بیانیه سطح توافق خدمت تهیه حسابهاي منطقه اي
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " تهیه حسابهاي منطقه اي " را به شرح ذیل برای
آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت تهیه حسابهای منطقه جمعآوری آمار و اطالعات ثبتی و غیرثبتی در بخشهاای مختلا
از جمله بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات و همچنین اجرای طرحهای آماری مرتبط با حسابهای اقتصادی اساتان مای
باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی در اختیار خدمت گیرندگان قارار داده
و موافقت میکند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:
اطالعرسانی برگزاری جلسات آموزشی از طرف مرکز آمار ایران به استان.
-1
معرفی کارشناس مسئول تهیه حسابهای منطقهای استان و شرکت در مرحله اول آموزش در مرکز آمار ایران.
-2
برگزاری مرحله آموزش کارشناسان حسابهای اقتصادی در استان توسط کارشناس مسئول تهیاه حساابهاای
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منطقهای.
جمعآوری آمار و اطالعات ثبتی و غیرثبتی در بخشهای مختل از جمله بخش کشاورزی ،صانعت و خادمات و
-4
همچنین اجرای طرحهای آماری مرتبط با حسابهای اقتصادی استان.
تکمیل جداول و فرمهای مربوط توسط دستگاههای اجرایی استان و ارسال از طریق سامانه ساترا.
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بررسی و بازبینی جداول و فرمهای تکمیال و ارساالشاده در ساامانه سااترا ،توساط کارشناساان حساابهاای
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اقتصادی.
رفع نواقص ،اشکاالت و مغایرتهای احتمالی در جداول تکمیلشده از طریق تماس یا مکاتبه با دستگاهها.
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تکمیل ،جمعبندی نهایی و تأیید اطالعات توسط کارشاناس حساابهاای اقتصاادی و ارجااع باه ریایس گاروه
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حسابهای منطقهای.
تأیید اطالعات و ارجاع به معاون آمار و اطالعات توسط رییس گروه حسابهای منطقهای.
-9
 -11تأیید و ارسال اطالعات به مرکز آمار ایران از طریق سامانه «حسابهای ملی» توسط معاون آمار و اطالعات.
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

میزخدمت الکترونیکی سازمان به صورت  24ساعته آماده پاسخگویی به مراجعاان متتمار در خصاوص ایان فرآیناد مای
باشد.
هزینه ها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه اصالتیه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافاق ناماه
اعالم خواهد شد

