بسمه تعالی

بیانیه توافق سطح خدمت «ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین»
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت ،ارائه با کیفیت خدمت «ارزیابی توسعه و رصدآمایش سرزمین» با
استفاده از سامانه ساترا توسط سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان آذربایجانشرقی برای خدمت گیرندگان
دستگاههای اجرایی است.این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمت و در صورت لزوم
مسئولیتهای سازمانی را مشخص می کند.
مسئولیت
با عنایت به بخشنامه شماره ۲۴۴5۲تاریخ  1397/03/01ریاست محترم جمهور ،تصویب نامه شماره11۲71۲8
تاریخ  1395/1۲/۲8شورای اداری ،دستورالعمل شماره  1538588تاریخ  ،1396/09/07بخشنامه شماره
 3۲۲67تاریخ  1397/01/۲9سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره  1۲۲1۲5سال  1397سازمان
برنامه و بودجه کشور ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی این خدمت را به صورت الكترونیكی
در اختیار خدمت گیرندگان قرار می دهد.
تعهدات
با هدف امكان برنامهریزی توسعه بر اساس سند چشم انداز برنامه توسعه کشور و ارتقاء و بهبود نظام
تصمیمگیری و برنامهریزی ،سامانه «ساترا» شاخصها و اطالعات مورد نیاز در تمامی سطوح و بخشهای
تقسیمات کشوری در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و انجام پروژههای کاربردی در هر
منطقه را فراهم میکند .استفاده از این سامانه که بخشهای مختلف از جمله اقتصاد ،جغرافیا و جامعهشناسی
را شامل میشود میتواند به کاهش هزینهها ،جلوگیری از اتالف وقت و دسترسی سریع به اطالعات منجر شود
و با استفاده از آن از اجرای پروژههایی که با شرایط جغرافیایی هر منطقه همخوانی نداشته و تخریب محیط
زیست و اتالف سرمایههای ملی را موجب می شود ،پیشگیری می شود.
کلیه خدمات گیرندگان دستگاههای اجرایی میتوانند شكایات و همچنین نظرات و پیشنهادهای خود را به این
سازمان ارائه نمایند.
هزینهها وپرداختها
کلیه خدمات ارائه شده در سامانه مذکور رایگان میباشد.
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده ،و تحت امضای «رئیس سازمان» است،
اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم می گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی
داود بهبودی

