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راهبرد مشارکت آب و فاضالب استان کردستان طبق بند  2ماده  9تصویب نامه شورای عالی اداری باا
عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره  1127128مورخ  ، 1395/12/28شهروندان حق دارند
تا سیاست ها ،فرآیندها ،تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خاود را
در چارچوب مقررات ابراز کنند .این سازمان با انتشار سامانه پیشانهادات در تارنماا نبابت باه دریافات
پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات ساازمانی اقادام
نمااوده اساات .از ایناااه بااا ارسااا پیشاانهاد ،سااازمان را در بهبااود ارائااه خاادمات یاااری ماای نمائیااد،
سپاسگزاریم.

بسترهای تعاملی شهروندان جهت اعالم نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و شکایات

 .1درگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی https://www.abfa-kurdistan.ir/fa.aspx
 .2شماره تماس و پبت الاترونیای مبئولین ارائه دهنده خدمت درج شده در میز خدمت الاترونیای در
تارنمای سازمان
 .3ارتباط الاترونیای با مدیر سازمان
 .4ارتباط الاترونیای با بازرس پاسخگویی به شاایات شرکت (جهت ثبت و پیگیری انتقادات و شاایات)
 .5نظرسنجی خدمات  :ذینفعان از طریق آدرس الاترونیای ذیل ،می توانند نظرات خود را در خصوص
دریافت خدمات سازمانی ارایه نمایند.
مشاهده نظرات
 .6دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم در رابطه با بهبود ارائه خدمات  :ذینفعان از طریق آدرس الاترونیای
ذیل ،می توانند پیشنهادات خود را در خصوص کلیه امور ارایه نمایند .پس از بررسی مورد ذکر شده توسط
کارشناسان پاسخ مناسب داده می شود.
سامانه پیشنهادات
 .7سامانه رسیدگی به شاایات  :عموم ذینفعان می توانند با استفاده از سامانه شاایات نببت به ثبت و پیگیری
شاایات خود اقدام نمایند .
ثبت شکایات
 . .8واحدهای سازمانی مالفند پس از دریافت پیشنهادات و شاایات در کوتاهترین زمان ممان نببت به تهیه
پاسخ و ارسا آن از طریق سامانه جامع میز خدمت اقدام نمایند.
 . .9میز خدمت تارنمای سازمان
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