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دستورجلسه:
تصویب راهبرد مشارکت مصوب اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین(اجرای ماده  9تصویب نامه شماره
 1127128مورخ  95/12/28شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری)
مصوبات :

مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیستتت ااتتقاو ن دی در ا راد ماده  9تصتتبین مامش رتتبراد ادا ادارد با نباو حقبق
رهردمدد در مظام ادارد رماره  1127128مبرخ ، 95/12/28زمینش مشارکت ادکقردمیکا مردم را فراهم مماید.دذا بش همی منظبر
ای اداره کل کلیش مقررات صادره خبد را ا م از بخشنامشها ،آیی مامشها ،داقبرادعمل ها د ضبابط ا رایا د  ...را پیش از ابالغ بش
مدت  2هفقش از طریق درگاه ادکقردمیک خبد در معرض مقد مبم نرار داده د پس از دریافت مظرات د امققادات اتتتازمده مردما،
مسبت بش اصالح د اپس ابالغ اندام مامماید.
ای اداره کل در رابطش با تهیش د تددی دبایح د تعرفشهاد نامبما کش میازمند تصبین ممایندگاو مجلس یا مرا ع ذیصالح مابارد،
پیش از اراتتا از طریق درگاه ادکقردمیک خبد در معرض مقد مبم نرار داده د پس از دریافت مظرات د امققادات اتتازمده مردما،
مسبت بش اصالح د اپس اراا آو اندام مامماید
بسترهای تعاملی شهروندان جهت اعالم نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و شکایات:
 -1درگاه اطالع رااما اازماو بش مشاماhttps://qazvin.doe.ir :
 -2رماره تماس د پست ادکقردمیکا مسئبدی ارائش دهنده خدمت درج رده در

در تارمماد اازماو

-3

( هت درج طرح  ،ایده  ،پیشنهاد ،گ ارش ،امققاد د رکایت)

-4

( ذینفعاو ما تبامند مظرات خبد را در خصبص دریافت خدمات اازماما ارایش ممایند)

-5

( ذینفعاو ما تبامند پیشنهادات خبد را در خصبص کلیش امبر ارایش
ممایند .پس از برراا مبرد ذکر رده تباط کاررناااو پااخ مناان داده ما ربد)

-6

( مبم ذینفعاو ما تبامند با ااقفاده از اامامش رکایات مسبت بش ثبت د پیگیرد رکایات خبد
اندام ممایند)

 -7داحدهاد اازماما مکلفند پس از دریافت پیشنهادات د رکایات در کبتاهقری زماو ممک مسبت بش تهیش پااخ د اراا
آو از طریق اامامش امع می خدمت اندام ممایند .مجمبع زماو پااخگبیا د اراا آو بش ارباب ر بع مباید بیش از 7
ردز کارد بش طب بیامجامد.
-8

ا مکاو مشاهده ،اراا مظر ،پیشنهاد ،امققاد د رکایت از محبه دریافت خدمت بنحب مققضا
در

بش رهردمداو اطالع رااما گردد

. -9

اایر کامادهاد ارتباطا:
مظرانجا تارمماد اازماو  :ما تبامید در صفحش اصلا تارمما امقهاد صفحش در خصبص کیفیت تارمماد اازماو ا الم ممایند
.
اراا پیامک بش رماره 5000121212 - 5000570
 .پست ادکقردمیکا اازماو بش آدرس qazvin@doe.ir

حاضرین در جلسه:
حسن عباس نژاد/مدیرکل  ،سید عظیم هاشمی/معاون توسعه مدیریت و منابع ،عبدالحسین مظفری/معاون
فنی  ،س ید ابراهیم س یدموس وی /معاون نظارت و پایش  ،ذین العابدین رس تمی/رییس اداره آموزش و
پژوهش  ،غالمرض ا جهان تیغ/رییس اداره حراس ت ،س ع ید محمدی/رییس اداره روابط عمومی  ،مج ید
چگینی/رییس اداره امور اداری ،س عید میرزاحس ینی/رییس اداره مدیریت عملکرد ،حس ین عابد/مس لو
فناوری اطالعات

