ردیف

عنوان خدمت

موضوع مطرح شده مرتبط

مخاطبان مربوط به

با خدمات اداره کل

خدمات

قیمت مصوب دولت(گندم
و کلزا)

کشاورزان استان

تماس تلفنی

*

پیام نظر سنجی سایت
اداره کل

*

میزان افت رطوبی و

1

خرید تضمینی

ناخالصی در خرید

محصوالت کشاورزی

تضمینی محصوالت
زمان آغاز به کار مراکز
خرید تضمینی
کیفیت پائین آرد
(سستی آرد)
درصد باالی سبوس گیری
از گندم

کشاورزان استان

*

*

شرح اقدامات انجام شده مرتبط

نتایج حاصل از اقدامات انجام شده

درج اطالعات مربوطه در سایت اداره کل و همچنین

امکان دریافت اطالعات مربوط به خرید تضمینی

بنرهای اطالع رسانی نصب شده در مراکز خرید

محصوالت کشاورزی

درج اطالعات مربوطه در سایت اداره کل و همچنین

امکان دریافت اطالعات مربوط به خرید تضمینی

بنرهای اطالع رسانی نصب شده در مراکز خرید

محصوالت کشاورزی

ایجاد هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی جهت ارائه
کشاورزان استان

*

*

نانوایان -مردم

*

*

نانوایان -مردم

*

*

مردم

*

*

زمان گشایش مراکز خرید بر اساس برداشت
محصوالت کشاورزی مناطق مختلف

2

نظارت بر عملکرد
کارخانجات آرد استان

اعزام همکاران واحد کنترل کیفی ،برداشت و بررسی
نمونه آرد مورد شکایت ،انجام آزمایش های تکمیلی

اخطاریه

اعزام همکاران واحد کنترل کیفی ،برداشت و بررسی

تعویض آرد سست با هزینه کارخانه آرد و ثبت

نمونه آرد مورد شکایت ،انجام آزمایش های تکمیلی

اخطاریه

جمعی و بروشورهای تبلیغاتی مبنی بر ارزش غذایی
باالتر آرد تیره نسبت به آرد سفید

عدم نصب اتیکت تاریخ

نانوایان -مردم

*

*

کسر وزن کیسه های آرد

نانوایان

*

*

کیفیت پائین نان

مردم

*

*

عدم رعایت بهداشت

مردم

*

*

تولید بر کیسه های آرد

محصوالت کشاورزی
تعویض آرد سست با هزینه کارخانه آرد و ثبت

اطالع رسانی از طریق سایت اداره کل ،رسانه های
تیره بودن رنگ آرد

همزمانی گشایش مراکز خرید تضمینی با برداشت

افزایش نسبی آگاهی و گرایش مردم در مورد آرد
و نان با کیفیت غذایی باالتر

استعالم از شرکت حمل آرد در خصوص زمان تحویل

افزایش چشمگیر نصب اتیکت های تاریخ تولید بر

آرد مذکور و انجام پیگیری های بعدی

روی کیسه های آرد

اعزام همکاران واحد آرد و نان ،بررسی وزن کیسه
های آرد در محل نانوایی ،در انبار شرکت حمل و در
کارخانه آرد و تنظیم صورتجلسه

جلوگیری از کسر وزن کیسه آرد از طریق اعمال
جریمه های نقدی و غیر نقدی

اعزام همکاران واحد کنترل کیفی ،برداشت و بررسی
نمونه آرد ،خمیر و نان مورد شکایت و انجام آزمایش

پلمپ نانوایی ها و تعزیر نانوایان متخلف

تکمیلی -اعزام تیم های بازرسی به شهرستان ها
اعزام همکاران واحد آرد و نان به همراه نماینده مرکز

3

نظارت بر عملکرد

بهداشت شهرستان جهت پیگیری موضوع  -اعزام تیم

پلمپ نانوایی ها و تعزیر نانوایان متخلف

های بازرسی به شهرستان ها

نانوایی های استان
کسری وزن چانه خمیر
عدم رعایت پروتکل های
بهداشتی

مردم

*

*

مردم

*

*

اعزام همکاران واحد آرد و نان جهت پیگیری موضوع-
اعزام تیم های بازرسی به شهرستان ها

پلمپ نانوایی ها و تعزیر نانوایان متخلف

اعزام همکاران واحد آرد و نان به همراه نماینده مرکز
بهداشت شهرستان جهت پیگیری موضوع  -اعزام تیم
های بازرسی به شهرستان ها

پلمپ نانوایی ها و تعزیر نانوایان متخلف

