
  اداري تاقدامات سازمان تعاون روستايي استان يزد در جهت نظارت بر سالم

  :شامل مردمي گزارشهاي دريافت برايالزم  رتدابي اتخاذ- 1

 محل سازمان  در پيشنهادها و انتقادها نظرات، دريافت صندوق همچنين و اداري تخلفات اعالم جهت صندوق نصب
  تابعه ادارات واستان 

  امكان ثبت نظرات و پيشنهاد روي وب سايت سازمان به آدرسyazd.corc.ir  
 امكان نظر سنجي كليه خدمات شناسه دار سازمان از طريق فرم نظر سنجي الكترونيك 

  قرار دادن فرم نظر سنجي برگزاري نمايشگاهها در محل غرفه عرضه محصوالت كشاورزي جهت دريافت نظرات
  مردمي

 10003518252600 شماره  سامانه پيامكي سازمان تعاون روستايي به  
 روستايي به آدرس سازمان تعاون  شكايات به پاسخگويي و ثبت سامانهbazrasi.corc.ir 

  بازرس روي وب سايت سازمان ماره تماسقرار گيري شاز طريق  92-91 ماده بازرس با تماسبرقراري امكان  
 ماره تماس مسئول حراست و همچنين پاسخگويي به شكايات سازمان روي وب و قرار گيري ش حراست واحد با تماس

 سايت

  اطالع رساني به شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي تحت نظارت در خصوص آدرس سايت بازرسي و نحوه ارسال
 شكايات و نظرات به سازمان

  :سال طول در مستمر هاي بازرسي انجام- 2

 ماده بازرس توسط كشوري خدمات مديريت قانون 92 و 91 ماده موضوع تخلفات با مرتبط هاي بازرسي انجام 
  اداري متسال كميته مصوب برنامه اساس بر 91

 عملكرد مديريت و بازرسي گروه توسط موردي و اي دوره هاي بازرسي انجام  
 انجام بازرسي از تشكلهاي تعاوني تحت نظارت در قالب برگزاري منظم كميته كنترل نظارت سازمان  
  نظارت بر عملكرد مالي تشكلها از طريق حسابرسي عملياتي تشكلهاي تعاوني  و واخواهي گزارشات حسابرسي

  تدوين شده

   مردمي شكايات به رسيدگي- 3
و  دهش سيدگيرتوسط مسئول پاسخگويي به شكايات سازمان  وقت سرعا در شكايات ثبت هاي سامانه در وارده شكايات

  پاسخگويي كامل به فرد متشاكي و همچنين نهادهاي نظارتي استان ارسال مي گردد.

  :طريق از مردم نظارت منظور به مردمي مشاركت زمينه شدن فراهم- 4

  مجازي فضاي و اجتماعي هاي شبكه ها، رسانه در منتشرشده هاي جوابيه و ها مصاحبه ، گزارشها اخبار، ارائه 

  رسانه اصحاب و خبرنگاران با نشست -

  تحليل نظرات ودر خصوص خدمات ارائه شده  مردم از نظرسنجي -


