
 اي حسابهاي منطقه هیتهبیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

 برای ذیل به شرح را  " حسابهاي منطقه اي هیته "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی

 

 هدف

مختلا    یهاا  در بخش یرثبتیو غ یآمار و اطالعات ثبت یآور حسابهای منطقه جمع هیتههدف از توافقنامه سطح خدمت 

مای   اساتان  یاقتصاد یها مرتبط با حساب یآمار یها طرح یاجرا نیصنعت و خدمات و همچن ،یاز جمله بخش کشاورز

 باشد.

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 

 

 مسوولیت:  

 

قارار داده   رندگانیگ خدمت اریدر اخت یکیرا به صورت الکترون دخدمات خو اصفهاناستان  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 :ارائه دهد ریز بیکه خدمت مذکور را به ترت کندیو موافقت م

 

 به استان. رانیاز طرف مرکز آمار ا یجلسات آموزش یبرگزار یرسان اطالع -1

 .رانیاستان و شرکت در مرحله اول آموزش در مرکز آمار ا یا منطقه یها حساب هیکارشناس مسئول ته یمعرف -2

 یهاا  حسااب  هیا در اساتان توساط کارشاناس مسائول ته     یاقتصااد  یهاا  مرحله آموزش کارشناسان حساب یبرگزار -3

 .یا منطقه

صانعت و خادمات و    ،یلاه بخاش کشااورز   مختلا  از جم  یهاا  در بخاش  یرثبتیو غ یآمار و اطالعات ثبت یآور جمع -4

 استان. یاقتصاد یها مرتبط با حساب یآمار یها طرح یاجرا نیهمچن

 سامانه ساترا. قیاستان و ارسال از طر ییاجرا یها مربوط توسط دستگاه یها جداول و فرم لیتکم -5

 .یاقتصاد یها شده در سامانه ساترا، توسط کارشناسان حساب و ارسال لیتکم یها جداول و فرم ینیو بازب یبررس -6

 ها. مکاتبه با دستگاه ایتماس  قیاز طر شده لیدر جداول تکم یاحتمال یها رتیرفع نواقص، اشکاالت و مغا -7

 یهاا  گروه حسااب  سییو ارجاع به ر یاقتصاد یها اطالعات توسط کارشناس حساب دییو تأ یینها یبند جمع ل،یتکم -8

 .یا منطقه

 .یا منطقه یها گروه حساب سییاطالعات و ارجاع به معاون آمار و اطالعات توسط ر دییتأ -9

 توسط معاون آمار و اطالعات. «یمل یها حساب»سامانه  قیاز طر رانیو ارسال اطالعات به مرکز آمار ا دییتأ -11

 

 :ییو دستگاه اجرا رندهیمتقابل خدمت گ تعهدات

 



ساعته آماده پاسخگویی به مراجعاان متتمار در خصاوص ایان فرآیناد مای        24میزخدمت الکترونیکی سازمان به صورت 

 باشد.

 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

 .ین توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه اصالتیه آن صادر نگردد، اعتبار داردا

 

 توافقنامه خاتمه

 ناماه  توافاق  خاتمه موضوع قبلی اطالع با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 


