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 تهيه حساب هاي منطقه اي

 

 مقدمه  .1

 هدفمند و جامع صورت به " ای منطقه حسابهای تهیه " خدمت توافق سطح بیانیه

 دوره یك برای را مشخص منطقه یك اقتصادی های فعالیت منظم و كمي مطالعه

 های حساب هدف. سازد مي پذیر امكان است سال یك معمول طور به كه معین زماني

 از معیني دوره در كشور های استان در اقتصادی نالك متغیرهای محاسبه ای، منطقه

 زماني مقطع یا دوره آن در ها استان اقتصادی وضعیت آن وسیله به كه است زمان

 ترین مهم.شود مي داده نشان ها آن اقتصادی توان و شده كشیده تصویر به خاص

 منطقه داخلي ناخالص محصول ها، حساب این از حاصل اقتصادی نالك كمیت

(GDPR) به دارد ریزی برنامه در توجهي شایان نقش ای منطقه های حساب. است 

 های حساب های یافته از استفاده بدون استاني ریزی برنامه اهداف تحقق كه طوری

  آدرس به آمار ملي درگاه به مراجعه با و باشد نمي پذیر امكان ای منطقه

 www.amar.org.ir  ملي های حساب/  آماری عاتالاط و ها داده " قسمت از  /

 مي مهیا ای منطقه های حساب نتایج به دسترسي امكان "ای منطقه های حساب

 .باشد

 هدف  .2

 مداری مشتری اصل به توجه راستای در كه است این خدمت سطح توافقنامه از هدف

 مدیریت سازمان توسط "ای منطقه حسابهای تهیه "خدمت كیفیت با ارائه منظور به و

 "ایران آمار مركز " برای مذكور خدمت تحویل كیفیت ،خوزستان  استان ریزی برنامه و

 .گیرد قرار توافق مورد

 مسئولیت .3

 را مذكور خدمت كه كند مي موافقت خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 :دهد ارائه زیر ترتیب به
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 آمار مركز از پرسشنامه یا خام جداول دریافت .1

 جهت ذیربط های دستگاه به دریافتي های پرسشنامه یا جداول ارسال .2

 تكمیل

  درخواستي عاتالاط دریافت و پیگیری .3

 احتمالي تاالاشك رفع و دریافتي های پرسشنامه یا جداول بررسي .4

 ایران آمار مركز به عاتالاط ارسال و بارگذاری .5

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایي .4

 شده مشخص زماني های بازه در است مكلف استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 دستگاه طریق از ثبتي صورت به عاتالاط و آمار آوری جمع به ایران آمار مركز توسط

 بپردازد. آنها انتشار به آن تحلیل و بررسي از پس و پرداخته مختلف اجرایي های

 :خدمت ارائه
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 :  خدمت دریافت برای مالز مدارک

 تصویب سرشماری، مورد در جمهور رئیس فرمان خدمت، متقاضي رسمي درخواست

 آمار عالي شورای در خاص طرح

 متغییر مي باشدبر حسب نوع طرح :  خدمت انجام زمان مدت

  -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

  .آنالین از طریق سامانه : خدمت به دسترسی زمان

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملكرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن یهالحاص كه زماني تا خدمت سطح توافقنامه این

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 .گردد مي مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي عالاط با گرفت، قرار
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