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  بخش زیر تهیه شده است،  چهارکه در  بوده تاکنون 96از ابتداي سالخراسان جنوبی استان  سامدعملکرد  گزارشگزارش حاضر، 

  ارتباطات برقرار شده از طریق سامد استان )1
 محتواي پیام هاي مردمی )2

  پاسخ دستگاه هاي اجرایی به تفکیک نتیجه اقدام )3
 یی استاناجرا هايدستگاههاي ثبت شده به همراه پاسخ هاي ارائه شده توسط  نمونه اي از پیام )4

  

  ارتباطات برقرار شده از طریق سامد استان)1
  

 درصد مجموع بسترهاي ارتباطی ردیف

  57.05 1,489 111تماس با  1
  35.94 938 سفر استانی 3
  4.75 124 مراسم 2
  2.11 55 مراجعه حضوري 4
  0.15 4 پست 5

 100 2610 مجموع
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  محتواي پیام هاي مردمی)٢

  توزیع پیام ها به تفکیک ماهیت.1.2
  م
  م 

 درصد مجموع ماهیت مورد ردیف

  92.03 2402 درخواست 1
  5.75 150 شکایت 2
  1.11 29 انتقاد 3
  0.34 9 پیشنهاد 4
  0.34 9 گزارش 5
  0.19 5 ایده و طرح 6
  0.19 5 تقدیر و تشکر 7
  0.04 1 ابراز احساسات 8

  100.00 2610 مجموع
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  توزیع پیام ها به تفکیک موضوعات.2.2
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 درصد مجموع عنوان ردیف

1 
درمان،جهیزیه، پرداخت امرار معاش، ( امور مساعدت مالی

 ...)بدهی و
396 15.17  

  14.06 367 اشتغال و وام خود اشتغالی 2
  5.25 137 وام قرض الحسنه 3
  4.02 105 تحت پوشش قرارگرفتن 4
  2.07 54 ایجاد نارضایتی در مردم 5
  2.07 54 مشکالت مددجویان کمیته یا بهزیستی 6
  1.88 49 آب رسانی 7
  1.61 42 تسهیالت مددجویانحقوق و  8
  1.53 40 برقراري مستمري 9
  1.53 40 خدمات شهري 10
  1.26 33 حقوق و مزایا 11
  1.11 29 واگذاري مسکن 12
  1.07 28 احداث و ترمیم راه روستایی 13
  1.07 28 بازپرداخت وام 14
  1.03 27 آزمون استخدامی 15
  1.03 27 تسهیالت بانکی 16
  0.96 25 آشامیدنی آب 17
  0.96 25 امکانات رفاهی و تفریحی روستا 18
  0.84 22 تسهیالت کشاورزي 19
  0.80 21 امکانات و تجهیزات بهداشتی، درمانی 20
  40.65 1061 سایر موضوعات 21

 100 2610 مجموع
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  توزیع پیام ها به تفکیک شهرستان.3.2
 نام شهرستان ردیف

ابراز 
 احساسات

 درصد مجموع گزارش پیشنهاد شکایت درخواست تقدیر و تشکر ایده و طرح انتقاد

  34.94 828 1 1 54 762 1   9   بیرجند 1
  13.29 315 1   20 291   1 2   نهبندان 2
  13.21 313   1 13 294 3 1   1 )قائن(قائنات  3
  12.78 303     7 295     1   )اسدیه(درمیان 4
  6.29 149   2 15 126     6   طبس 5
  4.56 108 2 1 4 100 1       سربیشه 6
  3.92 93     2 89   1 1   سرایان 7
  3.46 82 1   5 75     1   زیرکوه 8
  3.08 73 1   11 61         فردوس 9
  1.73 41     5 34     2   بشرویه 10
  1.60 38 1   2 35         خوسف 11

12 
استان خراسان 

  0.21 5       5         جنوبی

  0.89 21       21         سایر استانها 13
  99.96 2,370 7 5 139 2,188 5 3 22 1 مجموع

  

  
 می باشد  بیرجندمربوط به شهروندان  تاکنون 96بیشترین تعداد موارد ثبت شده از ابتداي سال مطابق جدول باال . 

  خدمات شهري، صدور یا تعویض شناسنامه، حقوق و و با موضوع   شهرستان بیرجندثبت شده مربوط به  شکایتباالترین تعداد
   .می باشد ... و  بازگشت به کار، واگذاري زمین، رسیدگی به وضعیت بیمارمزایا، 

  مربوط به اشتغال و وام خوداشتغالی، برق رسانی، تحت پوشش قرارگرفتن، کمک مالی  بیرجندشهرستان هاي  درخواستبیشترین
  . می باشد... و براي امرارمعاش، وام قرض الحسنه، بیمه بازنشستگی 
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  دستگاه هاي اجرایی به تفکیک نتیجه اقدامپاسخ ) 3

 بایگانی ارجاع داده شده نام دستگاه 

برگشت 
داده 
 شده

 ثبت خدمت
در دست 

 اقدام

مشاوره 
 شده

 پاسخ مثبت
پاسخ 
 منفی

 مجموع

استان ) ره(کمیته امداد امام خمینی 
 خراسان جنوبی

6   1 59 217 273   15 571 

 294       251 42     1 استانداري خراسان جنوبی
سرپرستی صندوق کارآفرینی امید 

 استان خراسان جنوبی
3 79   9 94 13   77 275 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 استان خراسان جنوبی

5 3   17 1 213     239 

اداره کل بهزیستی استان خراسان 
 جنوبی

6 4   11   176   25 222 

ه علوم پزشکی و خدمات دانشگا
 بهداشتی درمانی بیرجند

3 1   15 11 134   11 175 

سازمان امور اقتصادي و دارائی استان 
 خراسان جنوبی

143     1   12   2 158 

جهاد کشاورزي استان  سازمان
 خراسان جنوبی

9     52   72   19 152 

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 خراسان جنوبی

23   31 15   33   24 126 

ب و فاضالب روستایی شرکت آ
 استان خراسان جنوبی

2     15   72   1 90 

کل آموزش و پرورش استان اداره 
 71 31   11   29       خراسان جنوبی

 69 2   63 2       2 بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی
 65 45   13 1       6 بانک هاي ملی استان خراسان جنوبی
بانک هاي قرض الحسنه مهر ایران 

 استان خراسان جنوبی
1 3   30   6   24 64 

تجارت سازمان صنعت، معدن و 
 استان خراسان جنوبی

5   1 36   5   14 61 

 51 25   6   20       شهرداري بیرجند
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 

 اي استان خراسان جنوبی
3   3 41 1       48 

اداره کل تامین اجتماعی استان 
 خراسان جنوبی

1     7 1 22   15 46 

شرکت مخابرات استان خراسان 
 جنوبی

10     14       21 
45  
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 نام دستگاه
ارجاع داده 

 شده
 بایگانی

برگشت 
داده 
 شده

 ثبت خدمت
در دست 

 اقدام

مشاوره 
 شده

 پاسخ مثبت
پاسخ 
 منفی

 مجموع

شهید و امور ایثارگران استان بنیاد 
 44     43 1         خراسان جنوبی

 42     2   34     6 فرمانداري نهبندان
بانک هاي کشاورزي استان خراسان 

 40 10   14 6 10       جنوبی

وزیع نیروي برق استان شرکت ت
 خراسان جنوبی

3     3   32   1 39 

اداره کل ارتباطات و فناوري 
 اطالعات استان خراسان جنوبی

3     32   1     36 

لی گاز استان خراسان شرکت م
 36     27 6 3       جنوبی

دفتر امور امنیتی و انتظامی 
 استانداري خراسان جنوبی

2 6   5   12   3 28 

ب منطقه اي استان خراسان شرکت آ
 جنوبی

1     2   7   18 28 

اداره کل منابع طبیعی استان 
 27     25 2         خراسان جنوبی

شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفتی استان خراسان 

 جنوبی
      3   22     25 

 23       4 18   1   فرمانداري درمیان
کل زندان ها و اقدامات تامینی اداره 

 21 12   8       1   و تربیتی استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضالب شهري استان 
 خراسان جنوبی

2     6   11   2 21 

 21 4     1 14     2 اري قائناتفرماند
دفتر امور شهري و شوراهاي 

 استانداري خراسان جنوبی
13     5       2 20 

کل ثبت احوال استان خراسان اداره 
 19 12   4   2   1   جنوبی

اداره کل صدا و سیماي مرکز استان 
 19 12   1   6       خراسان جنوبی

شعب بانک مسکن استان  مدیریت
 خراسان جنوبی

3   7 2   5   2 19 

 18 2   3   6 1 5 1 فرمانداري بیرجند
 18     14 1 3       اري طبسفرماند

 16     14   2       فرمانداري سربیشه
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 نام دستگاه
ارجاع داده 

 شده
 بایگانی

برگشت 
داده 
 شده

 ثبت خدمت
در دست 

 اقدام

مشاوره 
 شده

 پاسخ مثبت
پاسخ 
 منفی

 مجموع

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
 15 1   4   10       خراسان جنوبی

اداره کل ورزش و جوانان استان 
 15     4 10 1       خراسان جنوبی

دفتر امور روستایی و شوراهاي 
 استانداري خراسان جنوبی

1 1       13     15 

شعب بانک صادرات استان  مدیریت
 خراسان جنوبی

1 1       9   1 12 

اداره کل امور مالیاتی استان خراسان 
 11 4   1 1 3 1 1   جنوبی

مور سیاسی و انتخابات دفتر ا
 استانداري خراسان جنوبی

11               11 

دفتر هماهنگی امور اقتصادي 
 11     4   7       استانداري خراسان جنوبی

 11       3 8       اري خوسففرماند
مدیریت شعب بانک ملت استان 

 11 2   7   1   1   خراسان جنوبی

 10       1 9       اري زیرکوهفرماند
مدیریت شعب بانک تجارت استان 

 10 1   2   6 1     خراسان جنوبی

بازارچه هاي مرزي استان  سازمان
 خراسان جنوبی

2 3   1   2   1 9 

مدیریت شعب بانک سپه استان 
 8     2   5   1   خراسان جنوبی

کل امور اداري و مالی اداره 
 7 2   3 1     1   استانداري خراسان جنوبی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگري استان خراسان 

 جنوبی
      2 1 2   2 7 

ی پست بانک استان خراسان سرپرست
 7     2   5       جنوبی

مدیریت امور عشایري استان 
 7 2   4 1         خراسان جنوبی

امور شعب بانک توسعه تعاون اداره 
 6 4     2         استان خراسان جنوبی

 6     3   3       فرمانداري بشرویه

 6       2 3     1 فرمانداري سرایان
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 نام دستگاه
ارجاع داده 

 شده
 بایگانی

برگشت 
داده 
 شده

 ثبت خدمت
در دست 

 اقدام

مشاوره 
 شده

 پاسخ مثبت
پاسخ 
 منفی

 مجموع

معاونت هماهنگی امور عمرانی 
 6       6         استانداري خراسان جنوبی

بانک هاي رفاه کارگران استان 
 5 3   1   1       خراسان جنوبی

 5       5         دادگستري استان خراسان جنوبی
کل بیمه سالمت استان اداره 

 خراسان جنوبی
1     3         4 

اداره کل مدیریت بحران استانداري 
 4       2 2       خراسان جنوبی

هالل احمر استان خراسان جمعیت 
 جنوبی

1     3         4 

صندوق بازنشستگی استان خراسان 
 4     1   3       جنوبی

کل آموزش فنی و حرفه اي اداره 
 3 1       1   1   استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
 3 2   1           خراسان جنوبی

فناوري اطالعات و شبکه  مدیریت
 دولت استانداري خراسان جنوبی

1             2 3 

معاونت هماهنگی امور اقتصادي و 
توسعه منابع استانداري خراسان 

 جنوبی
        3       3 

کل امور کتابخانه هاي عمومی اداره 
 2       2         استان خراسان جنوبی

اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
 2       2         خراسان جنوبی

کل حفاظت محیط زیست اداره 
 2 1   1           استان خراسان جنوبی

اداره کل روابط عمومی و امور بین 
 2       2         الملل استانداري خراسان جنوبی

 2     1 1         ه بیرجنددانشگا
 2       2         دانشگاه پیام نور ، واحد بیرجند

لی نخبگان استان خراسان دفتر م
 2       2         جنوبی

شرکت شهرك هاي صنعتی استان 
 2 2               خراسان جنوبی

  



١٠ 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ستگاهنام د
ارجاع داده 

 شده
 بایگانی

برگشت 
داده 
 شده

 ثبت خدمت
در دست 

 اقدام

مشاوره 
 شده

 پاسخ مثبت
پاسخ 
 منفی

 مجموع

 2       2         فرمانداري فردوس
یروي انتظامی استان خراسان ن

 2       2         جنوبی

اداره کل امور اجتماعی استانداري 
 خراسان جنوبی

1               1 

داره کل حفظ آثار و نشر ارزش ا
هاي دفاع مقدس استان خراسان 

 جنوبی
        1       1 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 1       1         استان خراسان جنوبی

داره کل پست استان خراسان ا
 1 1               جنوبی

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی 
 استانداري خراسان جنوبی

1               1 

دفتر منابع انسانی و تحول اداري 
 1     1           استانداري خراسان جنوبی

 3,647 463   ٠ 1,437 655 646 46 114 286 مجموع
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 یی استاناجرا هايدستگاهپاسخ هاي ارائه شده توسط هاي ثبت شده به همراه  منمونه اي از پیا )4

نتیجه   متن پاسخ
 اقدام

 ردیف خالصه تقاضا شماره پیگیري

به استحضار می رساند، روستاي مهنج 
از طریق مجتمع آبرسانی حومه 

تأمین آب می گردد شهرستان قائنات 
براي جبران کمبود آب یک حلقه چاه 
جدید حفر و در ایام عید سال جاري 
وارد مدار شده است با اتصال این چاه 

 19به مجتمع حومه مشکل تمامی 
  روستا مرتفع شده است

ثبت 
  خدمت

67772980356  
  

اینجانب ساکن شهرستان قائنات بخش مرکزي روستاي 
نفر در  500مهنج می باشم و با توجه به سکونت حدود 

وستاهاي اندریک، مهنج، رروستا و پوشش دهی 
معراج،کالته نصیر، رزدنبل، شیر مرغ از مجتمع آب شهید 

ماه شده این مجتمع با قطعی آب و بی  2فهمیده حدود 
ساعت در روز آبرسانی  1ا نهتآبی مواجه بوده است و 

صورت میگیرد و پیگیري هاي مکرر همچنان با بحران 
شدید آب مواجه هستیم با توجه به پایان سال و نیاز مبرم 
اهالی روستاهاي فوق الذکر درخواست آبرسانی هر چه 

  .سریعتر به روستاها را داریم

1  

مسائل و مشکالتی درخصوص نوبت 
دهی کامیون هاي حامل کاالي 

 78صادراتی در بازارچه مرزي میل 
وجود داشته است که با اقداماتی از 
قبیل استفاده از مجتمع خدماتی 
رفاهی، افزایش تعداد باسکول ها، 
افزایش نیروهاي بازارچه و گمرك، 
افزایش ساعت کاري در بازارچه تا 

  .حدودي زیادي برطرف شده است
  

ثبت 
  67926857056  خدمت

هستم و از قائن براي بازارچه مرزي اینجانب کامیون دار 
سربیشه بار سیمان می برم ولی متاسفانه در این بازارچه 
کامیونها اصال نوبت را رعایت نمی کنند و با مسئولین 
بازارچه تبانی کرده و باعث مشکالت عدیده اي براي ما 

رانندگان سربیشه بدون نوبت رد می شوند و ما . شده اند
طی پیگیریهاي که .مرز معطل بمانیم باید یک شبانه روز در

یم از طریق آقاي الهی و آقاي فخر به هیچ ه اانجام داد
نتیجه اي نرسیده ایم فقط عنوان می کنند پیگیري می 

  .لطفا رسیدگی کنید .کنیم 
  

2  

با توجه به اینکه محل متقاضی در 
حریم شبکه هاي برق قرار دارد امکان 
واگذاري انشعاب میسر نمی باشد 
بنابراین در صورتی که از لحاظ فنی 
امکان جابجایی شبکه وجود داشته 
باشد و هزینه هاي جابجایی شبکه 
پرداخت گردد امکان بهره مندي 
متقاضی از نعمت برق فراهم خواهد 

  . شد

مشاوره 
  67814318556  شده

ینجانب ساکن شهرستان درمیان روستاي دره چرم می ا
سال پیش منزلی ساخته ام و منزل  3باشم که حدود 

متر زیر شبکه برق قرار گرفته  1.5همسایه بنده حدود 
ماه شده که نتوانسته ام امتیاز برق را  6است و حدود 

دریافت کنم و طی مراجعات مکرر به شرکت برق عنوان 
کرده اند باید نامه اي از شوراي روستا بیاوریم که شرکت 

جابجا کند و شوراي روستا برق با هزینه خودش ستون را 
به هیچ عنوان همکاري نمی کند با توجه به موارد مطرح 
شده درخواست رسیدگی و پیگیري در خصوص امتیاز برق 
را دارم الزم به ذکر است کسی براي بازدید از منزل من 

  نیامده است
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به استحضار می رساند براي جبران 
سرویس آب در  4کمبود آب روزانه 

روستا تخلیه می گردد و شروع مخزن 
عملیات اجرایی مجتمع شهید رجایی 
که این روستا نیز جزء مجتمع می 

از یک هفته قبل شروع شده  باشد
  .است

ثبت 
  68098616556  خدمت

خانوار  150روستاي میرآباد شهرستان زیرکوه با داشتن 
از لحاظ آب آشامیدنی با مشکالت عدیده اي مواجه بوده 
و از اردیبهشت ماه سال جاري قطعی آب تشدید شده 
است و بیشتر ایام هفته آب قطع می باشد لذا درخواست 
رسیدگی و پیگیري در خصوص رفع مشکل کم آبی 

  .روستا را داریم
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به استحضار می رساند موارد مطروحه 
گردیده ، قسمتی در  پیگیري و رفع

محل اتصال باند دوم بوده و نقاطی در 
محل پل احداثی توسط راهداري 

  .است نرسیده به آب انبار بوده
  
  
  
  
  

ثبت 
  خدمت

67974728456  

کیلومتري  185دیگ رستم در _جاده محور دیهوك
ماه می شود آسفالت شده اما جاده اصال  2بیرجند مدت 

استاندارد نیست و هنوز چند ماه نگذشته آسفالت کنده 
با . شده و گودالهاي بزرگی ایجاد شده و خطرناك است

این همه عوارض و مالیاتی که مردم پرداخت می کنند 
این چه جاده سازي است که انجام می دهید و با بی 

می دهید و با جان  مسئولیتی پول بیت المال را هدر
  .لطفا رسیدگی نمایید. مردم بازي می کنید
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به عرض میرساند پرونده در ، با احترام
 أيمطرح و ر 100کمیسیون ماده 

مبنی یر  03/07/96 – 404شماره 
اجراي ضابطه و جمع آوري کانکس 

ثبت   . صادر گردیده است
  67936071556  خدمت

سکونت و  98پالك  18اینجانب در خیابان صمدي 
صاحب آرایشگاه مردانه می باشم و همسایه مقابل بنده 
تعویض روغنی دارد و از طریق کانکس در پشت بام 
مغازه اش بدون داشتن مجوزي براي نصب کانکس 
مزاحمت براي بنده ایجاد کرده است با توجه به پیگیري 

مورخ  7744ه نامه از طریق شهرداري بیرجند طی شمار
و مطرح شدن شکوائیه بنده در کمیسیون  25/4/96

و عدم تعیین تکلیف موضوع مطرح شده،  100ماده 
درخواست رسیدگی و پیگیري هرچه سریعتر به 

 .درخواستم را دارم
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علت عدم واریز حقوق به دلیل تاخیر 
ن کسري اعتبار و منابع مالی در تأمی

گان و واریز حقوق بازنشست بوده
) ستاد مرکزي در تهران(کشوري 

  . انجام می گردد
ثبت 
  68009796456  خدمت

اینجانب بازنشسته صندوق خدمات کشوري و از پرسنل 
بازنشسته جهاد کشاورزي می باشم و هر ماهه پرداخت 

به طور مثال حقوق ، حقوق با تاخیر انجام می شود
شهریور تا کنون واریز نشده و همچنین حقوق مرداد ماه 

و این ناهماهنگی باعث  واریز شد 07/06/96در تاریخ 
می شود که در مخارج ماهیانه با مشکل روبه رو شویم 
خواهشمند است نسبت به انعکاس این درخواست به 

  .مقامات مربوطه اقدام الزم به عمل آید
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به قطعی رومینگ شبکه با عنایت 
 GSM همراه و شبکه تلفن خانگی

روستایی در ایام مذکور در کل استان، 
ارتباط همراه اول روستایی قطع بوده 

 GSM لیکن ارتباطات تلفن خانگی
علی اي . روستایی برقرار بوده است

حال ارتباط رومینگ هم اکنون برقرار 
بوده و مشکلی براي ارتباطات همراه 

  .وجود ندارد اول روستایی
  
  
  
  
  
  

ثبت 
  68078740256  خدمت

روستاي آرك از شهرستان خوسف آنتن دهی بسیار 
 11ضعیفی در خصوص تلفن همراه دارد و از تاریخ 

مهرماه سال جاري تاکنون خط تلفن همراه اول قطع می 
باشد و هیچ اقدامی از سوي مسئولین ذیربط صورت 

در این  نگرفته است لذا درخواست رسیدگی و پیگیري
  .خصوص را دارم
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در خصوص وضعیت ارتباطی تلفن 
خانگی روستاي لجنو، همانگونه که 

مورخ  78430/10/65طی مکاتبه 
به اطالع شوراي محترم  29/07/96

روستا رسانده شده است نام این 
 20روستا در فهرست روستاهاي باالي 

خانوار فاقد تلفن خانگی به مجري 
است که  اعالم شده USO محترم طرح

در صورت هرگونه تصمیم نتیجه از 
طریق فرمانداري شهرستان فردوس به 

ضمنا با عنایت به . اطالع خواهد رسید
اجراي فاز اول طرح اینترنت پرسرعت 

در  USO روستایی از محل طرح هاي
این روستا، اهالی محترم روستا می 
توانند ضمن مراجعه به وب سایت 

 هاي- شرکت داده گستر عصر نوین
www.hi) وب web.i r یا مراجعه به  (

دفتر نمایندگی آن شرکت در مرکز 
استان نسبت به ثبت نام و دریافت 

  .خدمات اقدام نمایند

ثبت 
  67928022156  خدمت

ینجانب از طرف اهالی روستاي لجنو از توابع فردوس با ا
لطفا . خانوار درخواست خط تلفن ثابت دارم 20جمعیت 

  .رسیدگی نمایید
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