رسیدگی به نامه های نمایندگان محترم مجلس ،استانداری ،بخشداری ،شوراها و ادارات دیگر

کد شناسه :فاقدکد
مقدمه  :ارسال در خواستهای مردمی از سوی نهادهای دولتی و دفاتر نمایندگان و ....
دامنه خدمت  :عموم مردم و ارباب رجوع روستایی .
دستگاه های مرتبط و مشترک درارایه خدمت_:
دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعالم_:
مدارک مورد نیاز :کلیه نقشه های اجرایی و لیست احجام و مدارک مورد نیاز .

مراحل انجام کار

واحد ذیربط

مسئول مربوطه

محل استقرار

ثبت ناه  ،درخواست و دستور معاون مهندسی و
ساخت در دبیرخانه

دبیرخانه

خانم مشایخی

دبیرخانه طبقه اول

ارجاع به معاون مهندسی و ساخت

معاون مهندسی و
ساخت

آقای دایی دایی

طبقه دوم( ساختمان
پونک) اتاق ( ) 210

آقایان سجادی نیا،
اولیایی و زاجکانیها

ساختمان پونک اتاق
212و 203

مدارک و فرم های مورد
نیاز

زمان

 1روز

رییس اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و
اداره نظارت ،راه
فرعی  /راه روستایی /اداره فنی و امور مهندسان
روستایی و مهندسان
مشاور/جرای ساختمان های دولتی و تاسیسات
مشاور
عمومی

( ساختمان پونک) طبقه
ارجاع به کارشناسان اداره نظارت بر ساخت راه
کارشناسان اداره
اول و دوم
های اصلی و فرعی  /راه روستایی /اداره فنی و
کارشناس اداره مربوطه نظارت،راه روستایی و
اتاق 211و 213و205و
امور مهندسان مشاور/اداره اجرای ساختمان های
فنی و امور مهندسان
307
دولتی و تاسیسات عمومی

 1روز

نامه ها و ضمائم آن
_

2روز

بررسی نظرکارشناس مربوطه و تنظیم پاسخ ،
گزارش و.......

معاون مهندسی و
ساخت

آقای دایی دایی

طبقه دوم( ساختمان
پونک) اتاق ( ) 210

 1روز

ارجاع به مدیر کل

مدیر کل راه و
شهرسازی

آقای حق لطفی

_

 1روز

مدت زمان انجام خدمت 6 :روز .
زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت  :ساعت اداری مصوب ()14/30-7/30
هزینه دریافت خدمت (شماره حساب ) :هزینه ایی با بت ارایه خدمت دریافت نمی گردد .
مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت  :قوانین مربوطه.
طرح تکریم ارباب رجوع_ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
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