
 پرسش های متداول

 اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 یرانیو کشت ییایمرتبط با امور در یهابه مشکالت و درخواست یدگیرس :خدمت

 

 جهت ثبت شکایت در سامانه می بایست به کجا مراجعه شود؟ -1

سامانه های رسیدگی به شکایات سمپا و شهراه در بخش حقوق شهروندی  www.pmo.ir در سایت سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس -
برای  قرارداده شده است و مراجعین می توانند در سامانه های مزبور شکایت خود را ثبت نمایند. همچنین دسترسی به سامانه بازرسی کل کشور نیاز

 .سامانه رسیدگی می شود کاربر سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است و بسیاری از شکایات مراجعین از طریق همین

  https://shahrvand.mrud.ir/ آدرس اینترنتی سامانه شهراه -

   http://shekayat.bazresi.ir/ آدرس اینترنتی سامانه بازرسی کل کشور -

   https://www.pmo.ir/fa/citizen/suggestions سامانه سمپاآدرس اینترنتی  -

 

 جهت ثبت شکایت و ارائه گزارش به صورت تلفنی با چه شماره هایی تماس بگیریم؟ -2

   021 -84933166و  021 -84933165  شماره های: -
-84933095 - 021 

- 021-88190690  
 

پس از ثبت شکایت در سامانه های دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان پاسخ آن را چگونه دریافت  -3

 کنیم؟

 بخش به شهروندان حقوق و عملکرد مدیریت بازرسی، دفتر توسط شکایت  پس از ثبت یک کد پیگیری شکایت در اختیار شاکی قرار می گیرد و
 ثبت سامانه در پاسخ بررسی و مربوطه مرجع نظر دریافت از پس که گرفته قرار نظر اعالم و دقیق بررسی برای مشخص مهلت تعیین با ربط ذی

 .عه کننده قابل رویت می باشدمراج برای و
 

 است؟ پذیر امکان  آیا در صورت ثبت گزارش و شکایت حفظ مشخصات شاکی -4

)ثبت در سامانه شکایات( بنا به درخواست فرد مشخصات آن در راستای صیانت  صورت تلفنی و الکترونیکیبله، در تمامی مراحل ثبت شکایت به 
 .گرددظ میاز حقوق شهروندان و مراجعین محترم حف

 

 آیا اعالم شماره تلفن و آدرس در شکایات الزامی می باشد؟ -5

 . فرد شاکی ارسال شوددر برخی از مواقع ضروری است که پاسخ به صورت مکتوب برای ، بله

  

 

https://shahrvand.mrud.ir/
http://shekayat.bazresi.ir/
https://www.pmo.ir/fa/citizen/suggestions

