بسمه تعالی

بیانیه توافق سطح خدمت «تهیه حسابهاي منطقهاي»
مقدمه
بدینوسیله بیانیه سطح توافق خدمت «تهیه حسابهاي منطقهاي» را به شرح ذیل برای آگاهی و بهرهبرداری ایفاد
میگردد:
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت ،ارائه باکیفیت خدمت تهیه حسابهای منطقهای توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان آذربایجانشرقی ،به دستگاههای اجرایی ،شهروندان وحوزه کسب وکار میباشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه درخصوص این خدمت ،روشهای نظارت ومسئولیتهای سازمانی را درصورت لزوم
مشخص میکند.
حسابهای منطقهای مجموعهای از اطالعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند ،مطالعه کمی و منظم
فعالیتهای اقتصادی یك منطقه مشخص را برای یك دوره زمانی معین که به طور معمول یك سال است امکانپذیر
میسازد .هدف حسابهای منطقهای ،محاسبه متغیرهای کالن اقتصادی در استانهای کشور در دوره معینی از زمان
است که به وسیله آن وضعیت اقتصادی استانها در آن دوره یا مقطع زمانی خاص به تصویر کشیده شده و توان
اقتصادی آنها نشان داده میشود .مهمترین کمیت کالن اقتصادی حاصل از این حسابها ،محصول ناخالص داخلی
منطقه )  (GDPRاست .حسابهای منطقهای نقش شایان توجهی در برنامهریزی دارد به طوری که تحقق اهداف
برنامهریزی استانی بدون استفاده از یافتههای حسابهای منطقهای امکانپذیر نمیباشد .با مراجعه به درگاه ملی آمار
به آدرس  www.amar.org.irاز قسمت «دادهها واطالعات آماری/حسابهای ملی/حسابهای منطقهای» ،همچنین
با مراجعه به آدرس  https://azsharghi.mporg.irاز قسمت «کتب و نشریات» امکان دسترسی به نتایج
حسابهای منطقهای مهیا میباشد.
مسئولیت
معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی موافقت میکند که خدمت را به ترتیب
زیر ارائه شود:
پاسخگویی در جهت رفع نیازهای آماری ،ارتقاء فرهنگ آماریارائه اطالعات قابل انتشار و موجودتعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
میز خدمت الکترونیکی سایت سازمان بر مبنای پایداری زیرساختهای ارتباطی به صورت تمام وقت ،در  ۷روز هفتهو  24ساعت شبانه روز در دسترس متقاضیان میباشد و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی اطالعرسانی خواهد
شد .
کلیه خدماتگیرندگان (دستگاههای اجرایی ،شهروندان و حوزه کسب وکار) میتوانند شکایات و همچنین نظرات وپیشنهادهای خود را از طریق «سامانه خدمات برخط ( فرم نظرسنجی ،فرم ثبت و پیگیری شکایات و فرم پیشنهادات
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و انتقادات) ،ارتباط با سازمان مدیریت و برنامهریزی» در تارنمای سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان آذربایجانشرقی
ثبت و پیگیری نمایند.
هزینهها و پرداختها
رایگان
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه اصالحیه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافقنامه
اعالم میگردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزي استان آذربایجانشرقی
داود بهبودي
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