بسمه تعالی

بیانیه توافق سطح خدمت «تامین آمار و اطالعات تولیدي ثبتي (سالنامه آماري)»
مقدمه
بدينوسيله بيانيه سطح توافق خدمت «تامین آمار و اطالعات تولیدي ثبتي (سالنامه آماري)» را به شرح ذيل
براي آگاهی و بهرهبرداري ايفاد ميگردد:
هدف
هدف از اين توافقنامه سطح خدمت ،ارائه با کيفيت خدمت تامين آمار و اطالعات توليدي ثبتی) سالنامه آماري (توسط
سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجانشرقی ،به دستگاه هاي اجرايی ،شهروندان و حوزه کسب وکار میباشد.
اين بيانيه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت ،روش هاي نظارت و مسئوليتهاي سازمانی را در صورت لزوم
مشخص می کند.
الگوي جداول و نحوه تهيه و تدوين کتاب سالنامه آماري استان از سوي مرکز آمار ايران به صورت يکپارچه به معاونت
آمار و اطالعات استانها ارسال می گردد .بعد از برگزاري دوره آموزشی در مرکز آمار ايران براي کارشناس مسئول
سالنامه آماري استان ،گردآوري آمار در استان انجام می پذيرد .دستگاههاي اجرايی در استان موظفند به منظور تسريع
فرآيند و تکميل جداول با دقت حداکثري ،رابط خود را به صورت مکتوب به معاونت آمار و اطالعات استان معرفی
نمايند.
مسئولیت
معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجانشرقی موافقت میکند که خدمت به ترتيب زير
ارائه شود:
پاسخگويی در جهت رفع نياز هاي آماري و ارتقاء فرهنگ آماريمتقاضی دريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طريق اتوماسيون اداري ،فکس يا ايميل رسمی به ايندستگاه ارائه نمايد.
اين خدمت به صورت ساليانه قابل ارائه استدر هر سال ،گردآوري و تجميع آمار سال قبل آخرين اطالع ساليانه موجود در دستور کار قرار میگيرد.شرايط ،فرمت جداول و استثناها از طرف مرکز آمار تعيين می گردد.در صورت بروز مشکل يا تناقض ،در اسرع وقت موضوع به کارشناس سالنامه استان اطالع داده شود تا از طريق مقتضیبررسی گردد.
هزينهها و پرداختها
رايگان است.
دوره عملکرد
اين توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحيه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخيص سازمان ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافقنامه اعالم
میگردد.
رئیس سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجانشرقي
داود بهبودي
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