بیانیه سطح توافق خدمت ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " ارزیابی توسعه و رصد آمایش سررزمین " را بهه
شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت ارائه با کیفیت خدمت ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین به منظور ذخیره سهازی
الیه های مختلف نقشه ،اطالعات مرتبط با میزان پیشرفت و ویژگی های پروژه های تملک سرمایه ای استان ،امکهان ورود
اطالعات پروژه ها توسط دستگاههای اجرایی استان و امکان رصد آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،امکان
ذخیره سازی و انتشار اسناد توسعه استان در زمینه مطالعات آمایش سرزمینمی باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسئولیت:
با عنایت به بخشنامه شماره  ۴5۴۲۲تاریخ  1331/3/1ریاست محتهرم جمههور ،تصهوی نامهه شهماره  11۴11۴1تهاریخ
 1335/1۴/۴1شهورای اداری ،دسهتورالعمل شهماره  1531511تهاریخ  ، 1331/3/1بخشهنامه شهماره  3۴۴11تهاریخ
 1331/1/۴3سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره  1۴۴1۴5سال  1331سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان این خدمت را به صورت الکترونیکی در اختیار خدمت گیرندگان قرار می دهد.
مراحل انجام خدمت :
 – 1تدوین ساختار کلی و مدل مفهومی سامانه در سطح ملی (سازمان برنامه و بودجه کشور)
 – ۴تهیه سرور استانی و نص سامانه استانی
 – 3ساماندهی و بارگذاری داده ها ،گزارشات  ،الیه ها و  ...مورد نیاز جهت تکمیل محتوایی سامانه
 – ۲تعریف و ایجاد زیر سامانه های مربوط به دستگاه های اجرایی استانی
 – 5ایجاد دسترسی مورد نیاز دستگاه های اجرایی و بارگذاری داده های دستگاهی
 – 1تعامل با سطح ملی جهت ایجاد تغییرات مورد نیاز در سامانه
تعهدات:
با هدف امکان برنامه ریزی توسعه بر اساس سند چشم انداز برنامه توسعه کشور و ارتقاء و بهبهود نظهام تصهمیم گیهری و
برنامه ریزی ،سامانه ساترا شاخصها و اطالعات مورد نیاز در تمامی سطوح و بخشهای تقسهیمات کشهوری در حهوزه ههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و انجام پروژه های کاربردی در هر منطقه را فراهم میکند .استفاده از ایهن سهامانه
که بخشهای مختلف از جمله اقتصاد ،جغرافیا و جامعه شناسی را شامل می شود می تواند به کاهش هزینه ها ،جلهوگیری

از اتالف وقت و دسترسی سریع به اطالعات منجر شود و با استفاده از آن از اجرای پروژه هایی که با شرایط جغرافیایی هر
منطقه همخوانی نداشته و تخری محیط زیست و اتالف سرمایه های ملی را موج می شود ،پیشگیری می شود.
کلیه خدمات گیرندگان دستگاههای اجرایی میتوانند شکایات و همچنین نظرات و پیشنهادهای خهود را بهه ایهن سهازمان
ارائه نمایند..
هزینه ها وپرداختها
خدمت مذکور رایگان می باشد.
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافهق نامهه
اعالم خواهد شد

