جمهوری اسالمی ایران

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

عنوان خدمت :تامین آمار و اطالعات تولیدی ( سرشماری  ،آمارگیری های نمونه ای)
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان()G3C

خدمت به کسب و کار ()G3B

شناسه خدمت11121113111:
خدمت به دیگر دستگاههای دولتی ()G3G

شرخ خدمت -:آمار گیری از نیروی کار(چهار فصل)-آمارگیری از کار گاه های صنعتی  11نفر کارکن و بیشتر –آمار گیری از معادن در حال بهره برداری و کار گاه های
دارای فعالیت پشتیبان معادن -آمارگیری از هزینه در آمد خانوار شهری و روستایی –آمار گیری از قیمت کاال ها و خدمات مصرفی خانوار های شهری-آمارگیری از قیمت
و اجاره مسكن خانوار های اجاره نشین-آمار گیری از قیمت کاال ها و خدمات مصرفی خانوار های روستایی – آمار گیری از قیمت فروش محصوالت و هزینه های خدمات
کشاورزی در مناطق روستایی – آمار گیری از قیمت و تعداد صنعت  ،معدن  ،قیمت مرغداری ،گاوداری و خدمات-جمع آوری آمار کشتار دام و پروانه ساختمانی صادره
شده توسط شهرداری -آمارگیری از گردشگران ملی در مناطق شهری و روستایی در فصل تابستان -اجرای سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار-
آمارگیری جامع بارزگانی و خدمات  -آمارگیری از بنگاه های معامالت ملكی-آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه – آمارگیری از زراعت استانی نمونه مستقیم –
فهرست برداری نمونه پایه آمارگیری های خانواری در مناطق شهری و روستایی – آمار گیری از کارگاه های خدمات پشتیبانی حمل و نقل ویژه حساب های ملی – داده
آمایی طرح سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملكرد دستگا های اجرایی – آمار گیری از کار گاه های ارائه دهنده خدمات مرتبط با محیط زیست –آمار گیری از
گاوداری های صنعتی – آمار گیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک و ...

جزییات خدمت

مدارک مورد نیاز :دستور العمل –پرسشنامه –نرم افزار -قوانین و اسناد باالدستی
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

سالیانه

ساعات ارائه خدمت:

 32ساعت شبانه روز به صورت برخط

تعداد بار مراجعه حضوری:

نیاز به مراجعه حضوری ندارد
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب های بانكی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت

-

-

گیرندگان

-

-

-

-

نحوه دسترسی به خدمت

 اینترنتی
 پست الكترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس :

132-21311133

 تلفن همراه
 پیام کوتاه
 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمت

نحوه دسترسی به شكایت از

 -درج شكایت در سامانه ثبت شكایت در قسمت میزخدمت تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خدمت:

 -درج انتقادات و پیشنهادات در بخش «تماس با ما» تارنمای سازمان

نمودار مراحل دریافت
خدمت /زیرخدمت

