نساابت به پیگیری آن از مبادی  ی ربط و پاسااخ مربواه را به )شااکایت( در سااامانه های 

 متقاضی ارسال می نماید.



 هپیوست 

 

 و دستگاه اجرایی  گیرندهتعهدات متقابل خدمت .4

 سازمان بنادر و دریانوردی موافقت می نماید که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه نماید:

 دفتر به صاادرااشاااره خود را از اریق سااامانه های  وگزارشاااتدرخواساات ها می توانند  تمامی مردم •

 نمایندسازمان بنادر ودریانوردی ارسال ،مدیریت  ملکرد وحقوق شهروندی بازرسی 

سااازمان بنادر ودریانوردی پس از دریافت ،مدیریت  ملکرد وحقوق شااهروندی بازرساای دفتر  •

 .نماید نسبت به بررسی و پیگیری آن از واحدهای  یربط اقدام می، درخواست ها 

موظف اساات پاسااخ  دفتر بازرساای ،مدیریت  ملکرد وحقوق شااهروندی سااازمان بنادر ودریانوردی •

ضی  صورت مکتوب پس از دریافت متقا سخ  را ب سامانه  پا صورت مکتوب در  از واحدهای  یربط به 

 درج نماید

 ارا ه کد رهگیری به شاکی جهت پیگیری شکایت خود •

شماره ی تماش • صوص درج  شهروندی  ، در خ سی ،مدیریت  ملکرد وحقوق  سان دفتر بازر شنا کار

ناخوانا و یا نیاز به ارا ه مستندات  )سازمان بنادر ودریانوردی چنانچه اسناد و مدارک شخص متقاضی

 می شود.با نامبرده تماش گرفته  (بیشتر باشد

 

 هاها و پرداختهزینه .5

 جهت زیرخدمت/خدمت اات ات" ها در فرمجدول هزینهبق با اها مطها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 در پیوست ج مشخص شوند. "دستگاه رسانیااتعپایگاه  روی ارا ه

 دوره عملکرد .6

سطح خدمات جدید، ا تبار دارد.   ا زمان اصتح / جایگزین شدن توافقنامهاین توافقنامه ت 

 

 افقنامهتوخاتمه  .7

سط دفتر  سخ نهایی تو ضی ،هدف خاتمه پس از درج پا شهروندی به متقا سی،مدیریت  ملکرد و حقوق  بازر

 می یابد.


