
تاکنون 99مد استان از ابتداي سال گزارش عملکرد سا  

مورد به صورت مشاوره  16175 مورد تماس تلفنی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت استان برقرار شده که از این تعداد 22371تعداد 
به شرح ذیل ثبت سامانه ) پیشنهاد/انتقاد/گزارش/شکایت/درخواست(مورد  6196 تلفنی و یا پیگیري درخواست قبلی پاسخگویی گردیده و تعداد

.و به دستگاه هاي اجرایی ذیربط جهت رسیدگی و پاسخگویی الزم ارجاع شده است  

  :ارتباطات برقرارشده از طریق سامد استان-1

  ردیف نحوه دریافت تعداد 
  1 111تماس با  5989
  2 مراجعه حضوري 104
  3  پست 103

  

  :محتواي پیامهاي مردمی- 2

  :توزیع پیامها به تفکیک ماهیت-2.1 

  ردیف برچسب ماهیت تعداد 
  1 درخواست 5969
  2 شکایت و گزارش 136
  3 انتقاد 58
  4 تقدیر و تشکر 25
  5 سؤال 3
  6 پیشنهاد 3
  7  ایده و طرح 2

  

  

  



  :توزیع پیامها به تفکیک موضوعات-2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ردیف موضوع فراوانی
  1 )سبد کاال(حمایتی دولت  بسته 467

  2 وام قرض الحسنه 301

  3 اینترنت 237

  4 آب رسانی 227

  5 وام خود اشتغالی 201

  6 کمک مالی براي امرار معاش 193

  7 حقوق و تسهیالت مددجویان 165

  8 احداث و ترمیم راه روستایی 164

  9 گاز رسانی 145

  10 احداث و ترمیم راه و جاده 132

  11 خدمات شهري 127

  12 قطع آب 124

  13 عملکرد مدیر 124

  14 برق رسانی 109

  15 واگذاري زمین 107

  16 تحت پوشش قرارگرفتن 91

  17 سوخت رسانی نفت یا گازوییل 90

  18 واگذاري مسکن 85

  19 آب آشامیدنی 81

  20 مشکالت خانواده شهید، جانباز، آزاده، جاویداالثر و ایثارگر 75

  21  سایر موضوعات 2951



 امکانات ، مشکالت دانش آموزان، تفریحی و رفاهی روستا، اشتغال، کمبود نهاده هاي دامی الزم به ذکر است سایر موضوعات شامل امکانات
   .می باشند... و  و تجهیزات بهداشتی درمانی، ساخت مسکن روستایی، حقوق و مزایا، وام بانکی

  :تفکیک شهرستانوزیع پیامها به ت-2.3

  ردیف محل سکونت مجموع
  1 بیرجند 2526
  2 طبس 575
  3 )قائن(قائنات  560
  4 نهبندان 478
  5 سربیشه 467
  6 )اسدیه(درمیان 393
  7 فردوس 340
  8 زیرکوه 319
  9 سرایان 209
  10 بشرویه 157
  11 خوسف 153

  

  مردمی مرتبط به حوزه استحفاظی استان خراسان جنوبی نبوده و برگشت داده شده است مورد درخواست 19الزم به ذکر است تعداد  - 

  

  

  

  

  



  :پاسخ دستگاه هاي اجرایی به تفکیک نتیجه اقدام-3

 دستگاه هاي اجرایی
 مجموع بایگانی در دست اقدام پاسخ مثبت مشاوره پاسخ منفی ارجاع شده

 کمیته شناسایی وو  )ره(کمیته امداد امام خمینی 
پایش اطالعات شوراي هماهنگی نهادهاي 

 حمایتی

3 344 111 407 5 - 870 

 402 1 2 - 394 1 4 شرکت آب و فاضالب

 382 48 35 125 43 111 20 صندوق کارآفرینی امید سرپرستی

 287 8 - 72 184 20 3 بهزیستی

 272 10 9 6 228 11 8 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 250 - 4 124 - 118 4 ايراهداري و حمل و نقل جاده 

 245 - 35 - 204 1 5 جهاد کشاورزي

 236 - - - 229 - 7 ارتباطات و فناوري اطالعات

 225 - - 51 61 113 - بنیاد شهید و امور ایثارگران

 225 - 21 31 108 24 41 راه و شهرسازي

  

،  ،سرپرستی صندوق کارآفرینی امید ،کمیته امداد تاکنون 99دریافتی از ابتداي سال  براساس جدول باال با توجه به حجم نامه هاي  - 
ضمناً یادآور می شود که از ابتداي  .اندرا داشته موارد ارجاعی بهترین نحوه پاسخگویی به راهداري و حمل و نقل جاده اي  ،بهزیستی

ماس تلفنی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت استان برقرار شده که تمورد  307054راه اندازي سامانه سامد تاکنون تعداد 
و به دستگاه هاي اجرایی ذیربط جهت رسیدگی و پاسخگویی ثبت سامانه ) پیشنهاد/انتقاد/گزارش/شکایت/درخواست(در قالب موارد 

 .الزم ارجاع شده است


