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 اتحادیه صنف رایانه وماشینهای اداری مشهد 
  20فرم شماره

 شکایات 

  
 شاکی

 نام و نام خانوادگی :                                      کد ملی :  

 آدرس:  

 

 تلفن:  

 مشتکی عنه

 نام واحد صنفی :                               نام و نام خانوادگی : 

 کد ملی :                                   شناسه صنفی :

 : واحد صنفی آدرس

 

 تلفن:

 موضوع شکایت:  

گرانفروشی           کم فروشی         تقلب        عدم صدور فاکتور            

 عدم ارائه گارانتی و خدمات         سایر :............................... 

 

 ومستندات  دالئل و ضمائم

 مشخصات و متعلقات کاال دریافتی:...............................................     کاال              فاکتور 

 

 .../........ ساعت ....:.... تحویل گرفتم . ..../....اینجانب شاکی کاال تحویلی به اتحادیه را در تاریخ .
 امضا شاکی و تحویل گیرنده 

 دبیرخانه
  صمتاتاقمرجع اتحادیه  ارجاع به کمیسیون بازرسی جهت بازدید از واحدصنفی< نمی باشد  ارجاع به حسابداری< می باشد  رایانه و ماشین های اداری  اتحادیه  عضو  مشتکی عنه

 - 5  ساعت:...:..... .../........../......   اول جلسه حضوری  -...../............./....  .4  ارجاع به کارشناس  -   ........./..../...3پیگیری توسط دبیرخانه  -  ../......../.............2شکایت اولیه  -1

 -   ....../....../.......  8 جلسه غیر حضوری-7 ....:........../..../...... ساعت : .. )در صورت اعتراض( جلسه حضوری دوم  -   ............/....../...6(در صورت اعتراضارجاع به کارشناس دوم)

 ..../...../.............. بایگانی  -  ............/..../.....10ارسال جوابیه به سازمان    -9..…/…/… پیگیری و ابالغ توسط کمیسیون

 مشتکی عنه  رسته فعالیت

       یآالت ادار  ن یماش یو نگهدار  ریتعم    نت یکاف  ای ی نترنتیا  یخدمات حضور    و صفحات وب یوتریکامپ یها ستمیس ،یسفارش ینرم افزارها  یطراح   کیو گراف یطراح

و   یا  انهیرا یریو تصو یصوت زاتیو ارائه خدمات پس از فروش انواع دستگاه ها و تجه رشیپذ     به صورت سفارش ینترنتیانجام امور ا     انهیرا ینگهدار  ریو تعم ینصب و راه انداز

 انهیرا یجانب زاتیتجه یو نگهدار ریتعم     و لوازم مربوط انهیرا  ،یادار یها نیماش یخرده فروش    یارتباط

 حسابداری
      تسویه نشده             مبلغ بدهی حق عضویت .......................... بدهی حق عضویت تسویه شده       عضو اتحادیه خدمات کامپیوتری می باشد  مشتکی عنه

 هزینه کارشناسی توسط .......................................پرداخت شده است 

 شرح شکایت:  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

            

 

 امضاء شاکی                                                                                                                                                                                                                         

 در این قسمت وارد نمایید (:  مشتکی عنهخواسته شاکی )خواسته خود را خیلی مختصر جهت رضایت از 

 

 

                                                                                                             

  امضاء شاکی                                                                                                                                                                                                    

 پاراف 


