توافقنامه سطح خدمت " تهیه حسابهای منطقه ای"

 .1مقدمه

در جهان امروز ،آمار حسابهاي ملي و منطقه اي مهمترين ابزار دولت ها و تحليلگران اقتصادي در برنامه ريزي ها ،سياست
گذاري ها ،تحليل ها و تصيم گيري هاي كالن اقتصادي و اجتما عي به شمار مي رود .تخصصي شدن هرچه بيشتر
سازمانهاي كنوني موجب شده است كه امروزه در بيشتر كشورهاي جهان مسؤليت تهيه و انتشار حسابهاي ملي و
منطقه اي به عهده سازمانهاي آماري گذا شته شود .واگذاري اين مسئوليت مهم نه به طور اتفاقي بلكه عمدتاً به دليل
فراهم بودن امكانات وسيع آمارگيري در كليه زمينه هاي اقتصادي در سازمانهاي آماري و نيز به دليل بي طرف بودن اين
سازمان ها در تهيه و انتشار آمار بوده است .طبق قانون تأسيس مركز آمار ايران  ،وظيفه تهيه حسابهاي ملي كشور به عهده
اين مركز مي باشد و در همين راستا از سال  1379با همكاري معاونت هاي آمار و اطالعات استانها تهيه حسابهاي
منطقه اي براي استان هاي كشور نيز آغاز گرديده است.
 .2هدف

هدف از توافقنامه سطح خدمت اين است كه در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با كيفيت
خدمت " تهیه حسابهای منطقه ای " توسط "سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین" ،كيفيت تحويل خدمت مذكور
براي "مرکز آمار ایران " مورد توافق قرار گيرد.
 .3مسئولیت

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين موافقت مي كند كه خدمت مذكور را به ترتيب زير ارائه دهد :
 -1طراحي فرم ها وجداول
 -2تعيين دستگاههاي متولي توليد اقالم
 -3مكاتبه با دستگاههاي مرتبط
 -4پيگيري از دستگاهها و جمع آوري اطالعات
 -5بررسي صحت اطالعات
 -6تاييد اطالعات وارسال از طريق سامانه به مركز آمار ايران

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلف است در بازه هاي زماني مشخص شده توسط مركز آمار ايران به جمع آوري آمار و
اطالعات به صورت ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي مختلف پرداخته و پس از بررسي و تحليل آن به انتشار آنها بپردازد.
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت :

سامانه ساوانا
درگاه ملی آمار
مدارک الزم برای دریافت خدمت  :ابالغ رسمي مركز آمار ايران
مدت زمان انجام خدمت  :ساالنه
تعداد مرتبه مراجعه حضوری - :
زمان دسترسی به خدمت  :از طريق سامانه
استعالم (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی)  :نياز به استعالم خاصي ندارد.
 .5هزینهها و پرداختها

ارائه خدمت به صورت رایگان مي باشد.
 .6دوره عملکرد

اين توافقنامه سطح خدمت تا زماني كه اصالحيه آن صادر نگرديده ،و تحت امضاي "رئیس سازمان" ،اعتبار دارد.
 .7خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلي موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم مي گردد.
ابوالفضل یاری
رئیس سازمان

