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پیشگفتار
ا ﺳتﺎن ﻓﺎرس ﯾﮑﯽ از  ۳۱ا ﺳتﺎن اﯾران و از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗرﯾﻦ ﻣراﮐﺰ ﺗﻤﺪن ا ﺳﺖ ﮐه در بخش جﻨﻮبﯽ اﯾﻦ ﮐ ﺸﻮر
واﻗعﺷﺪه اﺳﺖ .آبوﻫﻮاي اﺳتﺎن ﻓﺎرس در ﻧقﺎط ﻣختﻠف اﯾﻦ اﺳتﺎن به ﺳه دﺳته ﮐﻮﻫﺴتﺎﻧﯽ ،ﻣﻌتﺪل و گرم
ﺗقﺴییﯿ ﻣﯽﺷییﻮد .اﯾﻦ اﺳییتﺎن بﺎ ﻣﺴییﺎﺣتﯽ در ﺣﺪود  ۱۲۲۶۰۸ﮐﯿﻠﻮﻣترﻣربع ،چهﺎرﻣﯿﻦ اﺳییتﺎن بﺰرگ و بﺎ
جﻤﻌﯿتﯽ ﻣﻌﺎدل  4۸5۱۲74ﻧفر ،بر اﺳﺎس آﺧرﯾﻦ ﺳرﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧفﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در آبﺎن ﻣﺎه ،۱۳95
چهﺎرﻣﯿﻦ اﺳتﺎن ﭘرجﻤﻌﯿﺖ اﯾران به ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .بر اﺳﺎس ﺗقﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري ﺳﺎل  ،۱۳95اﺳتﺎن ﻓﺎرس
به  ۲9ﺷهرﺳتﺎن ۱۰۲ ،ﺷهر ۸4 ،بخش و  ۲۰5دﻫﺴتﺎن ﺗقﺴﯿ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣرﮐﺰ ا ﺳتﺎن ﻓﺎرس ،ﺷهر ﺳتﺎن ﺷﯿراز ا ﺳﺖ ﮐه بر ا ﺳﺎس ﺳر ﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧفﻮس و ﻣ ﺴﮑﻦ در آبﺎن ﻣﺎه
 ۱۳95به ﻫﻤراه ﺣﻮﻣه ﺧﻮد ،جﻤﻌﯿتﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۸۶9۰۰۱ﻧفر دا ﺷته ﮐه ﭘرجﻤﻌﯿﺖﺗرﯾﻦ ﺷهر اﯾﻦ ا ﺳتﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .از دﯾﮕر ﺷهرﻫﺎي ﭘرجﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳتﺎن ﻣﯽﺗﻮان به ﺷهرﻫﺎي ﻣرودﺷﺖ ،ﮐﺎزرون ،جهرم،
الرﺳتﺎن و ﻓﺴﺎ اﺷﺎره ﮐرد.
در اﯾﻦ ا ﺳتﺎن ،اﻣروزه بهجﺰ اﮐثرﯾﺖ ﻓﺎر ﺳﯽزبﺎن اﻗﻮام ﻣختﻠفﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ا ﺳتﺎن زﻧﺪگﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ازجﻤﻠه
ﻟرﻫﺎ ،ﻗ ﺸقﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻋرب ﺧﻤ ﺴه و ﻟک ﮐه ﻫر ﯾک به گﻮﯾشﻫﺎ و زبﺎنﻫﺎي ﻣختﻠفﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎر ﺳﯽ ،ﮐﺎزروﻧﯽ،
ﻟري ،الرﺳتﺎﻧﯽ ،ﻗﺸقﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﻮﻧﺪي ،دواﻧﯽ ،اردﮐﺎﻧﯽ ،ﻋربﯽ و ﮐهﻤرهاي (بﮑﮑﯽ) ﺳخﻦ ﻣﯽگﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻨﺎبع ﻣه
اﻗت صﺎدي ا ﺳتﺎن ﻓﺎرس بر ﭘﺎﯾه ﮐ ﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ،ﺷهرکﻫﺎي ﻣختﻠف صﻨﻌتﯽ ،ﭘﺎالﯾ ﺸﮕﺎهﻫﺎ ،صﻨﺎﯾع
ﭘتروﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿروگﺎهﻫﺎي ﻣختﻠف بﻨﺎﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳتﺎن ﻓﺎرس بﺎوجﻮد جﺎذبهﻫﺎي ﻣتﻌﺪد ﺗﺎرﯾخﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣذﻫﺒﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐﺰ ﻣه گردﺷییﮕري اﯾران اﺳییﺖ .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣراﮐﺰ ﻣه داﻧﺸییﮕﺎﻫﯽ اﯾران در
اﯾﻦ اﺳتﺎن واﻗعﺷﺪه اﺳﺖ.
گﺰارش ﺣﺎضییر ﻋﻤﻠﮑرد ﯾکﺳییﺎﻟه ﺳییﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾرﯾﺖ و برﻧﺎﻣهرﯾﺰي اﺳییتﺎن ﻓﺎرس در ﺳییﺎل  ۱۳9۶را ﻧﺸییﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ چﺎرچﻮبﯽ براي ﭘﯿ ﺸﺒرد اﻫﺪاف و برﻧﺎﻣهرﯾﺰي اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎلﻫﺎي آﺗﯽ بﺎ ﺷﺪ .ﻟذا
اﻣﯿﺪ اﺳییﺖ بﺎ بهرهگﯿري از گﺰارش ﺣﺎضییر ،ﻧقﺎط ﻗﻮت ﺳییﺎزﻣﺎن ﺗقﻮﯾﺖ و ﻧقﺎط ضییﻌف برﻃرف گردﯾﺪه و
اﺳییتفﺎده از ﻧﻈرات و ﭘﯿﺸییﻨهﺎدﻫﺎي ﮐﺎرﺷییﻨﺎﺳییﺎن و صییﺎﺣ ﻧﻈران ﻣﺤترم ،ﻣﻮجﺒﺎت ارﺗقﺎء و بهﺒﻮد ﮐﯿفﯽ
گﺰارش را ﻓراﻫ آورد .در اداﻣه از ﮐﻠﯿه ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺪﯾران ،رؤ ﺳﺎ و ﮐﺎر ﺷﻨﺎ ﺳﺎن ﻣﺤترم اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن جهﺖ

ﺗهﯿه و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ گﺰارش ﺗقﺪﯾر و ﺗﺸﮑر به ﻋﻤل ﻣﯽآﯾﺪ.
ساسان تاجگردون
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس
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وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی
 برنامهریزی برای برگزاری منظم جلسات رئیس سازمان و ابالغ مصوبات و تصمیمات متخذه به
واحدها و یا مراجع ذیربط
 برنامهریزی و ساماندهی حضور رئیس سازمان در گردهماییها ،مالقات ،بازدیدها ،مأموریتها و
جلسات مختلف با هماهنگی و همکاری دیگر سازمانها و معاونتهای سازمان
 بررسی اخبار رسانهها ،سایتهای اطالعرسانی و استخراج مطالب مربوط به سازمان و ارسال
برای رئیس سازمان و معاونتهای مربوطه
 برنامهریزی و اجرای برنامههای اطالعرسانی و توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلی و خارجی
بهمنظور دریافت و بررسی نظرات مخاطبان و تشریح فعالیتهای سازمان و پاسخگویی به اذهان
عمومی
 انجام امور مربوط به مناسبتها و مراسم با همکاری مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی
 انجام هماهنگیهای الزم با حوزه ریاست ،روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت و
برنامهریزی مرکز.
 دریافت ،بررسی ،رسیدگی و پاسخگویی به شکایت افراد حقیقی و حقوقی از واحدها و کارکنان
سازمان
 ایجاد هماهنگی و همکاری با مرکز حراست در انجام امور مربوط به حفاظت از اطالعات ،اسناد،
پرسنل و اماکن سازمان ،ارائه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان ،بررسی صالحیت و اعالم نظر
جهت انتصاب و تصدی افراد در مشاغل حساس و یا اعزام به خارج از کشور ،صدور کارت شناسایی
و مجوز رفتوآمد و سایر مواردی که از سوی مرکز حراست به استانها اعالم میگردد.
وظایف دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان
 انجام امور دبیرخانهای شورا
 تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورا
 دریافت و بررسی درخواستها و موضوعات واصله برای طرح در شورا
 تهیه گزارش از پیشنهادهای واصله و تکمیل اطالعات اولیه برای ارسال به شورا
 تهیه ابالغهای مربوط به تصمیمات متخذه در شورا و ارسال به مراجع مربوطه
 ایجاد بانک اطالعاتی از مستندات ،دستور جلسات و صورتجلسات شورا
 تهیه و تنظیم گزارشهای موردی بر اساس دستور رئیس سازمان
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مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف:
الف -حوزه ریاست:

 .1مدیریت راهبردی و نظارت بر تهیه برنامه آمایش سرزمین استان.
 .2نظارت عالیه بر اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایری استان.
 .3مدیریت راهبردی برنامه توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی ،تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد
صادرات محور روستاهای هدف استان (موضوع بند الف ماده  27قانون برنامه پنجساله ششم توسعه)
برنامهریزی و ساماندهی حضور رئیس سازمان در گردهماییها و مالقات و بازدیدها و مأموریتها
با هماهنگی ایشان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 .4دریافت ،بررسی و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی و کارکنان سازمان
و انتقال آن به ریاست محترم سازمان و پیگیری موضوع
 .5ایجاد هماهنگی و همکاری با دفاتر معاونین و مدیران سازمان جهت تسریع امور مربوطه
 .6تنظیم برنامه بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی قابلافتتاح در هفته دولت و دهه فجر در معیت
استاندار محترم

 .7تشکیل جلسات شورای معاونین بهصورت ماهانه در جهت بررسی مسائل و مشکالت سازمان
 .8اجرای برنامههای اطالعرسانی در جمع اصحاب رسانه
 .9برنامهریزی بازدید ریاست سازمان از حوزههای مختلف در راستای افزایش بازده کارکنان و
تکریم اربابرجوع
ب -روابط عمومی:

 -1انعکاس اخبار و اطالعیههای سازمان در سایت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس و
متعاقباً ارسال آن به رسانههای جمعی استان
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 -2دعوت از اصحاب رسانه استان فارس جهت حضور در نشستهای خبری با ریاست و معاونین
و مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس در طول سال  1396و همچنین جلسات
مهمی که ضرورت اطالعرسانی به مخاطبین دارد.
 -3حضور در اولین نشست هماهنگی مدیران روابط عمومی مرکز و سازمان مدیریت و برنامهریزی
استانها در زمستان سال  1396و متعاقباً قبول میزبانی از اجرای تور رسانهای نمایندگان رسانههای
خارجی بهمنظور بازدید از پروژههای عمرانی استان فارس

 -4اجرای تور رسانهای نمایندگان رسانههای خارجی بهمنظور بازدید از پروژههای عمرانی استان
فارس
 -5بروز رسانی سایت خبری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس
 -6تهیه و تدوین کلیپهای مختلف با توجه به برگزاری برنامهها و جلسات ازجمله کلیپ اولین
دوره مسابقات فوتسال درونسازمانی ،کلیپ روز مادر به مناسبت تجلیل از مقام شامخ زنان شاغل
در سازمان ،کلیپ روز پدر به مناسبت تجلیل از مقام شامخ مردان شاغل در سازمان و کلیپ آغاز
سال جدید
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 -7بررسی اخبار رسانههای مختلف اعم از سایتها ،مطبوعات و خبرگزاریها و استخراج موضوعات
مرتبط با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس و انعکاس آن به ریاست ،معاونین و مدیران
سازمان
 -8برنامهریزی و اجرای برنامههای مناسبتی و مراسمها با همکاری قسمت اداری ،مالی و پشتیبانی
و مشورت کامل با ریاست محترم سازمان
 -9توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلی و خارجی در راستای دریافت نظرات آنان و تشریح
فعالیتها و عملکرد سازمان و پاسخگویی به اذهان عمومی
 -10راهنمایی مراجعهکنندگان حضوری و تلفنی سازمان با رعایت حفظ حرمت آنان
 -11پوشش کامل خبری برنامهها ،جلسات مهم ،همایشهای سازمان به همراه تهیه عکس ،فیلم
و مجریگری
 -12طراحی ،تهیه و نصب برنوشته (بنر) به مناسبتهای مختلف و نصب آن در ورودی
ساختمانهای شماره  1و 2

حوزه ریاست و روابط عمومی
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 -13تهیه ،تنظیم و نگارش متنهای رسمی و ادبی بهمنظور ارسال نامهها و لوحهای تقدیر ،پیام
تبریک ،پیام تسلیت و پیام تشکر به مناسبتهای مختلف
 -14تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان پشتیبان سایت سازمان بهمنظور انجام پیشنهادها و
خواستههای موردنظر در سایت و همچنین برطرف نمودن نواقص موجود
 -15ایجاد تعامل و ارتباط دوسویه با اصحاب رسانه استان فارس بهمنظور انعکاس خبرهای سازمان
و تثبیت این موضوع بهعنوان یک اصل مهم
 -16ایجاد زیر سایت دبیرخانه شورای امربهمعروف و نهی از منکر سازمان بهعنوان اولین دستگاه
اجرایی استان فارس و حتی کشور بهمنظور اشاعه این فرهنگ
 -17راهاندازی بخشی از سایت سازمان بهمنظور اطالعرسانی اخبار و اطالعات مربوط به کمیته
ورزش و سالمت سازمان ،کتابخانه ،بازنشستگان و ...
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 -18مدیریت و نظارت کلی بر قسمتهای مختلف سایت سازمان
 -19ایجاد کانالهای چهارگانه اطالعرسانی در فضای مجازی (مجله خبری ،مجله ورزشی،
معاونت برنامهوبودجه و عطر یاس) باهدف اطالعرسانی فعالیتهای خبری و عملکرد سازمان در
حوزههای مختلف
الزم به ذکر است ،تمامی کانالهای مذکور در فضای مجازی در بستر تلگرام انجام میشد که پس
از بخشنامه معاون اول محترم رئیسجمهور در خصوص ممنوعیت استفاده از تلگرام ،در حال حاضر
کلیه فعالیتهای یادشده در قالب یک کانال به نام مجله خبری در "ایتا" انجام میشود.
 -20همکاری با واحد فناوری اطالعات سازمان بهمنظور راهاندازی پوسته سایت جدید سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان فارس و ارائه پیشنهادهای الزم بهمنظور ایجاد تغییرات موردنیاز با
رعایت تمامی اصول استاندارد (پیشبینی درج وبگاههای مهم ،پیوندهای مرتبط ،سازمان مدیریت
و برنامهریزی استانها ،سایر سامانهها ،قوانین و مقررات ،خدمات الکترونیکی ،معاونتها و مدیریت،
معرفی کارکنان و اخبار و اطالعیهها)
یادآور میشود در بخش پیوندهای مرتبط سایت جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس،
اخبار مناقصات و مزایدههای سازمان ،سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،سامانه مدیریت آموزش
کارکنان دولت ،شورای اقامه نماز ،شورای امربهمعروف و نهی از منکر ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس در آینه رسانهها ،شورای برنامهریزی و توسعه استان ،برنامه آمایش استان،
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ،سامانه معاونت آمار و اطالعات ،شورای فنی استان،
کتابخانه سازمان ،کمیته ورزش و سالمت و سامانه ارزیابی رصد آمایش "ساترا" پیشبینی و لینک
شده است.
در بخش سایر سامانهها نیز ،بخشی از آدرس سایت دستگاههای اجرایی استان فارس قرار
دادهشده است و در روزهای آینده نیز مابقی نیز تکمیل خواهد شد.

ج -دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان

بر اساس شرح وظایف ابالغی ،اهم اقدامات دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان به شرح
زیر میباشد:
-1-1انجام امور دبیرخانهای شورا
-2-1تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورا

حوزه ریاست و روابط عمومی
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در سال  1396تعداد  10جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تشکیل گردیده است .در خصوص
تمامی جلسات مورداشاره با توجه به جایگاه رفیع شورای برنامهریزی و توسعه استان بهعنوان
عالیترین نهاد تصمیم گیر در حوزه برنامهریزی منطقهای و نیز انتظار ویژه از سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان جهت انجام فعالیتهای کارشناسانه ،نهایت تالش و کوشش جهت انجام امور
بهصورت بهینه و با رعایت تمامی قوانین ،مقررات و اسناد باالدست مرتبط گردیده است .دستور کار
جلسات با هماهنگی رئیس و دبیر محترم شورا تهیه و در موعد مقرر به همه اعضای اصلی محترم
شورا ،ناظرین محترم و مدعوین گرامی ارسال گردیده است .همین موضوع در خصوص
صورتجلسات شورا نیز رعایت گردیده است.
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 -3-1دریافت و بررسی درخواستها و موضوعات واصله برای طرح در شورا
-4-1تهیه گزارش از پیشنهادهای واصله و تکمیل اطالعات اولیه برای ارسال به شورا
الف -با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد کارگروههای تخصصی فعال ذیل شورا معادل نه
کارگروه میباشد ،نهایت کوشش جهت برقراری ارتباط مناسب با دبیران محترم کارگروهها و نیز
مسئولین محترم دبیرخانههای کارگروههای تخصصی گردیده که پس از دریافت مصوبات
کارگروههای تخصصی (بهعنوان پیشنهادهای قابلطرح در صحن شورا پس از بررسی بهمنظور
تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد باالدستی) ،گزارش و فایلهای الزم پاورپوینت جهت ارائه در
صحن شورا در راستای بحث و بررسی و تصمیمگیری نهایی در مورد مصوبات کارگروهها ،تهیه
گردیده است.
ب -با عنایت به اینکه بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی ساالنه استان در چارچوب بخشنامهها و
دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ،بررسی ،توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای
سرمایه ای استان به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد دبیر شورا و نیز بررسی ،تصویب و ابالغ
ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان ،بررسی و توزیع اعتبارات هزینهای
دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک دستگاه بر اساس پیشنهاد دبیر شورا و همچنین سایر موارد
بودجهای که بر اساس مقررات میبایست در شورا ،تصویب گردد نیز از وظایف شورای برنامهریزی
و توسعه استان میباشد که نیاز به پیگیری و تعامل با حوزه معاونت هماهنگی برنامهوبودجه سازمان
دارد و با تعامل و همکاری دوسویه این امر محقق گردیده است.
ج-بررسی سایر موارد واصله و تکمیل اطالعات اولیه برای طرح در شورا که میبایست در مورد
آنها در شورا تصمیمگیری گردد.
 -5-1تهیه ابالغهای مربوط به تصمیمات متخذه در شورا و ارسال به مراجع مربوطه
در این خصوص و در مواردی که نیاز میباشد ،عالوه بر ارسال صورتجلسات شورا ،مواردی که
مرتبط با کارگروههای تخصصی میباشد رأساً توسط دبیرخانه شورا و در مواردی که مربوط به
فعالیتهای سایر حوزههای سازمان میباشد ،به حوزههای مرتبط جهت انجام مراحل بعدی ،ابالغ
میگردد .همچنین بهطور مستمر در مقاطع سهماهه گزارش کاملی از عملکرد شورا به مجلس
شورای اسالمی تهیه و ارسال میگردد.
 -6-1ایجاد بانک اطالعاتی از مستندات ،دستور جلسات و صورتجلسات شورا

حوزه ریاست و روابط عمومی
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هماکنون بانک اطالعاتی شورا ایجادشده و صورتجلسات کارگروههای تخصصی جهت بررسی و
اظهارنظر اعضای محترم ،آییننامهها ،اخبار شورا و صورتجلسات و سایر موارد موردنیاز از طریق
وبسایت شورا به آدرس  http://dsb2.farsp.irقابلدسترسی میباشد .الزم به ذکر است که پس
از احیای سازمان و فعال شدن سایت سازمان ،راهاندازی وبسایت جدید شورا باقابلیتهایی
بیشازپیش در دستور کار قرار گرفت و هماکنون فعال میباشد.

 -7-1تهیه و تنظیم گزارشهای موردی بر اساس دستور رئیس سازمان
در این خصوص نیز حسب دستور رئیس محترم سازمان ،گزارشهای موردی ،تهیه و تنظیم و
تقدیم گردیده است.
 -8-1ارزیابی مستمر اصالحیه آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان
(مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره /51551ت  50961هـ مورخ  )1394/4/24و انتقال
اشکاالت و ایرادات وارده به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نیز سازمان مدیریت و
برنامهریزی سایر استانها بهعنوان اولین استان و تعامل مستمر با مرکز.
 -9-1تهیه گزارش تحلیلی آسیبشناسی عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان
و راهکارهای عمومی برای افزایش کارایی شورا جهت استحضار رئیس محترم شورا و ارسال به
معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسالمی.

گزارش عملکرد یکساله سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس  -سال 1396

12

 -10-1تصمیمگیری در مورد پیشنهادهای متعدد ارائهشده از سوی کارگروههای
تخصصی ذیل شورا بر اساس تعداد  69جلسه به شرح جدول ذیل برگزارشده است.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

کارگروه
امور زیر بنایی و شهرسازی
امور اقتصادی
امور اجتماعی و فرهنگی
اشتغال
بانوان و خانواده
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
سالمت و امنیت غذایی
درآمدها و تجهیز منابع استانی
آمایش سرزمین ،محیطزیست و توسعه پایدار

تعداد جلسات در سال 1396
23
3
5
9
7
6
7
6
3

 -11-1ارزیابی مستمر عملکرد کارگروههای تخصصی بر اساس شاخصهای مصوب و
لحاظ اطالعات تکمیلی اخذ گردیده از دبیران محترم کارگروههای تخصصی در هر نشست شورا
 -12-1جمعبندی نتایج ارزیابی دوساالنه عملکرد کارگروههای تخصصی طی سالهای
 1395و  1396و قدردانی از تالش و کوشش تمام کارگروههای تخصصی بهعنوان بازوان اجرایی،
عملیاتی و کارشناسی شورای برنامهریزی و توسعه استان بهویژه از روسا و دبیران محترم
کارگروه های تخصصی برتر به دلیل مدیریت امور مربوط به تشکیل مستمر و منظم نشستهای
کارگروه ،ارسال بهموقع صورتجلسات و مستندات مرتبط به دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه
استان ،پیگیری مستمر و مطلوب مصوبات و ارائه پیشنهادهای تأثیرگذار بر رشد و توسعه استان
 -13-1جمعبندی نتایج تلفیقی ارزیابی دوساالنه حضور اعضای اصلی شورای برنامهریزی
و توسعه استان در نشستهای شورا سالهای  1395-96و مشارکت اعضای اصلی در سامانه
شورا برحسب ورود اعضای اصلی شورا به سامانه شورا و دریافت یا عدم دریافت صورتجلسات در
نشستهای شورا طی سالهای  1395-96و تقدیر از اعضای برتر
 -14-1تصویب کلیات بخش دوم طرح آمایش استان

حوزه ریاست و روابط عمومی
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برنامههای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالهای آتی
دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان

 -1پیگیری اقدامات انجامشده تا حصول نتیجه
 -2لزوم تشکیل واحد متناظر با دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سطح ملی و تعامل
بیشازپیش در سطوح ملی و استانی.
 -3نیاز به تقویت دبیرخانه شورا در چارت اصالحی سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها بهمنظور
هدایت بهینه کارگروههای تخصصی ذیل شورا و افزایش کارایی شورا.
 -4لزوم تسریع در تعیین تکلیف نهایی آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استانها
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معاونت هماهنگی برنامهوبودجه
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وظایف معاونت هماهنگی برنامهوبودجه
 مشارکت در طراحی نظام برنامهریزی توسعه ملی و منطقهای و اجرای نظام مصوب در استان.
 تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
استان و شهرستانها در چارچوب برنامه کالن کشور.
 تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای کالن امور اشتغال و سرمایهگذاری ،جمعیت ،آمایش
سرزمین ،آیندهنگری ،محیطزیست ،توسعه منابع استانی.
 نظارت و ارزشیابی فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خطمشیهای
توسعه ملی ،منطقهای و استانی.
 انجام امور مربوط به برنامهریزی منطقهای و تهیه طرحهای آمایش سرزمینی استان.
 تهیه و تدوین گزارشهای ساالنه اقتصادی و اجتماعی استان.
 انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق برنامههای استان ،بودجه سنواتی ،پیوستها و مستندات آن
با همکاری دستگاههای اجرایی و گروههای دیگر و در چارچوب ضوابط تعیینشده.
 انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در الیحه بودجه سنواتی و دفاع و
پیگیری در مراجع مربوطه.
 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بخشهای مختلف در چارچوب بخشنامه بودجه ،ضوابط،
دستورالعملها بودجه کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی.
 انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابالغ درآمدهای استانی ،اعتبارات هزینهای ،تملک داراییهای
سرمایهای ،تملک داراییهای مالی و ردیفهای متفرقه.
 بررسی و مبادله موافقتنامههای اعتبارات هزینهای ،تملک داراییهای سرمایهای ،تملک دارایی
مالی و ردیفهای متفرقه با دستگاههای اجرایی.
 انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی.
 بررسی ،تهیه و تدوین برنامههای بخشهای امور تولیدی ،زیربنایی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی.
 تهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینهای ،تملک داراییهای سرمایهای و مالی و
تبصرههای بودجه
 نظارت و ارزشیابی بر فعالیتهای هزینهای ،طرحها و پروژههای تملک دارایی سرمایهای و مالی
بهمنظور مطابقت عملیات انجامشده با برنامهها و اهداف پیشبینیشده.
 پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاههای اجرایی.
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 بررسی چگونگی و نقش سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی و مشارکتهای عمومی و غیردولتی
در اقتصاد استان.
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مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف
الف -گزارش عملکرد حوزه بودجه:

 -1تشکیل جلسات مختلف جهت توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان
 اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی ( 3208میلیارد ریال)
 اعتبارات  %3درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی ( 3728میلیارد ریال)
 اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور اعتبار استانی  455میلیارد ریال
 اعتبارات ارتقاء شاخصهای توسعه اقتصادی به مبلغ  1450میلیارد ریال
 اعتبارات موضوع  0/27درصد مالیات بر ارزشافزوده به مبلغ  484میلیارد ریال
 اعتبار ردیف استانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور موضوع ردیف  550000-47جدول
 10-1به مبلغ  4858میلیارد ریال
 اعتبار ملی و ملی با ویژگی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور موضوع ردیف 550000-47
جدول  10-1به مبلغ  2306میلیارد ریال

 -2بررسی و توزیع اعتبارات هزینهای بر اساس ضوابط اجرایی و دستورالعمل بودجه سال ( 96به
مبلغ  5231میلیارد ریال)
 -3بررسی و توزیع و مبادله الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای طبق دستورالعمل
بودجه سال  1396که سرجمع الزامات مبلغ  436میلیارد ریال میباشد.
 شامل مصوبات خاص  170میلیارد ریال
 اسفالت راههای روستایی  53میلیارد ریال
 ماده  12قانون برنامه پنجم  120میلیارد ریال
 زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی  41میلیارد ریال
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 حوزههای علمیه  32میلیارد ریال
 ساماندهی گلزار شهدا  20میلیارد ریال
 -4تشکیل جلسات متعدد جهت بهروزرسانی اطالعات شاخصهای توزیع اعتبارات قانون استفاده
متوازن از امکانات کشور
 -5بررسی و توزیع اعتبارات ابالغی هزینهای برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سالهای قبل
(مبلغ  214میلیارد ریال)
 -6پیگیری در خصوص بند ج ماده  24قانون الحاق و مکاتبات الزم با سازمان برنامهوبودجه کشور
و پاسخگویی به اربابرجوع
 -7مبادله موافقتنامه اعتبارات ملی با ویژگی استانی به مبلغ  2707میلیارد ریال
 -8مبادله موافقتنامه ردیفهای ابالغی به استان
 -9تهیه مکاتبات الزم در زمینه مشکالت و معضالت بودجهای دستگاههای اجرایی استان برای
سازمان برنامهوبودجه کشور
 -10راهنمایی و ارشاد دستگاههای اجرایی در خصوص مشکالت بودجه هزینهای و تملک
داراییهای سرمایهای
 -11تشکیل جلسات متعدد جهت توزیع اعتبارات بهصورت کمکهای فنی و اعتباری
 -12تشکیل جلسات متعدد جهت جذب تخصیص اعتبارات که بهصورت اسناد خزانه اسالمی به
استان ابالغ گردیده است

 -13تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای در مقاطع مختلف
 -14تشکیل کمیته برنامهریزی شهرستانها و مصوب نمودن پروژهها از منابع استانی ،سه درصد
نفت و گاز و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و همچنین بررسی وضعیت
پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی
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 -15بازدید از پروژههای عمرانی استان توسط کارشناسان بخشی و دبیران کمیته برنامهریزی
شهرستان (بازدید از  3017پروژه)
 -16تهیه سند بودجه سال 1396
 -17ابالغ و مبادله اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای و هزینهای تاکنون (تاکنون 1193
موافقتنامه عمرانی در قالب  607طرح و  111موافقتنامه هزینهای در قالب موافقتنامه با 25
دستگاه اجرایی مبادله گردیده است)(مبلغ  20499میلیارد ریال از محل درامد عمومی بهصورت
عمرانی و مبلغ  6726میلیارد ریال بهصورت هزینهای مبادله گردیده است)
 -18پیگیری جهت طرحهای قابلواگذاری از دستگاههای اجرائی
 -19تشکیل جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی جهت رفع مشکالت بودجهای (اعم از عمرانی
و هزینهای)

 -20اقدامات الزم جهت توزیع تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینهای در مقاطع مختلف و تهیه
صورتجلسات مربوطه
 -21همکاری با معاونت سرمایه انسانی استان (گروه نوسازی اداری) در ارزیابی شاخصهای
اختصاصی دستگاههای اجرایی
 -22بررسی الیحه بودجه سال 1397
 -23پیگیری تخصیص اعتبارات سال  1396و همچنین افزایش اعتبارات استان در الیحه سال
1397
 -24پیگیری طرحهای مربوط به سفر ریاست محترم جمهوری

 -25پیگیری تخصیص طرحهای ملی در سال  1396و پیگیری جهت افزایش اعتبارات استان در
الیحه سال  1397و انجام گزارشهای متعدد در این خصوص
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 -26شرکت فعال در جلسات مدیریت بحران و توزیع اعتبارات ماده  10و  12بر اساس شاخصهای
شهرستانی (توزیع مبلغ  1932میلیارد ریال)
 -27جمعبندی مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها در خصوص اعتبارات موضوع قانون
استفاده متوازن از امکانات کشور و نهایی کردن جداول مربوطه

 -28توزیع اعتبارات هزینهای جدیداالستخدام
 -29بررسی و تصویب پروژههای جدید و پروژههای دارای افزایش حجم عملیات با توجه به ماده
 23قانون الحاق ()2
 -30ثبت اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژهها در سیستم نظارت  4و ارائه گزارش بهمنظور طرح
در شورای برنامهریزی و توسعه استان
 -31مبادله موافقتنامههای عمرانی
 -32بررسی کسری اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی و پیشنهاد توزیع بهینه اعتبارات ابالغی
احتمالی
 -33ابالغ درآمدهای استانی و ارائه گزارش عملکرد درآمدهای عمومی به مرکز و پیگیری جهت
وصول درآمدهای عمومی دستگاههای اجرایی
 -34برگزاری سمینار آموزشی اسناد خزانه اسالمی

 -35برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکالت دستگاه اجرایی در خصوص مراحل اجرای اسناد
خزانه اسالمی
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برگزاری کالسهای آموزشی بهصورت کارگاهی جهت بودجهریزی عملکردی
پیگیری وصول نقدینگی اعتبارات هزینهای و عمرانی از خزانه معین استان
انجام امور مربوط به نقل و انتقاالت پرسنل دستگاههای اجرائی استانی
انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دستگاههای اجرائی استان

ب -گزارش عملکرد حوزه برنامهریزی:
ب-1-اقدامات انجامشده در گروه برنامهریزی ،آمایش و بهرهوری:

 -1برنامه آمایش استان :مطالعات بخش دوم طرح شامل تهیه و تکمیل فصل هفتم (طراحی و
برنامهریزی) و هشتم (نظام ارزیابی و پایش آمایش استان)
 -2برگزاری  5جلسه با حضور دستگاههای اجرایی ،مشاور و کارفرما در بخش دوم طرح آمایش
 -3تصویب کلیات طرح آمایش استان در شورای برنامهریزی و توسعه استان
 -4ارائه اولیه طرح آمایش استان در شورای آمایش کشور
 -5راهاندازی سایت آمایش استان
 -6تهیه گزارش سنتز آمایش استان فارس
 -7برگزاری جلسات در خصوص تهیه برنامه آمایش منطقه پنج کشور

 -8تهیه گزارش سنتز آمایش منطقهای با همکاری استانهای بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد
 -9پیگیری امور سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) ،جهت تهیه و تکمیل نقشهها و
اطالعات موردنیاز سامانه ،آموزش ساترا به دستگاههای اجرایی جهت راهاندازی و برقراری ارتباط
با سامانه از طریق وب و بارگذاری اطالعات و بهروزرسانی آنها بهطور مستمر
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 -10شرکت در جلسات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان و کمیتههای کارشناسی ذیل آن
 -11مبادله موافقتنامه طرحهای مطالعاتی حوزه برنامهریزی در سال 1396
 -12برگزاری  3جلسه کارگروه آمایش ،محیطزیست و توسعه پایدار و کمیتههای تخصصی ذیل
آن پیرامون وظائف یادشده.
 -13تهیه و تکمیل بانک اطالعات دیدگاههای توسعه استان
 -14تهیه گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان (سال )1395
 -15تهیه گزارشهای موردی ،متعدد و پیدرپی از سازمان برنامهوبودجه کشور بهخصوص از امور
برنامهریزی ،آمایش و محیطزیست
 -16برگزاری سمینار هماندیشی آبخوانداری و مدیریت منابع آب استان
 -17همکاری مستمر با سازمان برنامهوبودجه کشور در زمینه تهیه سند آمایش ملی به دلیل
عضویت در شورای راهبری آمایش و همچنین انطباق سند آمایش استان با ملی و خالصه نمودن
سند آمایش استان و بهروزرسانی آن جهت درج در سند ملی آمایش
 -18بررسی آمایش استانهای کشور و تکمیل پرسشنامههای مربوطه
 -19شرکت در جلسات بهرهوری
 -20عضویت کارشناسان این حوزه در کمیته پژوهش این سازمان
 -21عضویت کارشناسان این حوزه در کمیته کارشناسی اقتصاد مقاومتی سازمان
 -22نظارت بر دو طرح مطالعاتی درونسازمانی
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 -23جمعبندی و پیگیری دریافت لیست پروژههای مهم و دارای اولویت آمایش از دستگاههای
اجرایی استان
 -24پیگیری مربوط به سند توسعه روستایی و مشخص نمودن روستاهای هدف مربوط به سال
 1396و برگزاری جلسات متعدد استانی و شرکت در جلسات تهران در این خصوص تا ابتدای
اسفندماه 1396

ب -2-اقدامات انجام شده در گروه امور اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمی:

-1عملیاتی نمودن مشارکت بخش غیردولتی در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای تملک
داراییهای سرمایهای استان با همکاری دستگاههای اجرایی استان
در این خصوص جلسات مکرر با دستگاههای اجرایی استان در قالب کارگروه واگذاری دستگاههای
اجرایی استان تشکیل و موارد قانونی مرتبط و برنامههای کاری استان ارائه و برنامهریزی الزم
جهت مشارکت با بخش غیردولتی جهت تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای تملک داراییهای
سرمایهای استان با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی موجود انجام گرفت .تعداد  302پروژه برای
مشارکت با بخش دولتی شناسایی شد که در  239پروژه ،مشارکت با بخش غیردولتی تحقق یافت.
-2تهیه و ارائه گزارش ماهیانه واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای استان به سازمان
برنامهوبودجه کشور
-3شرکت در جلسات هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
این کارگروه ،تسهیالت پرداختشده در قالب طرح رونق تولید اقتصاد مقاومتی در سال  1396را
اجرایی نموده و همچنین باهدف حل موانع و مشکالت واحدهای تولیدی فعال بوده است .در
سال  1396در  59جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان شرکت گردیده که تعدادی از
این جلسات در شهرستانها بوده و مشکالت برخی از واحدهای تولیدی بررسی و در راستای حل
آن تصمیمگیری شده است.
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-4عضو کمیتههای نظارت طرح رونق تولید در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی استان و
بازدید از واحدهای تولیدی دریافتکننده تسهیالت رونق تولید
کمیتههای نظارت طرح رونق تولید باهدف ارزیابی عملکرد و چگونگی تحقق اهداف اجرای طرح
رونق تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی ،ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوده و
یکی از اعضای آن ،نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان میباشد .در سال  1396از 95
واحد تولیدی بخش صنعت استان و  14واحد تولیدی بخش کشاورزی استان که تسهیالت طرح
رونق تولید دریافت کرده بودند بازدید بهعملآمده و عملکرد تسهیالت دریافتی آنها از جوانب
مختلف موردبررسی قرارگرفته است.
 -5تهیه و ارائه گزارش عملکرد ماهیانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به معاونت امور تولیدی
سازمان برنامهوبودجه کشور
-6شرکت در جلسات کمیته جذب و حمایت سرمایهگذاری استان و مشارکت در امور مرتبط با
سرمایهگذاری استان
 -7مشارکت در تهیه سند آمایش سرزمین استان در پنل امور زیربنایی و انرژی
-8شرکت در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان
 -9شرکت در جلسات و همکاری با شورای راهبری اشتغال استان
-10مشارکت در اجرای "برنامه اشتغال فراگیر" و "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" و همکاری با کمیته فنی
بررسی طرحهای سرمایهگذاری متقاضی تسهیالت از محلهای فوقالذکر
-11شرکت در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان
-12پیگیری امور مربوط به راهاندازی کارگروه تخصصی مدیریت و راهبردی توسعه اشتغال پایدار
-13شرکت در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان و مشارکت در امور مرتبط
 -14همکاری با هسته مدیریت ،خدمات و گردشگری اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و گردشگری
شیراز
-15شرکت در جلسات کارگروه پیشبینی و پیشگیری از بافتهای ناکارآمد استان در دادگستری
و مشارکت در امور مرتبط با استان
-16همکاری در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی موضوع جزء ( )1بند (الف)
ماده ( ) 27قانون برنامه ششم توسعه کشور که در قالب انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور
مآب در حال انجام میباشد.
-17سایر امور محوله مرتبط با امور اقتصادی و سرمایهگذاری
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ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

در سال  1396به دلیل تطابق بیشتر سیاستها
و برنامههای ستاد اقتصاد مقاومتی استان با ستاد
اقتصاد مقاومتی کشور ،در ساختار ستاد اقتصاد
مقاومتی استان تغییراتی ایجاد گردید .در این
تغییرات جهت جلوگیری از موازی کاری ،در
زمینههایی که کارگروهها و کمیتههای قانونی
در استان فعال بودند امور مرتبط با وظایف آنها
به این کارگروهها و کمیتهها محول گردید و
کمیتههای اجرایی ارتقاء بهرهوری ،توسعه اقتصاد دانشبنیان و گفتمان سازی و فرهنگسازی
کماکان به فعالیت خود ادامه دادند .همچنین با توجه به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ،پروژههای
اولویتدار ملی را تعریف نمودند بالطبع بخشی از پروژههای دارای قابلیت برش استانی باید از طریق
دستگاههای اجرایی استان عملیاتی میشد که این وظایف نیز بهطور مشخص به دستگاههای
اجرایی استان محول و پیگیری گردید .اهم اقدامات انجامگرفته از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد
مقاومتی استان به شرح ذیل میباشد:
الف -عملیاتی نمودن وظایف تعیینشده برای استان
در قالب «بستههای پنجگانه رونق تولید و اشتغال»
در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منویات
مقام معظم رهبری در سال  1396بستههای رونق تولید و
اشتغال پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
کشور جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ملی ابالغ گردید.
بستههای پنجگانه شامل -1بسته ارتقاء توان تولید ملی -2
بسته تأمین مالی و سرمایهگذاری -3بسته جذب ،توسعه و
تعمیق تکنولوژی -4بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات
غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات) -5بسته اشتغال و
توانمندسازی نیروی کار بودند .در همین راستا طی مکاتبات دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی کشور ،ستاد اقتصاد مقاومتی استانها مکلف به پیگیری و رصد ،اجرا و عملیاتی شدن سهم
استان خود در پروژههای دارای قابلیت برش استانی برای تحقق اهداف ملی شدند .برای تحقق
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این امر ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مصوب نمود که دستگاههای اجرایی استان با
هماهنگی دستگاههای ملی متبوع خود ،سهم استان در پروژههای دارای قابلیت برش استانی را
مشخص و برنامه عملیاتی خود را طبق فرمت سامانه نیپا که مورداستفاده در ستاد اقتصاد کشور
میباشد را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اعالم نمایند .در سال  1396دبیرخانه ستاد
اقتصاد مقاومتی استان این موضوع را با هدف تحقق اهداف تعیینشده برای استان از طریق
دستگاههای اجرایی و کارگروهها و کمیتههای قانونی استان پیگیری کرده و اطالعات موردنیاز را
دریافت و گزارشهای مربوطه را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه نموده است.
ب -عملیاتی نمودن وظایف تعیینشده برای استان در قالب «پروژههای اولویتدار سال
»1396
در سال  1396ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور «پروژههای اولویتدار سال  »1396را تصویب
و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ملی ابالغ نمود .در همین راستا طی مکاتبات دبیرخانه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ،ستاد اقتصاد مقاومتی استانها مکلف به پیگیری و رصد ،اجرا و
عملیاتی شدن سهم استان خود در پروژههای دارای قابلیت برش استانی برای تحقق اهداف ملی
شدند .برای تحقق این امر ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان طبق مصوبات جلسات خود مقرر
نمود که دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی دستگاههای ملی متبوع خود ،سهم استان در
پروژههای دارای قابلیت برش استانی را مشخص و برنامه عملیاتی خود را طبق فرمت سامانه نیپا
که مورداستفاده در ستاد اقتصاد کشور میباشد را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اعالم
نمایند .در سال  1396دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان این موضوع را با هدف تحقق اهداف
تعیینشده برای استان از طریق دستگاههای اجرایی و کارگروهها و کمیتههای قانونی استان پیگیری
کرده و اطالعات موردنیاز را دریافت و گزارشهای مربوطه را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی
استان ارائه نموده است.
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ج -تعریف پروژههای استانی اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان عالوه بر عملیاتی نمودن و اجرای برش استانی پروژههای
ملی اقدام به تعریف پروژههای استانی اقتصاد مقاومتی نمود .در همین راستا ستاد اقتصاد مقاومتی
استان مصوب نمود که دستگاههای اجرایی استان و کارگروهها و کمیتههای استان عالوه بر برش
استانی پروژههای ملی ،برنامهها و پروژههای مرتبط با وظایف سازمانی خود که در راستای تحقق
اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی  24گانه ابالغی مقام معظم رهبری میگنجد را تعریف،
عملیاتی و اجرایی نمایند .دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اقدام به دریافت اطالعات دقیق
پروژههای استانی تعریفشده توسط دستگاههای اجرایی نمود و ضمن بررسی و رفع نواقص آنها،
پروژهها را به تصویب نهایی رساند و دستگاههای اجرایی استان مکلف به عملیاتی نمودن پروژههای
مذکور و ارسال گزارشهای ماهیانه پیشرفت فیزیکی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان شدند.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ضمن رصد عملکرد دستگاههای اجرایی استان ،گزارشهای
پیشرفت فیزیکی پروژهها را تهیه و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمود.

ح -تغییر ساختار و بهروزرسانی وبگاه اختصاصی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
فارس
در راستای اطالعرسانی در خصوص اقدامات انجامشده در استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی ،دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس اقدام به تغییر ساختار و بهروزرسانی
سایت خود به آدرس  www.moghavemati.mpo-fr.irنمود .دستگاههای اجرایی نیز موظف شدند
که گزارشهای خود را بهصورت ماهانه در سایت فوق بارگذاری نمایند.
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د -راهاندازی "سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژههای اقتصاد مقاومتی  -سانپا"
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بنا به اهمیت ساماندهی ،رصد و ارزیابی پیشرفت
فیزیکی پروژههای اقتصاد مقاومتی و تسهیل در ارتباط دستگاههای اجرایی استان با دبیرخانه این
ستاد ،اقدام به راهاندازی "سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژههای اقتصاد مقاومتی  -سانپا" نمود.
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پس از راهاندازی سامانه مذکور در استان ،دو جلسه آموزشی عمومی با دعوت از  60دستگاه اجرایی
استان برگزار شد و دستگاههای اجرایی استان با همکاری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان،
اطالعات پروژههای اقتصاد مقاومتی استان شامل  635پروژه را در سامانه سانپا بارگذاری کردند.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ضمن بررسی اطالعات پروژههای مذکور و راهنمایی
دستگاههای اجرایی برای رفع ابهامهای موجود جهت رسیدن به یک فهم مشترک ،پروژههای
مذکور را به تأیید نهایی رساند .همچنین بهطور مداوم ،پیشرفت فیزیکی پروژهها از طریق سامانه
مذکور بهروزرسانی شده و گزارشهای موردنیاز از چگونگی پیشرفت فیزیکی پروژههای اقتصاد
مقاومتی استان و عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهیه و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان
ارائه گردید.

32

گزارش عملکرد یکساله سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس  -سال 1396

هـ -معرفی و بررسی اجرای «برنامه اشتغال فراگیر» در ستاد اقتصاد مقاومتی استان
سیاستهای دولت در بازار کار بیانکننده خطمشی و تصمیمگیریهای دولت در استقرار و استمرار
فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساختها ،بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی
دولت ،اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسبوکار و تقویت و نهادینهسازی فرآیند پایداری و
توسعه اشتغال انجام میشود .برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی
بهخصوص برای جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی ،سیاستهای مداخالتی و طرحهای
اشتغالزای دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال
فراگیر» در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسید و جهت اجرا ابالغ شد .ستاد
اقتصاد مقاومتی استان نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داد و ضمن طرح موضوع و تشریح
آن در جلس ات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،اجرایی شدن این مصوبه را نیز پیگیری نمود.

و -معرفی و بررسی اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در ستاد اقتصاد مقاومتی
استان
در راستای تحقق اهداف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ،قانون
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق
توسعه ملی و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال (کارگروه
ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور)
تصویب و جهت اجرا ابالغ گردید .ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز این مهم را در دستور کار خود
قرار داد و ضمن طرح موضوع و تشریح آن در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،اجرایی شدن
این مصوبه را نیز پیگیری نمود.
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ی -برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

در سال  1396تعداد  12جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با  71مصوبه برگزارشده و
اهم اهداف جلسات مذکور به شرح ذیل بوده است:
 .1هماهنگی جهت تدوین برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی ملی و استانی در چارچوب
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوطه و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامههای
مصوب ستاد
 .2دریافت برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی استان و کارگروهها و کمیتههای فعال استان
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آنها
 .3گزارشگیری منظم از عملکرد دستگاههای اجرایی و کارگروهها و کمیتههای استان در اجرای
برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی
 .4اعمال نظارت و مداخله در موارد قصور و حلوفصل مشکالت برای تسهیل در امور
 .5اطالعرسانی مناسب از روند پیشرفت برنامههای اقتصاد مقاومتی استان
 .6ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف مجری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
برای عملیاتی کردن برنامههای مصوب ستاد
 .7شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
 .8ایجاد سازوکار مناسب بهمنظور تشخیص و تعیین اولویتها برای تخصیص بهینه منابع محدود
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برنامههای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالهای آتی
الف -برنامههای آینده پیشنهادی حوزه بودجه:

 -1برگزاری جلسات کارشناسی جهت توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بر اساس
شاخصهای تعریفشده هر بخش (توزیع فصل برنامه شهرستان)
 -2بررسی دستورالعمل و ضوابط اجرایی بودجه ،قانون بودجه سنواتی ،برنامه ششم توسعه و سایر
قوانین و ابالغ به دستگاههای اجرایی
 -3راهنمایی و همکاری با دستگاههای اجرایی استان در زمینه تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی با
توجه به ضوابط ،دستورالعملها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور
 -4تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان جهت توزیع اعتبارات عمرانی بین دستگاههای
اجرایی استان و سایر موارد
 -5تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان جهت توزیع اعتبارات هزینهای بین دستگاههای
اجرایی استان بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوطه فیمابین دستگاههای اجرایی استان
 -6تشکیل کمیته برنامهریزی شهرستانهای استان ( 29شهرستان) بهمنظور بررسی و تصویب
پروژههای عمرانی استانی و همچنین توزیع اعتبارات  %3نفت و گاز و توازن بر اساس آئیننامه
اجرایی مربوطه
 -7ابالغ اعتبارات هزینهای ،تملک دارایی سرمایهای و تبصرههای بودجه به دستگاههای اجرایی
استان
 -8مبادله موافقتنامههای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال  1397دستگاههای اجرایی
استان
 -9مبادله موافقتنامههای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی
استان در سال 1397
 -10نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی
 -11بازدید کلیه پروژههای عمرانی در کلیه مناطق استان توسط دبیران کمیته برنامهریزی
شهرستانها و کارشناسان بخشی
 -12بازدید پروژههای سفر مقام معظم رهبری توسط کلیه کارشناسان در طول سال و ارائه گزارش
به مرکز
 -13دریافت برنامه کاری دستگاههای اجرایی در سال  1397با رعایت مستندات قانونی و برنامه
ششم توسعه توسط کارشناسان بخشی
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 -14اولویتبندی پروژههای عمرانی در سال 1397
 -15مشخص کردن برخی از پروژههای عمرانی جهت بهرهبرداری در سال  1397توسط
کارشناسان بخشی
 -16شناسایی پروژههای قابلواگذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرحهای عمرانی
 -17شرکت در جلسات اقتصاد مقاومتی
 -18شرکت در کارگروه اجتماعی
 -19شرکت در کارگروه سالمت و امنیت غذایی
 -20شرکت در جلسات مناسبسازی فضاهای اداری جهت معلولین ،پیشگیری از بیماریهای
واگیر ،امور حقوقی و قانونی سالمندان ،پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری،
ساماندهی کودکان خیابانی و ...
 -21پاسخگویی در خصوص مشکالت اعتباری استخدام جدید و نقلوانتقال کارکنان و پیگیری
مداوم حل مشکالت یادشده
 -22پاسخگویی در خصوص مشکالت پاداش و پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان و
پیگیری دائم در این خصوص
 -23همکاری و هماهنگی با دستگاههای اجرایی در خصوص پیادهسازی بودجهریزی بر مبنای
عملکرد در سال 1397
 -24شرکت در جلسات کمیته دامپزشکی
 -25شرکت در جلسات شورای کشاورزی استان
 -26شرکت در دورههای آموزشی و سمینارها
 -27بررسی و پاسخگویی مستمر به نامههای دریافتی به معاونت
 -28پیگیری طرحهای مربوط به سفر ریاست جمهوری
 -29شرکت در جلسات کارگروه گردشگری و کمیتههای ششگانه ذیل آن و پیگیری مسائل
مربوطه
 -30برگزاری ستاد درآمد استان
 -31پیگیری و نظارت بر اجرای پروژههای ملی با ویژگی استانی
 -32برگزاری جلسات مشترک با مدیریت بحران استان در خصوص توزیع اعتبارات ماده  10و
ماده  ،12خشکسالی و حوادث بین دستگاههای اجرایی استان
 -33تهیه گزارشهای نظارتی از کلیه اطالعات عمرانی سال قبل و سال جاری و ارسال به مرکز
 -34بررسی کسری بودجه هزینهای دستگاه اجرایی استان
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 -35راهنمایی در خصوص توزیع بهینه اعتبارات هزینهای و کاهش فشار ناشی از کسری هزینهای
 -36پیگیری مکرر و دائم در خصوص تأمین کسری اعتبارات هزینهای از تهران
 -37پیگیری مکرر و دائم در خصوص تخصیص اعتبارات عمرانی
 -38ابالغ تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینهای و بررسی چگونگی هزینه کرد آن
 -39بررسی و پیگیری جهت اتمام و به بهرهبرداری رسیدن بهموقع پروژههای عمرانی طبق برنامه
زمانبندی پیشبینیشده در موافقتنامههای متبادله
 -40بررسی و تصویب پروژههای عمرانی جدید در کمیسیون ماده  23قانون الحاق 2
ب -1-برنامههای آینده پیشنهادی گروه برنامهریزی ،آمایش و بهرهوری:

 -1برنامه آمایش استان :تدوین نهایی برنامه آمایش استان و ارائه در شورای آمایش کشور
 -2پیگیری احیاء تاالبهای استان فارس و موارد پیرامون پیشگیری از عوارض خشکسالیهای
پیدرپی
 -3پیگیری امور سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا)،
 -4شرکت در جلسات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان و کمیتههای کارشناسی ذیل آن
 -5مبادله موافقتنامه طرحهای مطالعاتی حوزه برنامهریزی در سال 1397
 -6برگزاری جلسات کارگروه آمایش و کمیتههای تخصصی ذیل آن پیرامون وظائف یادشده.
 -7تهیه گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان (سال )1396
 -8تهیه شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان
 -9تهیه گزارشهای موردی ،متعدد و پیدرپی از سازمان برنامهوبودجه کشور بهخصوص از امور
برنامهریزی ،آمایش و محیطزیست
 -10برگزاری جلسات تخصصی پیرامون وضعیت بحران آب در استان و راهکارهای مقابله با آن،
ازجمله طرحهای انتقال آب و نظارت بر وضعیت توزیع و مصرف آب در بخشهای مختلف در
استان و بهخصوص در حوزه کشاورزی
 -11همکاری مستمر با سازمان برنامهوبودجه کشور در زمینه تهیه سند آمایش ملی به دلیل
عضویت در شورای راهبری آمایش
 -12برنامه ششم توسعه ا ستان
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ب -2-برنامههای آینده پیشنهادی گروه امور اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمی:

 -1عملیاتی نمودن مشارکت بخش غیردولتی در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای تملک
داراییهای سرمایهای استان با همکاری دستگاههای اجرایی استان
 -2استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکتهای مردمی در تکمیل پروژههای تملک داراییهای
سرمایهای استان
 -3شرکت در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و همکاری با آن کارگروه در
راستای رونق تولید استان
 -4بازدید از واحدهای تولیدی دریافتکننده تسهیالت رونق تولید (بهین یاب) در بخشهای صنعت
و معدن و کشاورزی استان و ارزیابی عملکرد اجرای آن طرح در استان
 -5شرکت در جلسات کمیته جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان و مشارکت در امور مرتبط با
سرمایهگذاری استان
 -6شرکت در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و مشارکت در اجرای سیاستها و
برنامههای آن کارگروه
 -7شرکت در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان و همکاری با آن کمیته
 -8همکاری با کارگروه تخصصی مدیریت و راهبردی توسعه اشتغال پایدار استان و مشارکت فعال
در زمینه توسعه اشتغال پایدار استان
 -9تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی ماده ( )27قانون برنامه ششم توسعه
کشور
 -10مشارکت و همکاری در اجرای "برنامه اشتغال فراگیر" و "قانون حمایت از توسعه و ایجاد
اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" در استان
 -11شرکت در جلسات کمیته فنی و ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری اشتغال روستایی و اشتغال
فراگیر
 -12نظارت بر حسن اجرای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در سطح استان
 -13شرکت در جلسات کارگروه پیشبینی و پیشگیری از بافتهای ناکارآمد استان
 -14شرکت در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان
 -15سایر امور محوله مرتبط با امور اقتصادی و سرمایهگذاری
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وظایف معاونت آمار و اطالعات
 ساماندهی ،اجرا ،استخراج و نظارت بر سرشماریهای عمومی و تخصصی در چارچوب
برنامههای مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده
 سازماندهی ،اجرا ،استخراج و نظارت بر آمارگیریهای نمونهای در قالب چارچوب ضوابط مرکز
آمار ایران
 جمعآوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمانهای اداری استان در چارچوب نظام
آمارهای ثبتی کشور
 بررسی و شناخت نیازهای آماری دستگاههای اجرایی و برنامهریزی استان و طرحهای اعتباری
هزینهای و تملک داراییهای استان
 تهیه و اجرای طرحهای آماری استانی و نظارت بر انجام آمارگیریها و سرشماریهایی که
توسط دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی انجام میگیرد.
 تجزیهوتحلیل نتایج طرحهای آماری استانی و آمادهسازی برای انتشار آمارنامه استان
 انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط ،تعاریف و مفاهیم استانداردشده مرکز آمار ایران
 تهیه حسابهای منطقهای (استانی) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تائید مرکز آمار ایران
 ارائه خدمات آماری و راهنماییهای فنی به دستگاههای اجرایی ،مراکز دانشگاهی ،تحقیقاتی،
آموزشی ،گروهها و کارشناسان متقاضی در سطح استان.
 بهنگام سازی چارچوب و ضوابط آماری مطابق با دستورالعملهای مرکز آمار ایران.
 ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو پایگاه اطالعات آماری با همکاری سایر
معاونتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
 تهیه و بهنگام رسانی نقشههای اطالعات مکانی موردنیاز استان با هماهنگی سازمان
نقشهبرداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مصوب
 جمعآوری و تدوین نیازهای اطالعاتی پایگاه اطالعات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان.
 تهیه و بهنگام سازی نقشههای شهری و روستایی برای طرحهای آماری با هماهنگی سازمان
نقشهبرداری کشور.
 انجام وظایف دبیرخانهای شورای کاربران (()GISسیستمهای اطالعاتی جغرافیایی استان)
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معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان فارس دارای  4گروه شامل گروه اجرای طرحهای
آماری و سرشماری ،گروه حسابهای منطقهای ،گروه
آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش دادههای آماری و گروه
نقشه و اطالعات مکانی میباشد.

مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف
الف -گروه اجرای طرحهای آماری و سرشماری:

این گروه بهعنوان یکی از ارکان معاونت آمار و اطالعات نقش مهمی در پیشبرد اهداف این معاونت
بر عهده دارد .اجرای سرشماری و طرحهای آماری و نظارت بر نحوه اجرای آن ازجمله وظایف این
گروه میباشد .طرحهای آماری انجامشده در سال  1396بهقرار ذیل میباشد:
-1طرح آمارگیری قیمت کاال و خدمات شهری
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی شهری بهعنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و
خدمات مصرفی خانوارهای شهری مهمترین ابزار اندازهگیری میزان تورم قیمتها در اقتصاد کشور
است .طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بهصورت ماهیانه و با
حجم نمونه  17منطقه شهری در کل استان اجرا گردید.
-2طرح آمارگیری قیمت کاال و خدمات روستایی
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی روستایی بهعنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و
خدمات مصرفی خانوارها روستایی میباشد و فقط مرکز آمار ایران این طرح را در روستاها اجرا
مینماید .طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی بهصورت ماهیانه
و با حجم نمونه  27آبادی در کل استان اجرا گردید.
-3طرح آمارگیری اجارهبهای واحدهای استیجاری
میزان تغییرات اجارهبهای واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین میزان تورم از طریق اجرای
این طرح محاسبه میگردد.
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طرح آمارگیری از اجارهبهای واحدهای مسکونی استیجاری بهصورت ماهیانه و با حجم نمونه 17
منطقه شهری در کل استان از یکم تا  22هرماه اجرا گردید.
-4طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای کشور ،جهت محاسبه خط فقر و ضریب جینی استفاده
میشود که بر اساس آن میتواند منعکسکننده چگونگی میزان و نحوه توزیع هزینهها و درآمدها
و چگونگی استفاده خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی در سطح ملی و منطقهای میباشد.
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی بهصورت ماهیانه و با حجم نمونه
 1536خانوار شامل  720خانوار شهری و  816خانوار روستایی در کل استان از یکم تا دهم هرماه
اجرا گردید.
-5طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر
بخش صنعت در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بهعنوان تأمینکننده
بسیاری از نیازهای برنامه توسعه ،جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است .بهمنظور شناخت
ساختار صنعتی کشور و اتخاذ سیاستهای توسعه صنعتی مناسب است.
اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر از تاریخ  1396/7/11لغایت
 1396/10/11با حجم نمونه  1131کارگاه صنعتی در کل استان اجرا گردید.
-6طرح آمارگیری نیروی کار
اشتغال و بیکاری ،ازجمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است ،بهگونهای که افزایش
اشتغال و کاهش بیکاری ،بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود .نرخ
بیکاری یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورداستفاده قرار
میگیرد .طرح آمارگیری نیروی کار باهدف برآورد شاخصهای نیروی کار بهصورت فصلی و ساالنه
و همچنین تغییرات آن در کل کشور و تغییرات ساالنه در استانها در فصول مختلف سال اجرا
میشود .این طرح آمارگیری از مهمترین طرحهای آماری مرکز آمار ایران است که با جمعآوری
اطالعات پایهای نیروی کار کشور ضمن محاسبه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی بهصورت
فصلی و ساالنه ،امکان تهیه و ارزیابی برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...را فراهم
میکند.
طرح آمارگیری نیروی کار بهصورت فصلی و با حجم نمونه  2388خانوار شامل  1500خانوار شهری
و  888خانوار روستایی در هفته سوم و چهارم ماه میانی هر فصل در کل استان اجرا گردید.
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-7طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات
از سال  1388تهیه شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در دستور کار مرکز آمار قرارگرفته
است .از اهداف کلی طرح تهیه شاخص قیمت تولیدکننده خدمات بهصورت فصلی و ساالنه در
سطح کل کشور میباشد.
این طرح بهصورت فصلی با  114نمونه در استان انجام گردید.
 -8طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریهای صنعتی
در طرح قیمت گیری از محصوالت مرغداریهای صنعتی ،قیمت محصوالت عمده تولیدشده توسط
مرغداریها پرسش میشود .این شاخص تغییرات در قیمت محصوالت مرغداریهای صنعتی را در
اولین نقطه مبادله در طول زمان اندازهگیری میکند.
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریهای صنعتی بهصورت فصلی و با حجم
نمونه  52مرغداری در کل استان اجرا گردید.
-9طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداریهای صنعتی
در برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،یکی از اهداف و
استراتژیهای برنامه امور دام کشور ،افزایش کمی و کیفی محصوالت دامی میباشد که با استفاده
مطلوب و اصولی از منابع و امکانات و با بهکارگیری روشهای نوین امکانپذیر میشود.
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداریهای صنعتی بهصورت فصلی و با حجم
نمونه  46گاوداری در کل استان اجرا گردید.
-10طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصوالت صنعتی
در طرح قیمت گیری از محصوالت صنعتی ،قیمت محصوالت عمده تولیدشده توسط کارگاهها
پرسش میشود .این شاخص تغییرات در قیمت محصوالت کارگاهها را در اولین نقطه مبادله در
طول زمان اندازهگیری میکند.
طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصوالت صنعتی بهصورت فصلی و با حجم نمونه
 60کارگاه صنعتی در کل استان اجرا گردید.
-11طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصوالت معدنی
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طرح قیمت گیری از محصوالت معدنی ،قیمت محصوالت عمده تولیدشده توسط معادن پرسش
میشود .این شاخص تغییرات در قیمت محصوالت معادن را در اولین نقطه مبادله در طول زمان
اندازهگیری میکند.
طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصوالت معدنی بهصورت فصلی و با حجم نمونه
 16معدن در کل استان اجرا گردید.
-12طرح آمارگیری از قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی
اطالعات مربوط به قیمت محصوالت کشاورزی و هزینه خدمات این محصوالت نقش اساسی و
اهمیت بسزایی در برنامهریزی و توسعه اقتصادی و برنامهریزی کشور و استان دارد.
طرح آمارگیری از قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی بهصورت فصلی و با  100آبادی نمونه
در کل استان اجرا گردید.
-13طرح فهرست برداری نمونه پایه آمارگیریهای خانواری 1396
برای انجام طرحهای آمارگیری خانواری مانند طرح نیروی کار و طرح هزینه و درآمد خانوار شهری
که از مهمترین طرحهای مرکز آمار ایران است نیاز به تهیه نمونه پایه بر اساس فهرست برداری
سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395بوده است که در سال  1396با حجم نمونه  8560خانوار
اجرا گردید .درواقع نمونهی پایهی آمارگیریهای خانواری شامل واحدهای نمونهگیری مرحلهی
اول (خوشهها) است که بر اساس اطالعات مربوط به بلوکها و آبادیهای کشور (حاصل از
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  )1395ساختهشده است و هرسال بخشی از آن بهروزرسانی
میشود.
-14طرح آمارگیری از کارگاههای ارائهدهندهی خدمات مرتبط با محیطزیست 1396
در این آمارگیری که بهمنظور شناخت وضع موجود فعالیت کارگاههای مرتبط با خدمات جمعآوری،
تصفیه ،دفع پسماند و بازیافت مواد ،آلودگیزدایی و تأسیسات لولهبازکنی و تخلیه چاه و فاضالب و
انتقال آن به مرحلهی اجرا درمیآید ،اطالعاتی درزمینهی مشخصات عمومی ،امکانات و تجهیزات
و نیز اطالعات اقتصادی کارگاهها جمعآوری میشود .این طرح با حجم نمونه  121کارگاه در سال
 1396اجرا گردید.
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-15طرحهای آمارگیری کارگاهی ویژهی فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTشامل:
طرح آمارگیری از شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کارگاههای کشورطرح آمارگیری از کارگاههای تولید تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطاتطرح آمارگیری از کارگاههای ارائهی خدمات فناوری اطالعات و ارتباطاتطرح آمارگیری از کارگاههای عمدهفروشی کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطاتطرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت انتشار الکترونیکیهدف اصلی اجرای این طرحها گردآوری شاخصهای"فناوری اطالعات و ارتباطات" در کارگاههای
کشور و نیز تهیهی حسابهای کارگاههایی است که تولیدکننده تجهیزات یا ارائهکننده خدمات
درزمینهی " فناوری اطالعات و ارتباطات" هستند .این طرح با حجم نمونه  3931کارگاه در سال
 1396اجرا گردید.
-16طرح آمارگیری از باغداری و دامداری سال 1396
محصوالت باغی و دامی مهمترین منابع تأمین غذای انسانها هستند و عالوه بر نقش بسیار مهمی
که در امنیت غذایی جامعه ایفا میکنند ،فراهم آورنده ماده اولیه بسیاری از صنایع از قبیل صنایع
غذایی ،لبنی و پوشاک محسوب میشوند .این فعالیتها منبع درآمد بسیاری از خانوارها بهویژه در
نقاط روستایی میباشند و عالوه بر آن اشتغال و امرارمعاش بسیاری از افراد شاغل در بخش خدمات
نظیر بازرگانان ،خردهفروشان و افراد شاغل در بخش حملونقل محصوالت کشاورزی به این دو
فعالیت وابسته است.
آمارگیریهای باغداری و دامداری  ،1396دو طرح نمونهگیری بسیار مهم و پیچیده بخش کشاورزی
هستند که در آنها ،اطالعات مهمی از این فعالیتها نظیر "تعداد بهرهبرداران این فعالیتها"،
"مساحت باغات و قلمستانها"" ،میزان تولید محصوالت باغی"" ،تعداد انواع دام" و "میزان تولید
شیر و گوشت" از بهرهبرداران اخذ میگردد .این طرح با حجم نمونه  15806بهرهبردار در سال
 1396اجرا گردید.
-17طرح آمارگیری از بهرهبرداریهای پرورش زنبورعسل سال 1396
مرکز آمار ایران در راستای وظایف قانونی خود درزمینهی تهیه حسابهای منطقهای و بهمنظور
محاسبه ارزشافزوده فعالیتهای مختلف ،اقدام به تهیه و اجرای طرحهای آماری ازجمله طرح
آمارگیری از بهرهبرداریهای پرورش زنبورعسل در سال  1396نمود .این طرح با حجم نمونه 296
بهرهبردار در سطح استان در سال  1396اجرا گردید.
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-18طرح آمارگیری از کارگاههای  10گانه حسابهای ملی (جامع بازرگانی)
مرکز آمار ایران در راستای اجرای وظایف قانونی خود در زمینه تولید آمار ،تهیه و تنظیم حسابهای
ملی اقدام به جمعآوری اطالعات متنوعی مینماید تا امکان بررسی تمامی فعالیتهای اقتصادی را
برای یک دورهی معین فراهم نماید .هدف از اجرای آمارگیریهای موردبحث جمعآوری آمار و
اطالعات موردنیاز بهمنظور محاسبهی ارزش تولید ،ارزشافزوده ،تشکیل سرمایهی ثابت و  ...در
فعالیتهای موردنظر میباشد.
این طرح با تعداد نمونهها  2494کارگاه و تاریخ اجرا  96/8/15لغایت  96/9/15در سال  96اجرا
گردید.
-19طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار
آمارگیری مزبور یک طرح نمونهگیری است و با انتخاب تعدادی نمونه از خانوارهای معمولی ساکن
در نقاط شهری و روستایی کشور اجرا میشود و به بررسی الگوی فعالیتها و رفتارهای فرهنگی
افراد  15ساله و بیشتر اعضای جامعه میپردازد .این طرح با تعداد  2900خانوار در استان فارس و
از تاریخ  96/7/30لغایت  96/8/30به مدت یک ماه در سال  96اجرا گردید.
-20طرح سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی 1396
تنوع آب و هوایی ایران ،بستری مناسب برای توسعه فعالیت پرورش قارچ خوراکی بشمار میرود.
لذا سرمایهگذاری در این زمینه میتواند نقش به سزایی در اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی داشته
باشد .با توجه به اهمیت برنامهریزی در این خصوص این طرح برای چهارمین بار در سال 1396
در سطح کشور بهصورت سرشماری اجرا گردید .این طرح با حجم نمونه  11پرورشدهنده/شرکت
در سطح استان در سال  1396از تاریخ  96/8/10لغایت  96/9/5بهصورت میدانی اجرا گردید.
-21طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفادهی افراد از فناوری اطالعات و
ارتباطات 1396
طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفادهی افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات »1396 -
به سفارش سازمان فناوری اطالعات ایران از 29آبان تا  29آذرماه سال  96به مدت یک ماه در
کشور اجرا گردید .هدف از اجرای این طرح ،تهیه  19شاخص بینالمللی در حوزه فناوری اطالعات
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و ارتباطات در سطح استانهای کشور بوده که مهمترین آنها ،محاسبهی ضریب نفوذ اینترنت
است که با مراجعه به  1140خانوار و  18موسسه اطالعات الزم کسب گردید.
-22طرح آمارگیری صید و آبزیپروری 1396
هدف کلی از اجرای این طرح گردآوری اطالعات آماری از مزارع پرورش ماهیان سرد آبی ،گرم
آبی و سایر آبزیان و همچنین منابع آبهای طبیعی و نیمهطبیعی ،گردآوری اطالعات آماری از
تعاونیهای پره ،شناورهای کیلکاگیر در شمال و شناورهای صیادی در جنوب ،در مناطق روستایی
و شهری سال  95بهمنظور محاسبه ارزشافزوده فعالیت آبزیپروری و صید آبزیان میباشد که از
تاریخ  1396/8/10لغایت  1396/9/5با حجم نمونه  18کارگاه این طرح اجرا گردید.
 -23طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری
بخش معدن از عمدهترین بخشهای تأمینکننده مواد اولیه صنایع و ساختمان محسوب شده و
ذخایر غنی مواد معدنی بهعنوان یک امکان بالقوه میتواند نقشی اساسی را در توسعه صنعتی کشور
ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضالت خودکفایی صنعتی کشور باشد.
طرح آمارگیری معادن در حال بهرهبرداری استان فارس با تعداد  330معدن از تاریخ  96/3/1لغایت
 96/7/30در سال  1396اجرا گردید.
الزم به ذکر است طی سال  ،1396تعداد  3گزارش تحلیلی آماری با مشخصات ذیل
تهیه گردیده است.

-1تهیه و تدوین گزارش تحلیلی"بررسی شاخصهای اصلی طرح آمارگیری نیروی کار
(نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی  10ساله و بیشتر -سالیانه و فصلی) استان فارس
طی سالهای  1384لغایت "1395
در این گزارش روند تغییرات شاخصهای اصلی طرح آمارگیری نیروی کار (نرخ بیکاری و نرخ
مشارکت اقتصادی  10ساله و بیشتر -سالیانه و فصلی) استان فارس طی سالهای  1384لغایت
 1395موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.
-2تهیه و تدوین گزارش تحلیلی"مروری بر محاسبه نرخ تورم و بررسی نرخ تورم
شهری ماهیانه کشور و استان فارس طی سالهای  1392لغایت (1396بر مبنای
")1390=100
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نرخ تورم ازجمله شاخصهایی است که همواره موردتوجه سیاستگذاران و عالقهمندان اقتصادی
بوده است .شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها ( )CPIبهعنوان یکی از بهترین
شاخصها برای محاسبه نرخ تورم است .در این گزارش به بررسی نحوه محاسبه نرخ تورم پرداخته
و نرخ تورم شهری ماهیانه کشور و استان فارس طی سالهای  1392لغایت  1396بر مبنای سال
پایه  1390بررسی میشود.
 -3بررسی و مقایسه توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان فارس و کشور
طی سالهای 1389-95
در این پژوهش ضمن معرفی شاخصهای نابرابری ازجمله ضریب جینی ،آتکینسون ،تایل و نسبت
دهک دهم به دهک اول با استفاده از دادههای طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها و نرمافزار
 Rبه تجزیهوتحلیل شاخصهای توزیع درآمد در استان فارس و کشور طی سالهای 1389-95
در مناطق شهری و روستایی پرداختهشده است.

ب -گروه حسابهای منطقهای:
حسابهای منطقهای ،مجموعهای از اطالعات آماری است که بهصورت ساالنه و بر اساس
فعالیتهای اقتصادی یک منطقه محاسبه میگردد .هدف حسابهای منطقهای ،محاسبه متغیرهای
کالن اقتصادی در استانهای کشور میباشد که بهوسیله آن وضعیت اقتصادی استان به تصویر
کشیده شده و توان اقتصادی آن نشان داده میشود .مهمترین کمیت کالن اقتصادی حاصل از این
حسابها ،محصول ناخالص داخلی منطقه ( )GDPRاست .حسابهای منطقهای نقش شایان
توجهی در برنامهریزی دارد بهطوریکه تحقق اهداف برنامهریزی استانی بدون استفاده از یافتههای
حسابهای منطقهای امکانپذیر نمیباشد .تهیه این حسابها ،آمارهای قابلاطمینان و سازگاری
را فراهم میآورد که زیربنای سیاستگذاریهای اقتصادی در راستای کاهش نابرابریهای اقتصادی
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و اجتماعی بین استانها است .حسابهای منطقهای از مجموع ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی
واحدهای تولیدی مقیم به دست میآید.
اهم گزارش گروه حسابهای منطقهای در سال :1396
-1جمعآوری اطالعات موردنیاز جهت تهیه حسابهای اقتصادی سال  1395استان و
ارسال آن به مرکز آمار ایران

این اطالعات مشتمل بر  15بخش و  72فعالیت جداگانه بوده و شامل اطالعات اقتصادی استان
در دستگاههای دولتی ،اطالعات ترازهای مالی و صورتهای مالی بیش از  430نهاد ،ارگان و
موسسه دولتی ،خصوصی و تعاونی میباشد .برای این منظور  129فایل اطالعاتی تهیه گردیده و
برای تهیه آن بیش از  3000نفر ساعت زمان صرف شده است.
-2اصالح و بازنگری اطالعات مربوط به حسابهای اقتصادی استان فارس و ارائه
گزارشهای الزم به مرکز آمار ایران
-3ارائه مشاوره به کارشناسان دستگاهها و محققان در خصوص آمار حسابهای
منطقهای
-4تهیه گزارش پژوهشی " جایگاه استان فارس در حسابهای اقتصادی (سال -93
 )1379و تبیین جایگاه استان فارس در بین استانهای کشور ".

در این گزارش پژوهشی ،شاخصهای کالن اقتصادی استانها تهیه گردیده و مقایسهای بین
استانها انجامگرفته است .همچنین شاخصهایی از قبیل بهرهوری ،بهرهدهی ،مزیت نسبی و ...
بر اساس ارزشافزوده بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی برای استان فارس و کل کشور
محاسبه گردیده و جایگاه استان در سطح کشور مشخص گردیده است.
ج-گروه آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش دادههای آماری:
مهمترین اقدامات انجامگرفته در گروه آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش دادههای آماری در سال
 1396بهصورت خالصه عبارتاند از:
 .1تهیه و تدوین نشریه سالنامه آماری استان فارس:

این نشریه در چارچوبی هماهنگ با تمامی استانها مطابق با الگوی مرکز آمار ایران بهصورت
ساالنه تهیه و در قالب کتاب چاپ و منتشر میگردد و حاوی اطالعات در زمینههای جمعیتی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان تا سطح شهرستان ازجمله نتایج آخرین سرشماریها و نیز
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آخرین آمار و اطالعات تولیدشده در دستگاههای اجرایی میباشد که این اطالعات در  23فصل
گنجاندهشده که در هر فصل گزیدهای از اطالعات آن فصل ،تعاریف و مفاهیم ،نقشه هر شهرستان
و جداول همراه با نمودار آورده شده است .شایانذکر است تمامی مراحل جهت تدوین این کتاب
بهصورت الکترونیکی در سامانه به آدرس  http://salnameh.sci.org.irانجام میشود و درنهایت
برای استفاده عموم بر روی سامانه جهت دریافت و چاپ قرار میگیرد و در قالب نسخه الکترونیکی
و آنالین با دسترسی سریع و آسان در دسترس همگان قرار میگیرد؛ و درنهایت پس از بررسی
نهایی و تأیید آن از سوی معاون آمار و اطالعات در قالب کتاب به چاپ میرسد و یک نسخه از
کتاب به همراه لوح فشرده آن حاوی اطالعات سالنامه ،نمودارها ،نقشه کشور و استان و شهرستان
و نسخههای دیگر سالنامه ازجمله نسخه اندروید و  IOSقابلنصب بر روی گوشیهای با
سیستمهای مذکور و کتابخانه دیجیتال در اختیار مرکز آمار ایران ،استاندار و دستگاههای اجرایی و
 ...قرار میگیرد .اطالعات این کتاب قابلاستفاده در برنامهریزیهای استانی میباشد و جهت
استفاده مدیران دستگاههای اجرایی ،بانکها ،محققان ،پژوهشگران و مراکز دانشگاهی در
اختیارشان قرار میگیرد .فایل این نشریه بر روی سایت معاونت آمار و اطالعات به آدرس
 http://amar.mpo-fr.irقرارگرفته است.
اقدامات انجامگرفته جهت جمعآوری و تهیه کتاب سالنامه آماری استان فارس سال
 1395به شرح زیر میباشد:

-1ایجاد بانک اطالعاتی سال جدید و بازنگری و بهنگام سازی الگوی جداول آماری الکترونیکی
و انتشاراتی سالنامه آماری کشور در سامانه الکترونیکی
 -2مکاتبه با دستگاههای اجرایی بهمنظور دریافت اطالعات فصول سالنامه ،پیگیری تکمیل و تأیید
نهایی جداول اینترنتی در سالنامه الکترونیکی سالنامه آماری
-3تکمیل و تأیید اطالعات جداول اینترنتی مرتبط با طرحهای آماری مرکز در سامانه الکترونیکی
 -4انجام بررسیهای کارشناسی به لحاظ ناسازگاریها و خطاها در جداول اینترنتی تکمیلشده
دستگاهها و پی گیری انجام اصالحات احتمالی و تائید نهایی توسط مدیران دستگاهها
 -5رسم نمودارهای مرتبط با هریک از جداول اینترنتی نهایی شده
 -6انطباق جداول انتشاراتی بر مبنای جداول اینترنتی
 -7تهیه و ویرایش فایل  wordهریک از فصول و بهنگام سازی بخشهای مقدمه ،تعاریف و
مفاهیم ،گزیده اطالعات ،فهرست منابع و مآخذ
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 -8برسی نسخه چاپی فایل  wordویرایش شده (شامل مقدمه فصل ،تعاریف مفاهیم ،گزیده
اطالعات ،نمودارها و نقشهها و جداول آماری)
-9دریافت مجوز فرهنگ و ارشاد ،فیپا و شابک جهت چاپ کتاب سالنامه آماری استان فارس سال
1395
-10پیگیری و استعالم از چاپخانهها جهت چاپ کتاب
-11چاپ کتاب و ارسال یک نسخه از کتاب و سی دی به مرکز آمار ایران ،سازمان برنامهوبودجه
کشور ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ،استاندار و معاونین استاندار ،فرمانداریها،
شهرداریها و دستگاههای اجرایی

 .2طرح کشتار دام کشتارگاههای استان

این طرح در تمامی استانها بهصورت هماهنگ و یکپارچه مطابق با الگوی مرکز آمار ایران و
بهصورت فصلی انجام میگیرد و به مرکز آمار ایران ارسال میگردد .به این صورت که اطالعات
کشتار دام کشتارگاههای استان بر اساس چارچوب مرکز آمار ایران از کشتارگاههای استان جمعآوری
و بعد از انجام مراحل کار ،فایل نهایی آن به مرکز آمار ایران ارسال میگردد .از نتایج این طرح در
تهیه نشریه کشتار دام و در عرصه فرآوردههای دامی استان استفاده میگردد.
 .3طرح جمعآوری اطالعات پروانه ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان

این طرح در تمامی استانها بهصورت هماهنگ و یکپارچه مطابق با الگوی مرکز آمار ایران و
بهصورت فصلی انجام میگیرد .به این صورت که اطالعات پروانههای ساختمانی مربوط به 102
شهر بر اساس چارچوب مرکز آمار ایران از شهرداریهای استان جمعآوری و در سامانهای جامع و
هماهنگ از سوی مرکز آمار ایران دادهآمایی و ویرایش گردیده و درنهایت فایل آن به مرکز آمار
ایران ارسال میگردد .از نتایج این طرح در تهیه نشریه پروانههای ساختمانی و در فعالیتهای
مربوط به مسکن استفاده میشود.
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 .4تهیه و تدوین نشریه گزیده شاخصها و نما گرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
استان

این نشریه که بهصورت فصلی و ساالنه و مطابق با الگوی مرکز آمار ایران تهیه و چاپ میگردد
حاوی آخرین آمار و اطالعات تولیدشده توسط دستگاههای اجرایی استان در سال و فصل موردنظر
میباشد که در آن میزان تغییرات شاخصهای موردنظر بهصورت فصلی و ساالنه محاسبه میشود
که بیانگر وضعیت استان در زمان موردنظر میباشد و برای مقایسه شاخصها در فصلهای گوناگون
به کار میرود .نتایج این نشریه جهت استفاده مدیران ،محققان ،پژوهشگران ،مراکز دانشگاهی و
عموم در اختیارشان قرار میگیرد.
 .5تهیه نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال -1395استان فارس و
دریافت فیپا و شابک جهت چاپ کتاب
 .6تهیه نشریه گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان سال
 1395و دریافت فیپا و شابک جهت چاپ کتاب
 .7پیگیریهای الزم جهت تهیه زیرسایت مستقل معاونت آمار و اطالعات سازمان
 .8تغذیه و بهروزرسانی سایت معاونت آمار و اطالعات سازمان
 .9جمعآوری اطالعات سالهای  1345تا  1395بر اساس نتایج سرشماریهای
انجامگرفته طی این سالها جهت تهیه و تدوین نشریه گزیده شاخصهای جمعیتی
استان طی سالهای  1345لغایت 1395
 .10جمعآوری و محاسبه شاخصهای جمعیتی و اشتغال مربوط به زنان در سالهای
 1355تا  1395و تحلیل آن در چارچوب گزارش.
 .11جستجو ،مطالعه و جمعآوری اطالعات سالهای  1335لغایت  1375جهت
پیشگیری از نابودی اسناد گذشته

ازآنجاکه از اطالعات مهم و کلیدی استان در سالهای گذشته (سالهای ،1355 ،1345 ،1335
 1365و  )1375فایلی در دست نیست و فقط یک نسخه از این اطالعات مهم در کتابخانه موجود
بوده که بسیار صفحات آن فرسوده و متن آن کمرنگ شده ،نیاز است که اطالعات بهصورت
الکترونیکی در سایت و بهصورت فایل در سیستم نگهداری شود تا از خطر نابودی حفظ شوند .به
همین خاطر بر آن شدیم که یک کار اساسی جهت جمعآوری اطالعات کاغذی سالهای گذشته
چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان و شهر و آبادی و در صورت امکان بروز رسانی
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اطالعات انجام گیرد و چون حجم وسیعی از اطالعات را در برمیگیرد نیاز به کار و تالش و زمان
بسیار میباشد.
 .12بهنگام سازی جمعیت بر اساس تقسیمات کشوری استان

بهنگام سازی و ارائه اطالعات جمعیتی استان تا سطح آبادیهای استان بر پایه نتایج سرشماریهای
عمومی نفوس و مسکن استان و بر اساس تقسیمات کشوری استان تا سال  1396انجامگرفته
است.
 .13تخمین خانوار و جمعیت

تخمین خانوار و جمعیت در سطح استان ،شهرستان ،شهر و در صورت لزوم آبادی بر پایه نتایج
سرشماریهای انجامگرفته جهت پاسخگویی به نیازهای استانداری ،فرمانداریها ،شهرداریها،
بخشداریها ،دهیاریهای استان و سایر بخشها انجامگرفته است.
 .14ارائه خدمات آماری

ارائه خدمات آماری موردنیاز دستگاههای اجرایی ،نهادها ،بانکها و مؤسسات دولتی ،مراکز
دانشگاهی ،تحقیقاتی ،آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان انجامگرفته است.
 .15اطالعرسانی

اطالعرسانی نتایج سرشماریهای انجامشده ،ارائه اطالعات در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،آمارهای پایهای و کلیدی در سطح استان ،محاسبه شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی و اطالعات جمعیتی ازجمله جمعیت شهرستانها به تفکیک شهر ،بخش ،دهستان و آبادی
برحسب جنس و سن بر اساس نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن انجامگرفته و تخمین
جمعیت برای سالهای جاری به متقاضیان از طرق مختلف ازجمله:
 سایت درگاه ملی آمار ایران به آدرس http://amar.org.ir
 حضوری
 در قالب نامه از طریق اتوماسیون
 .16محاسبه شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

مقایسه و محاسبه شاخصهای موردنظر جهت مناسبتها ،محاسبه شاخصهای کلیدی استان هر
سه ماه یکبار.
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 .17مشارکت و همکاری در ارائه آمار به سایر معاونتهای سازمان
 .18تغذیه و بروز رسانی آرشیو نشریات استان

تهیه آمارهای موردنیاز و شاخصهای کلیدی استان برای تغذیه و بهروزرسانی آرشیو نشریات استان
فارس در سایت درگاه ملی آمار ایران
خالقیت (تهیه نسخههای دیگر سالنامه):
 .19تهیه نسخه اندروید:

تهیه نسخه اندروید سالنامه آماری استان برای سیستمهای اندروید قابلنصب بر روی گوشیها و
تبلتهای مجهز به این سیستم.
 .20تهیه نسخه :IOS

برای اولین بار در کل کشور تهیه نسخه  IOSسالنامه قابلنصب بر روی گوشیهای آیفون که در
 App Storeلینک آن بهصورت رایگان جهت دریافت قرار دادهشده است.
 .21تهیه نسخه کتابخانه دیجیتال سالنامه
 .22تهیه و تدوین گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395
 .23تهیه چارت تحوالت جمعیتی فارس طی سالهای  1345لغایت 1395
 .24تهیه چارت هرم سنی جمعیت استان فارس در سالهای  1390و 1395
 .25تهیه هرم سنی جمعیت شهرستانهای استان بر اساس نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سالهای  1390و 1395
 .26تهیه طبقهبندی آبادیهای استان برحسب خانوار بر اساس سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سال  1395جهت شناسایی روستاهای توسعهیافته استان.

د -گروه نقشه و اطالعات مکانی:
 .1تهیه نقشه جهت طرحهای آماری:

با توجه به اعالم مرکز آمار و تعیین نمونهها بر روی شماره بلوکهای آماری نقشههای موردنیاز
هر طرح تهیه و سپس بهصورت پالت در اختیار عوامل اجرایی طرح مربوطه قرار میگیرند.
 .2تهیه و بهنگام رسانی نقشه  9000آبادی استان فارس و نظارت بر اجرای میدانی و
عملیات GIS Ready
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با برونسپاری طرح "تهیه و بهنگام رسانی نقشه  9000آبادی استان فارس "به مشاور ذیصالح
عملیات بهروزرسانی نقشه روستایی استان آغاز گردید و مطابق برنامهریزی انجامشده کارشناسان
گروه نقشه و اطالعات مکانی با انجام نظارتهای دورهای و تهیه چکلیستهای مربوطه کنترل
صحت و دقت نقشههای مزبور را انجام دادند الزم به ذکر است انجام این طرح با توجه به وسعت
استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
 .3تهیه و بهنگام رسانی نقشه راههای روستایی استان فارس و نظارت بر اجرای میدانی
و عملیات GIS Ready

با برونسپاری طرح "تهیه و بهنگام رسانی نقشه  9000آبادی استان فارس "به مشاور ذیصالح
عملیات بهروزرسانی نقشه راههای روستایی استان در دو مرحله ستادی و میدانی آغاز گردید و
مطابق برنامهریزی انجامشده کارشناسان گروه نقشه و اطالعات مکانی با انجام نظارتهای دورهای
و تهیه چکلیستهای مربوطه کنترل صحت و دقت نقشههای مزبور را انجام دادند الزم به ذکر
است انجام این طرح با توجه به وسعت استان و پراکندگی انواع راههای روستایی تا پایان سال
جاری ادامه خواهد داشت.
 .4سازماندهی فایل جغرافیایی استان فارس شامل کلیه سطوح تقسیمات سیاسی
شهرستان ،دهستان ،بخش ،روستا ،آبادی

با توجه به اینکه عناصر تقسیماتی در نقشههای آماری با کدهای آماری شناسایی میشوند در کنار
نقشههای آماری شهری و روستایی فایلی (با فرمت پایگاه داده اکسس) بهعنوان فایل جغرافیایی
استان هم وجود دارد که شامل عناصر تقسیمات سیاسی استان بهصورت کد (آدرس آماری) که در
آن به تفکیک آمده است .کلیه عناصر تقسیماتی استان شامل استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان،
محدوده شهری و آبادی که بر روی نقشههای روستایی وجود دارند باید در فایل جغرافیایی استان
هم وجود داشته باشند و هیچگونه مغایرتی با نقشه و فایل جغرافیایی نباید وجود داشته باشد.
 .5انجام طرح الحاق کد پستی به نقشههای  GISو بهنگام رسانی نقشه الحاق کد پستی
کالنشهر شیراز

این طرح با همکاری شرکت پست استان انجام گرفت و از نتایج آن امکان تدقیق کد پستی
اعالمشده به مأمور از طرف خانوار با کد پستی میباشد .با توجه به ماهیت متغیر بلوکهای
ساختمانی ،بهنگام رسانی نقشه کالنشهر شیراز تا پایان سال جاری در دست اقدام میباشد.
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 .6تطبیق روستاهای دارای مصوبهای و آبادیهای دارای جمعیت بیش از  20خانوار

ازآنجاکه طبق قوانین ،وزارت کشور مسئول تهیه فهرست نقاط روستایی بوده و پس از تهیه آن را
بهعنوان فهرست مورد عمل در اختیار سایر سازمانهای دولتی قرار میدهد ،لذا رفع مغایرتهای
فهرست مرکز آمار ایران و وزارت کشور حائز اهمیت بسیاری است زیرا این فهرست مالک عمل
سایر سازمانها نیز قرار خواهد گرفت .هدف از اجرای این طرح تهیه همسانسازی آبادیهای مرکز
آمار ایران و روستاهای وزارت کشور میباشد.
برنامههای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالهای آتیالف -اجرای طرحهای آماری و سرشماری


.1
.2
.3
.4
.5

بومیسازی نیروهای اجرایی طرحهای آماری با مزایایی به شرح ذیل:
کاهش مکاتبات با فرمانداریها جهت اسکان آمارگیران
کاهش هزینههای فرمانداریها
کاهش هزینه ایاب و ذهاب و حذف اجاره اتومبیل
ارتقا کیفیت آماری به دلیل آشنایی با جغرافیای منطقه و زبان محلی
حضور بهموقع جهت اجرای آمارگیری

 اجرای دادهآمایی طرحهای آماری تحت وب بهصورت غیرحضوری با مزایایی به شرح
ذیل:
 .1کاهش هزینه ایاب و ذهاب و حاملهای انرژی
 .2عدم تأمین مکان جهت استقرار داده آماها
 .3عدم تأمین کامپیوتر جهت اجرای دادهآمایی
 .4عدم تأمین اینترنت
 .5کاهش زمان دادهآمایی به دلیل افزایش تعداد داده آماها
 .6افزایش بهرهوری به دلیل دادهآمایی بدون محدودیت زمان اداری
 نحوه جذب نیروهای آمارگیر و بازبین:
 .1جذب نیروهای دانشگاهی بر اساس مطابقت رشته تحصیلی و طرح آمارگیری
 .2جذب نیروهای باسابقه در سرشماریها و طرحهای آمارگیری

58

گزارش عملکرد یکساله سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس  -سال 1396

 .3جذب نیروهای آمارگیر زن برای طرحهای خانواری جهت اعتماد خانوارها و امنیت بیشتر
آمارگیران خانمها
 .4جذب نیروهای مرد برای طرحهای کارگاهی جهت بهبود آمارگیری و جلوگیری از مشکالت
اجرای طرح
 مهندسی مجدد طرح آماری

ب -گروه حسابهای منطقهای:
-1تهیه حسابهای منطقهای به قیمت ثابت
-2تهیه حسابهای منطقهای بهصورت شهرستانی
ج -گروه نقشه و اطالعات مکانی:

-1برگزاری دوره آموزشی سامانههای ثبتی مبنا  IRAN’S STARSبا رویکرد اطالعات مکانی
(نقشههای .)GIS
-2آموزش کارشناسان دستگاههای اجرایی بهعنوان رابطان  SDIاستانی.
-3آموزش  SDIسازمانی در سازمان مدیریت و برنامهریزی
-4تهیه و بهنگام رسانی نقشههای آبادیهای بلوکه باالی  200خانوار.
-5تهیه نقشه برای شهرستانهای تازه ایجادشده.
-6بررسی و امکانسنجی کد پستی روستایی استان فارس.
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شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 بررسی و شناخت نارساییها و مشکالت دستگاههای اجرایی استان درزمینه توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی.
 راهبری و نظارت بر اجرای برنامهها و طرحهای تحول اصالحات اداری ،توسعه فنآوری
اطالعات و دولت الکترونیک ،نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاههای اجرایی.
 راهبری و نظارت بر اجرای برنامههای توسعه منابع انسانی در دستگاههای اجرایی استان در
حوزههای آمار و برنامهریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی ،توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و
ارزیابی عملکرد آنان.
 اجرای برنامههای ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی استان ،تحلیل عملکرد آنها
و ارائه پیشنهادهای اصالحی درزمینه مدیریت و روشهای انجام کاربر اساس نتایج ارزیابی و
انتخاب دستگاهها ،مدیران و کارکنان برتر.
 انجام وظایف دبیرخانهای شورای راهبری توسعه مدیریت استان.
 نظارت بر اجرای تشکیالت مصوب دستگاههای اجرایی استان و بررسی و تأیید تغییرات و
اصالحات تشکیالتی دستگاههای استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده.
 انجام امور تفویض شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه مدیریت و توسعه
منابع انسانی.
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مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف
الف -اقدامات انجامشده در گروه توسعه منابع انسانی:

 هدایت دستگاههای اجرایی استان جهت استفاده از سامانههای استخدام و بهکارگیری نیروی
انسانی ،مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ،آمار و اطالعات کارکنان نظام اداری و تائید آمار
نیروی انسانی (موضوع فرم  6موافقتنامه) در قالب سامانه کارمند ایران
 بررسی و تأیید درخواستهای شماره مستخدم دستگاههای اجرایی.
 بررسی پروندههای استخدام دستگاههای اجرایی دارای سهمیه استخدام در آزمونهای سال
 1391مشخص کردن موارد انصرافی و سازماندهی مجوزها.
 توزیع مجوز استخدام  326سهمیه فرزند شهید بین دستگاههای اجرایی استان.
 توزیع مجوز استخدام مشمولین ماده ( )30دستورالعمل برگزاری آزمونهای استخدامی
(قبولشدگان آزمون ادواری).
 همکاری با کارشناسان بودجه معاونت هماهنگی برنامهریزی و بودجه جهت تأیید احکام
کارگزینی صادرشده در دستگاههای اجرایی.
 پیگیری جذب و بهکارگیری  326سهمیه فرزند شهید.
 پاسخگویی به شکایات ارسالشده از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص آزمونهای
استخدامی دستگاههای اجرایی استان.
 نظارت بر برگزاری آزمونهای استخدامی متمرکز (فراگیر) دستگاههای اجرایی کشور و ارسال
گزارش به سازمان.
 نظارت بر مصاحبه تخصصی آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی استان و ارسال گزارش
به سازمان.
 همکاری در انجام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در محور مدیریت سرمایه انسانی،
سالمت اداری و سامانه ملی مدیریت ساختار.
 بررسی پروندههای ارتقا رتبه (خبره و عالی) کارکنان و انتخاب و انتصاب مدیران مطرحشده در
کارگروههای توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی استان.
 شرکت در جلسات کارگروه توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی.
 پاسخگویی به مراجعین و مکاتبات دستگاههای اجرایی و افراد متفرقه در موضوعات مرتبط با
جذب و نگهداشت نیروی انسانی از قبیل انواع مرخصی ،حقوق و مزایا ،تبدیل وضعیت کارکنان
شرکتی ،قراردادی و پیمانی ،قبولشدگان آزمونهای ادواری ،مناطق محروم ،انتقال و مأموریت به
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سایر دستگاههای اجرایی ،آزمونهای استخدامی متمرکز ،طبقهبندی مشاغل ،ارتقاء رتبه و طبقه و
...
نحوه انجام کار:

این گروه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با پیگیری مداوم ،تماس مستمر با دستگاههای
اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کشور ،برگزاری جلسات در هنگام ضرورت ،تهیه مستندات
و اطالعات جهت تصمیمگیری و اظهارنظر و  ...به انجام وظایف خود پرداخته است.
نتیجه کار انجامشده:
با انجام اقدامات باال گامی در جهت بررسی و شناخت نارساییها و مشکالت دستگاههای اجرایی
استان درزمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و راهبری و نظارت بر اجرای برنامههای توسعه
منابع انسانی در دستگاههای اجرایی استان در حوزههای آمار و برنامهریزی نیروی انسانی و جذب
نیروی انسانی ،توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان که ازجمله شرح وظایف این
معاونت میباشد برداشتهایم.
ب -اقدامات انجامشده در گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد:

 جمعبندی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال  95و رتبهبندی دستگاهها و ارائه گزارش
به سازمان اداری و استخدامی کشور :در چارچوب شرح وظایف محوله بر اساس مواد  81و 82
قانون مدیریت خدمات کشوری ،ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی در ابعاد شاخصهای عمومی
و اختصاصی بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام
گردید.
 برگزاری جشنواره شهید رجائی در هفته دولت و معرفی دستگاههای برتر در ارزیابی عملکرد
سال .95
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 تهیه کارنامه ارزیابی عملکرد سال  95ارسال به بیش از  60دستگاه اجرایی استان :در پایان دوره
ارزیابی ،کارنامه دستگاههای اجرائی بر اساس امتیاز مکتسبه درمجموع شاخصهای عمومی و
اختصاصی تهیه و ارسال گردید.
 تشکیل  4جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت در استان با مسئولیت دبیری سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان و پیگیری اجرای مصوبات شورا به استناد مصوبه  206/93/11852مورخ
 93/09/05شورای عالی اداری
 تشکیل جلسات کمیتههای زیرمجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت.
 تشکیل چهار جلسه کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری به استناد مصوبه شماره
 206/7539مورخ  90/04/01شورای عالی اداری و پیگیری مصوبات بهعنوان دبیر کارگروه.
 شرکت در جلسات کارگروههای توسعه مدیریت دستگاههای اجرائی توسط کارشناسان این گروه
بهعنوان نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظارت بر کیفیت برگزاری جلسات.
 برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای اجرائی و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی
عملکرد دستگاههای اجرائی در سال .96
 بررسی مشکالت و موانع نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و انعکاس پیشنهادهای
اصالحی به سازمان اداری و استخدامی کشور بهمنظور بهبود و اصالح نظام ارزیابی عملکرد.
 ابالغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال  96به دستگاههای اجرائی و هدایت و راهبری کارشناسان
دستگاههای اجرائی جهت ورود اطالعات و مستندات عملکرد سال  96در سامانه ارزیابی (تسما)
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 برگزاری جلسات آموزشی بهمنظور هدایت و راهبری دستگاههای اجرائی در فرایند ارزیابی
عملکرد .96
 برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با دستگاههای اجرائی همکار در ارزیابی عملکرد سال .96
 بررسی برش استانی شاخصهای اختصاصی دستگاههای اجرائی و ارسال اصالحات به سازمان
اداری و استخدامی کشور.
 تشکیل جلسات کارشناسی جهت عملیاتی کردن اصالح فرایندهای ارائه خدمت در دستگاههای
اجرائی.
 انجام مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرائی استان در خصوص بخشنامهها و دستورالعملهای
ابالغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور.
 مکاتبه با دستگاههای اجرائی و اخذ گزارش عملکرد در خصوص استقرار میز خدمت
 تشکیل تیم بازرسی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرائی و تهیه برنامه عملیاتی نظارت بر
استقرار میز خدمت.
 تهیه و تدوین کتاب منشور اجرایی اقتصاد مقاومتی ،سیاستها ،برنامهها و دستورالعملهای
اقتصاد مقاومتی استان فارس و ارسال کتاب به معاونین و روسای امور سازمان برنامهوبودجه کشور
و سازمان اداری و استخدامی کشور ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و همچنین کلیه
دستگاههای اجرایی استان
 تهیه و تدوین کتاب گزیدهای از احکام ،قوانین و مقررات در حوزه نظام اداری و پژوهش و ارسال
کتاب به معاونین و روسای امور سازمان برنامهوبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور،
سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی استان
 تهیه و تنظیم نشریه ماهیانه یاس (یادگیری آسان سازمانی) جهت آشنایی همکاران سازمان با
احکام ،قوانین و وظایف سایر معاونتها و مدیریتهای سازمان
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برنامههای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالهای آتی
 -1با توجه به وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص پیگیری و نظارت بر تکالیف
دستگاههای اجرایی استان ،پیشنهاد میگردد تمهیداتی فراهم شود تا بعد نظارتی سازمان تقویت
گردد بهگونهای که کارشناسان بتوانند بعد نظارتی را عملیاتی نموده و با بررسی و آسیبشناسی
جدی در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه گزارش تهیه و به مبادی ذیربط از قبیل سازمان
اداری و استخدامی کشور و وزارتخانهها و سازمانهای متبوع دستگاههای اجرایی در مرکز و غیره
ارائه نماید.
 -2با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها از سوی سازمان اداری و استخدامی
کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد ،بهمنظور ارتقای سطح عملکرد و کسب جایگاه مناسب ،پیشنهاد
میگردد با برگزاری دورههای آموزشی و تشکیل اتاق فکر نسبت به توانمندسازی بعد کارشناسی
در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام گردد.
 -3پیشنهاد میگردد با توجه به توان و ظرفیت سازمان در استان جهت سهولت در امر تصمیمگیری،
انجام بهینه امور و تسریع در پاسخگویی ،وظایف مربوطه تا حد امکان از سوی سازمان اداری و
استخدامی کشور به استان تفویض اختیار گردد.
 -4با توجه به شرح وظایف محوله از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ،به کمیت و کیفیت نیروی انسانی در این معاونت توجه ویژه شود.

مدیریت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری
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وظایف مدیریت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری
 مطالعه و بررسی بهمنظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونتهای
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
 انجام مطالعات و پژوهشهای ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و سایر
دستگاههای اجرایی ملی و استانی
 همکاری با مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در سطح ملی
 تالش در جهت جلب همکاری صاحبنظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور
 ارائه نتایج پژوهشهای انجامشده به سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و کشور و سایر
مؤسسات یا سازمانهای متقاضی بهمنظور استفاده از نتایج پژوهشها
 مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی خاص استان و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آنها پس از
ابالغ توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
 اجرای سیاستها و خطمشیهای آموزشی کارکنان دولت در سطح استان بر اساس سیاستهای
اعالمشده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استان
 نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که در سطح استان در
حال اجرا میباشد.
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مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف
الف -اقدامات انجامشده در گروه آموزش و توانمندسازی:
نیازسنجی آموزشی:

برای احصاء نیازهای آموزشی دستگاههای اجرایی ،نهادها ،بانکها و شرکتهای دولتی در استان
فارس و تدوین برنامه ساالنه سال  1396در بهمنماه سال  1395با کلیه دستگاههای اجرایی
مکاتبه گردید و پس از دریافت نیازهای آنان و تطبیق با دورههای مصوب ،اقدام به برنامهریزی
دورههای آموزشی گردیده است.
تقویم دورههای آموزشی سال :1396

پس از ابالغ سیاستهای اجرایی آموزش در ابتدای سال  1396و با توجه به نیازهای آموزشی
دستگاههای اجرایی و بررسی مجوز برگزاری دورههای آموزشی ،کلیه مطالب شامل سیاستها و
قوانین نظام آموزش کارکنان دولت در قالب کتابچه الکترونیکی "تقویم دورههای آموزشی سال
 "1396توسط این مدیریت تهیه و پس از تأیید ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی
فارس به تهران ارسال و پس از کسب تأییدیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ،تکثیر ،ضمن
برگزاری سمینار توجیهی مسئولین آموزش ،جهت اجرا به دستگاههای اجرایی استان ابالغ گردید.
برگزاری دورههای آموزشی:

در راستای اجرای نظام آموزش کارکنان دولت این دورهها تحت عناوین کلی بهبود مدیریت،
توجیهی بدو خدمت ،شغلی و عمومی برگزار میگردد ،در سال  1396مجموعاً تعداد  380دوره
آموزشی با شرکت تعداد  13404نفر و مجموع  122771نفر ساعت برگزار گردیده است که کلیه
دورههای آموزشی برگزارشده بر اساس فرمهای اثربخشی استاندارد لیکرت ،تکمیل و نتایج آن به
دستگاههای اجرایی ارسال گردیده است.
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اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی:

در راستای اجرای بخشنامه شماره  200/51875مورخ  1389/10/9برای ورود مراکز و موسسههای
آموزشی باکیفیت و توانمند به عرصه ارائه آموزشهای موردنیاز کارکنان دولت تعداد چهار موسسه
آموزشی در سال  1396در رشتههای شغلی :اداری مالی ،راه و ساختمان اعتبار سنجی شدند و چهار
موسسه هم از سال قبل اقدام و مجاز به برگزاری دوره میباشند و تعداد  3پرونده در دست بررسی
میباشد .اسامی این مؤسسات از طریق سایت این دفتر به آدرس http://amoozeshnew.mpo-
 fr.irبه دستگاههای اجرایی اطالعرسانی گردیده است.
نظارت بر حسن اجرای دورههای آموزشی:

بر اساس دستورالعمل نحوه نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات مؤسسات و مراکز آموزشی
تعیین صالحیت شده ابالغی به شماره  1/4239مورخ  1392/8/13اقدام گردید و اکثر دورههای
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آموزشی این مؤسسات در حین آموزش و پسازآن با گرفتن اطالعات دوره مورد ارزیابی قرارگرفته
است ( 18مورد).
نظارت بر آموزش دستگاههای اجرایی:

در اجرای بند  3بخشنامه شماره  200/93/13472مورخ  1393/10/07با موضوع ساماندهی
کمیتههای تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری جلساتی در قالب کمیته سرمایه انسانی
(کمیته اجرایی آموزش) برای تصویب برنامههای آموزشی ساالنه کارکنان و نظارت بر حسن اجرای
برنامههای آموزش و تربیت مدیران و اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان به تعداد
 52جلسه در طول سال  1396در دستگاههای اجرایی استان برگزار گردیده است.
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چکلیست نظارت:

برای وحدت رویه و نظارت بر فرایند آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان
چکلیست نظارت تهیه و در اختیار مسئولین آموزش قرار گرفت و بر اساس آن نظارت بر آموزش
دستگاهها اقدام گردید.
ب -اقدامات انجامشده در گروه پژوهش و آیندهنگری:
اقدامات این گروه به  3دسته تقسیم میگردد:
الف -پژوهشهای دستگاههای اجرایی

در راستای انجاموظیفه محوله در ماده  21دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامههای
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای استانی سال  ،1396در خصوص ساماندهی
اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرایی ،مدیریت آموزش و پژوهش اقدام به گردآوری و بررسی
طرحهای پژوهشی دستگاهها نموده است؛ که پس از جلسات متعدد کارشناسی و تصویب طرحها
در جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فنآوری و نوآوری استان درنهایت تعداد  115عنوان طرح
تحقیقاتی به تصویب رسید و طی فراخوان ،اطالعرسانی عمومی صورت گرفت .تعداد 245
پروپوزال جمعآوری گردید که پس از داوری آنها نهایتاً  105پروپوزال مورد تأیید قرار گرفت و
برای دریافت کد سمات روی سایت وزارت علوم بارگذاری گردید .سامانه سمات  68طرح را
تصویب نمود و به آنها کد سمات اختصاص داده است .طرحهای تصویبشده در سال 1396
برای بستن قرارداد به دستگاههای اجرایی ارجاع دادهشده است .همچنین در سال  96نظارت بر
اجرای طرحهای پژوهشی سالهای گذشته انجام گردید.
گزارش طرحهای پژوهشی سال 1396
تعداد طرحهای کد

تعداد طرحهای

تعداد طرحهای

سمات

ارسالشده به سمات

تأیید نشده

13

7
1

ردیف

عنوان دستگاه اجرایی

1

استانداری فارس

6

2

اداره کل منابع طبیعی فارس

4

5

15

28

13

2

2

0

3
4

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی فارس
اداره کل اقتصاد و دارایی
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تعداد طرحهای کد

تعداد طرحهای

تعداد طرحهای

سمات

ارسالشده به سمات

تأیید نشده

1

0
1

ردیف

عنوان دستگاه اجرایی

5

اداره کل استاندارد

1

6

اداره کل ثبتاحوال استان

2

3

1

2

1

8

اداره کل حفاظت محیطزیست

1

2

1

9

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

1

1

0

10

اداره کل هواشناسی استان

1

1

0

3

3

0

12

اداره کل ورزش و جوانان استان

8

11

3

13

اداره کل صنعت و معدن

1

3

2

14

اداره کل نوسازی استان

1

1

0

15

اداره کل دامپزشکی استان

1

2

1

16

اداره کل پزشکی قانونی

5

6

1

17

بنیاد شهید استان

1

2

1

18

اداره کل عشایر استان

1

1

0

19

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

2

2

0

20

اداره کل بهزیستی

6

7

1

21

پایگاه انتقال خون

4

4

0

22

اداره کل بازرسی

0

2

2

23

اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی

0

1

1

 24شرکت آب و فاضالب روستایی فارس

0

1

1

1

1

0

68

105

37

7

11

25

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی
استان

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان

سازمان مدیریت و برنامهریزی
جمع
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ب -پژوهشهای درونسازمانی

پژوهشهای درونسازمانی که باهدف ارتقای توانمندیهای علمی کارشناسان در سازمان مدیریت
و برنامهریزی فارس انجام میشود در سال  1396از  43طرح  11مورد از طرحهای گروه الف جهت
آمادهسازی چاپ به ویراستار ارجاع گردید؛ که پس از ویراستاری و صفحهآرایی در سال  1397چاپ
میگردد.

ج -کمیته اجرایی ارتقاء بهرهوری

یکی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء بهرهوری در ساختار اقتصادی کشور میباشد .کمیته
ارتقاء بهرهوری به ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس تشکیل گردیده است .حوزه
نفوذ بهرهوری کلیه دستگاههای اجرایی استان را در برمیگیرد .در این کمیته مسائل و موضوعات
مهم استان بررسی گردید و کاربرد یکی از بهترین ابزارهای ارتقاء بهرهوری به نام چرخه مدیریت
بهرهوری در جهت افزایش بهرهوری این مسائل و موضوعات مصوب گردید .این موضوعات در
غالب  7گروه تخصصی ارتقاء بهرهوری با عناوین -1آب  -2کشاورزی -3صنعت و معدن و تجارت
-4حملونقل -5انرژی -6بهداشت و سالمت -7گردشگری ،میراث فرهنگی و هنر که مقرر شد با
وظایف و تکالیف مشخص اقدامات الزم زیر انجام شود:
 .1تعیین شاخصهای بهرهوری و اندازهگیری آنها
 .2برنامهریزی جهت ارتقاء بهرهوری
 .3اجرای برنامهها
سپس رئیس و اعضای هر گروه تخصصی تعیین گردید و مقرر شد روسای گروههای تخصصی و
کلیه اعضای گروههای تخصصی اسناد باالدستی (برنامه توسعه ششم ،قانون بودجه  1396و )...را
موردتوجه قرار داده و ضمن احصاء مواد قانونی و تکالیف مرتبط به وزارتخانه دستگاه اجرایی مربوطه
وبر اساس تکالیف ابالغی در جلسات حضور و نسبت به ارائه پیشنهادها و ارائه راهکارهای عملیاتی
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در حوزه بهرهوری اقدام نمایند .در  100روز اول سال شاخصهای اندازهگیری بهرهوری در این 6
گروه تخصصی فوق مصوب گردیده است.
در سال  96بهمنظور اجرایی کردن این برنامه تعداد  34جلسه برگزار شد و برنامهریزی جهت ارتقاء
بهرهوری در  4گروه تخصصی مورد تصویب قرار گرفت.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان گروه
کمیته اجرایی ارتقاء بهرهوری
کمیته کارشناسی ارتقاء بهرهوری
آب
انرژی
کشاورزی
صنعت و معدن و تجارت
گردشگری ،میراث فرهنگی و هنر
حملونقل
بهداشت و سالمت
جمع

تعداد جلسه
7
5
3
11
1
2
2
3
0
34

مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان
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مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای
فنی استان
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وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان
 اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور
 همکاری در تهیه و انجام اقدامات الزم برای ترویج و بهکارگیری ضوابط و استانداردها و
معیارهای فنی
 بررسی و تعیین صالحیت رتبهبندی و ارزشیابی پیمانکاران مشاوران و کارشناسان استان
 انجام اقدامات الزم برای ارتقا و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکتهای
پیمانکاران استان
 تهیه قیمتهای پایه استانی و ضرایب منطقهای با توجه به شرایط منطقه و پیشنهاد به مراجع
ذیربط برای بررسی و تصمیمگیری
 ایجاد بانک اطالعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی
 انجام امور مربوط به شورای فنی استان
 همکاری با گروههای معاونت هماهنگی برنامهوبودجه در خصوص نظارت و ارزیابی طرحها و
رعایت چارچوبهای نظام نظارت
 انجام نظارتهای تفصیلی از طرحها و پروژههای ملی و استانی و تهیه گزارشهای نظارتی
برای ارائه به مراجع ذیربط
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مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف
بهرهگیری از همکاری تشکلهای تخصصی در راهنمایی و تشکیل پرونده متقاضیان تشخیص
صالحیت و در اختیار قرار دادن یک اتاق برای آنها
با توجه به مبادله  7تفاهمنامه بین سازمان و تشکلهای مذکور امور مربوط به ثبتنام و ارسال
مدارک در سامانه ساجات توسط انجمنها به نیابت از متقاضی انجام میگردد.
راهنمایی و مشاوره به متقاضیان در خصوص شرایط احراز صالحیت ،به حداقل رسیدن زمان
بررسی پرونده با توجه به انجام امور مذکور توسط افراد آموزشدیده ،فراهم شدن زمینه آشنایی
پیمانکاران و مشاوران با تشکلهای صنفی مربوطه و درنتیجه تقویت اینگونه انجمنها ،فراهم
شدن زمینه الزم برای رفع مشکالت و حل اختالف عوامل فنی و اجرایی ،ازجمله اهداف مبادله
تفاهمنامه بوده است.
ارزیابی کارگروههای چهارگانه شورای فنی استان

ارزیابی اعضای کارگروههای زیرمجموعه شورای فنی استان در دو بخش  -1ارزیابی کمی (ازنظر
حضور منظم در جلسات)  -2ارزیابی کیفی (با شاخصهایی ازجمله میزان مشارکت در مباحث،
میزان تسلط به ضوابط و مقررات ،کیفیت ارائه نظرات بهصورت صحیح و مؤثر) ،صورت گرفت که
ارزیابی کمی توسط دبیرخانه و ارزیابی کیفی با توزیع کاربرگ هایی در این خصوص بین اعضا،
توسط خود اعضا به یکدیگر انجام شد.
سپس ارزیابی کمی با ضریب  %35و ارزیابی کیفی با ضریب  %65جهت تعیین امتیاز کل برای هر
فرد ،در نظر گرفته شد .الزم به توضیح است تنها در کارگروه نظارت ارزیابی بهطور کامل توسط
دبیرخانه انجام و ضرایب وزنی مذکور به ترتیب  %45و  %55در نظر گرفته شد.
راهاندازی سامانه پیامک جهت اطالعرسانی وضعیت پروندهها به پیمانکاران و مشاوران

بهمنظور اطالعرسانی جهت بهروزرسانی پروندههای الکترونیکی و تسهیل در رفع نقص پروندههای
الکترونیکی در سامانه ساجات و جلوگیری از مراجعات پیمانکاران بهصورت مکرر به سازمان و
همچنین جلوگیری از سوءاستفاده دفاتر خصوصی ،سامانه پیامکی راهاندازی گردید.
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سایت شورای فنی

سایت شورای فنی در سال  1396بهصورت کامل مورداستفاده قرارگرفته است و از طریق آن عالوه
بر اطالعرسانی برگزاری جلسات و همچنین ارائه صورتجلسات و گزارشها به اعضای اصلی شورا،
اخبار شورا نیز در دسترس عموم قرار میگیرد.

آدرس سایت شورای فنی استان فارسshfanni.mpo-fr.ir :

برگزاری چهار آزمون پیمانکاران شخص حقیقی و مصاحبه تخصصی

با توجه به درخواست متقاضیان دریافت گواهینامه پیمانکاری شخص حقیقی و در راستای تقویت
بنیه علمی آنان در دومین سال متوالی ،چهار آزمون – در هر فصل یک آزمون (از مباحث قانون
برگزاری مناقصات ،شرایط عمومی پیمان ،آییننامه تخلفات و بهداشت و ایمنی کار که قبالً در
سایت سازمان بارگذاری شده بود) از آنان به عمل آمد و گواهینامه تشخیص صالحیت ،جهت
افرادی که موفق به کسب امتیاز در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی شدند صادر گردید.
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آزمون کتبی پیمانکاران شخص حقیقی

مصاحبه تخصصی پیمانکاران شخص حقیقی
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کارگروه تخلفات پیمانکاران و مشاوران

بهمنظور رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران در مراحل تشخیص صالحیت ،ارجاع کار ،انعقاد
پیمان و حین اجرای پیمان تا زمان تحویل قطعی موضوع پیمان ،بر اساس دستورالعمل نحوه
رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفهای) پیمانکاران و مشاوران ،هیئت رسیدگی به تخلفات پس از
احیا سازمان مجدداً در سال  1395فعالیت خود را آغاز نمود که پس از بررسی موارد ارجاعی توسط
هیئت تخلفات ،تصمیمات الزم اتخاذ و بر اساس احکام صادره ،میزان تنبیهات ،در سامانه ساجات
ثبت میشود.
در سال  ،1396پس از تعیین اعضای جدید هیئت تخلفات و دعوت از حراست سازمان بهعنوان
عضو ،از بین پروندههای ارجاعی 49،پرونده مرتبط به شرکتهای مشاور و پیمانکار استان بررسی
که درنتیجه  19شرکت در سامانه ساجات تعلیق شد.
بررسی صالحیت و رتبهبندی پیمانکاران و مشاوران استان:
بررسی پرونده جهت تشخیص صالحیت پیمانکاری

 725شرکت

ازنظر صدور گواهینامه شرکتهای پیمانکاری

رتبه دوم کشوری

تعداد پرونده ارجاعی در فرآیند تشخیص صالحیت

 2812پرونده

تعداد پروندههای بررسیشده در فرآیند صالحیت پیمانکاران

 2944پرونده

بررسی پرونده شرکتهای متقاضی در فرآیند تشخیص صالحیت مشاوره

 97مورد

صدور گواهینامه صالحیت مشاوره در پایه  3برای تخصصهای مختلف

 25مورد

ازنظر صدور گواهینامه شرکتهای خدمات مشاوره

رتبه پنجم کشوری

مبادله تفاهمنامه همکاری با انجمن تخصصی و فنی استان

 7مورد

صدور گواهینامه شخص حقیقی

 43مورد

ورود اطالعات پرونده اشخاص حقیقی در سامانه الکترونیکی ساجات
اطالعرسانی به مراجعین از طریق نصب تابلو اعالنات ،سایت سازمان ،بروشور و پیامک
برگزاری جلسه هماندیشی مشاوران و پیمانکاران با مدیران نظام فنی و اجرایی کشور

 171مورد
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تعداد شرکتهای پیمانکاری تشخیص صالحیت شده به تفکیک رشته و پایه ،استان فارس در «سایت ساجات» از ابتدای ساجات

رشته
پایه
پایه 5
پایه 4
پایه 3
پایه 2
پایه 1

990

519

629

540

301

28

35

16

12

9

130

3209

43

18

40

22

9

1

3

1

1

0

7

145

24

5

18

11

9

0

0

0

2

1

4

74

13

7

13

10

2

1

1

0

1

0

8

56

14

8

13

12

1

3

0

1

0

0

11

63

جمع

1084

557

713

595

322

33

39

16

16

10

160

3547

ساختمان

آب

تأسیسات و تجهیزات

راه و ترابری

نیرو صنعت

کشاورزی

ارتباطات

کاوشهای
زمینی

مرمت آثار باستانی

نفت و گاز جمع

این تعداد پایه و رشته مربوط به « »2225شرکت استان فارس در سامانه ساجات است.

رشته پایه

ساختمان

پایه 1
پایه 2
پایه 3
جمع

6
1
6
13

تعداد پیمانکاران شخص حقیقی تشخیص صالحیت شده به تفکیک رشته و پایه در سال 1396
ارتباطات و
مرمت آثار
صنعت و معدن کاوشهای زمینی
نیرو آب
نفت و گاز
تأسیسات و تجهیزات راه و ترابری
فناوری اطالعات
باستانی
0
0
0
3
0
0
4
10
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
8
0
0
0
0
0
4
1
1
13
10
1

کشاورزی

جمع

0
0
0
0

24
2
17
43
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رشته

ساختمان

تأسیسات و تجهیزات

راه و ترابری

مرمت آثار باستانی

نفت و گاز

نیرو

آب

صنعت و معدن

کاوشهای زمینی

ارتباطات و فناوری اطالعات

کشاورزی

0
0
32
27
3
32
پایه 1
0
0
4
0
0
4
پایه 2
1
2
24
3
3
26
پایه 3
1
2
60
30
6
62
جمع
تعداد شرکتهای مشاور تشخیص صالحیت شده به تفکیک تخصص و پایه از تاریخ  1390/1/1تا 1396/12/29

جمع

گواهیهای دارای اعتبار پیمانکاران شخص حقیقی بر اساس رشته از ابتدا تا پایان 1396

7
0
3
10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

101
8
62
171
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13

3

16

2

3

0

2

0

0

0

1

2

30

9

0

8

1

0

0

3

1

0

2

2

0

12

4

1

2

0

2

11

7

1

شهرسازی

ساختمانهای آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی

ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و نظامی

طراحی شهری

ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده

مقاومسازی گروه معماری و شهرسازی

راهسازی

راهآهن

فرودگاهها

بندرسازی و سازههای دریایی

ترافیک و حملونقل

سدسازی

شبکههای آبیاری و زهکشی

تأسیسات آب و فاضالب

حفاظت و مهندسی رودخانه

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری

شیالت و آبزیان

فضای سبز

تولید نیرو

انتقال نیرو

توزیع نیرو

دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

پیجوئی و اکتشاف معادن

واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

خطوط انتقال نفت و گاز

ژئوتکنیک

سازه

ژئوفیزیک

محیطزیست

بازرسی فنی

زمینشناسی

نقشهبرداری زمینی

مطالعات جغرافیائی و برنامهریزی فضائی

GI S

0

پایه 3

میراث فرهنگی حفاظت مرمت احیا و بهرهبرداری بناهای تاریخی و فرهنگی

شهرسازی و
معماری

راه ترابری

مهندسی آب

مطالعات
کشاورزی

انرژی

نفت و گاز

تخصصهای
مشترک

گروه

تخصص

جمع

138

 138تخصص قیدشده در جدول مربوط به تعداد  93مشاور میباشد.
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انجام امور مربوط به شورای فنی استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن:
شورای فنی استان
برگزاری  9جلسه و تصویب  206مصوبه

اهم مصوبات و اقدامات شورای فنی:

 تعیین و تصویب اولویتها و اهم برنامههای شورای فنی و کارگروههای تخصصی.
 تعیین مدعوین جلسات شورای فنی بر اساس تکمیل فرم نظرخواهی از اعضای اصلی شورا.
 تصویب کلیات شیوهنامه تشکیل کمیته فنی شهرستانها و اجرایی نمودن آن در راستای استفاده
از ظرفیت عوامل فنی شهرستانها با هدایت و راهبری شورای فنی استان
 منع استفاده از بلوکهای پلی استایرن برای پروژههای عمرانی بااهمیت خیلی زیاد و زیاد.
 برخورد با تولیدکنندگان مصالح غیراستاندارد و تکلیف به دستگاهها جهت استفاده از مصالح
استاندارد بومی
 الزام کارگاههای تولید مصالح ساختمانی پروژههای عمرانی خاص جهت اخذ مجوزهای الزم
تولید مصالح.
 بررسی تولیدات ساختمانی استان و تهیه نقشه پراکندگی آنها.
 تعریف فرآیند مناسب برای صدور مجوز برای کارگاههای جدید تولید مصالح.
 اجتناب دستگاههای اجرایی از ارجاع پروژهها بهصورت ترک تشریفات و یا اجرای امانی ،مگر
در موارد خاص.
 افزایش تعداد واحدهای تولیدکننده تیرچه و بلوک استاندارد در سطح استان به  60واحد با
همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت با همکاری اداره کل استاندارد.
 بررسی تشکیالت و کیفیت پروژههای اجراشده توسط دستگاههای غیر اجرایی توسط کارگروه
نظارت و ارائه گزارش شورا.
 تأکید بر عدم دخالت در امور فنی توسط خیرین و یا نمایندگان آنها در امور فنی و نظارتی
پروژهها.
 کارگروه نظارت نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص خاتمه پیمان پروژههای فاقد
اولویت و با پیشرفت فیزیکی پایین اقدام و گزارش آن را به شورا ارائه دهد.
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 با توجه به عدم استفاده از کارگران دارای گواهینامه مهارت در پروژهها ،کمیته فنی شهرستانها،
توسط مرکز آموزش فنی و حرفهای ،نسبت به برگزاری دورههای آموزشی جهت کارگران و
استادکاران ساختمانی اقدام نمایند.
 در راستای حمایت از محصوالت استاندارد ،دستگاههای اجرای موظفاند فهرستی از
تولیدکنندگان مصالح مشمول استاندارد اجباری ،با اولویت محصوالت استان را که با پیشنهاد
کارگروه مصالح به تصویب شورای فنی استان میرسد ،پیوست پیمان نمایند
 تفاهمنامهای بین شورای فنی استان و مراکز علمی و دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای
مرتبط باهدف ارتقا رابطه دانشگاه و صنعت مبادله شود.

کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی:

 برگزاری  22جلسه و تصویب و ارائه  95پیشنهاد به شورای فنی استان
اهم اقدامات کارگروه آموزش:

 بررسی نیازهای آموزشی دستگاههای اجرایی در قسمت فنی و اجرایی و تعیین عناوین،
سرفصلهای آموزشی و بررسی و تعیین مدرسان دورهها که در سال  ،96چهارده سمینار و دوره
آموزشی به میزان  12000نفر ساعت آموزش برگزار شد.
 پیگیری و بررسی موضوع ساماندهی کارگران ساختمانی و استفاده از کارگران دارای کارت
مهارت در پروژهها
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 بررسی و پیگیری بیمه عوامل فنی و اجرایی در پروژهها و تالش در جهت بیمه شدن عوامل
فنی و اجرایی فعال در کارگاه
 پیگیری آموزش  HSEبه کارگران ساختمانی
 پیگیری تمدید مجوز سازمان نظاممهندسی ساختمان جهت برگزاری دورههای آموزشی
 همکاری با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استانی و فراهم نمودن شرایط ارائه توانمندی
شرکتهای بومی استان در حاشیه برگزاری سمینارهای آموزشی
 بازدید از شرکتهای دانشبنیان استان درزمینهٔ تولیدات ساختمانی و معرفی آنها
 معرفی روشها و مصالح نوین صنعت ساخت
 بررسی و تعیین اولویتهای پژوهشی مهم و موردنیاز استان جهت معرفی به دستگاههای
اجرایی.
 بررسی وضعیت بافت فرسوده در استان و پیشبینی برگزاری سمینار در این خصوص در سال
.97
 برگزاری جلسه با دانشگاه جهت برقراری ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و همچنین
دستگاههای اجرایی و هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت حل مشکالت و ارائه راهکار در خصوص
نیازهای داخل کشور.
 بررسی استفاده از پتانسیل دستگاههای فرهنگی ازجمله آموزشوپرورش در راستای ارتقای
کیفیت ساختوساز.
 برگزاری دوره آموزشی بهصورت منطقهای باهدف تعامل با آستانهای منطقه و تبادل تجربه
در امور فنی و اجرایی با حضور آستانهای خوزستان ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد.
 اخذ مجوز نشریه شفاف از کمیسیون انتشارات نشریات دولتی.
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برگزاری سمینار و فراهم نمودن فرصت معرفی محصوالت استاندارد شرکتهای بومی استان

کارگروه پیمان
•برگزاری  21جلسه و تصویب و ارائه  61پیشنهاد به شورای فنی استان

اهم اقدامات کارگروه پیمان

 تهیه شیوهنامه ارجاع اختالف عوامل فنی و اجرایی به کمیته تخصصی پیمان (شیوهنامه مذکور
در هفت ماده بهمنظور ارجاع و حل اختالف عوامل نظام فنی و اجرایی توسط کمیتهای زیرمجموعه
کارگروه پیمان به دبیری تشکلهای صنفی تهیهشده است).
 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به سامانه ستاد و ارسال نتیجه به سازمان برنامهوبودجه
کشور .ازجمله مشکالت مربوط به-1 :عدم رعایت آییننامه تضمین معامالت دولتی به شماره
/123402ت  50659هـ مورخ  1394/9/22در خصوص انواع تضامین قابلقبول برای ارائه بهعنوان
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار-2 .عدم امکان رعایت جزء  1بند "ب" ماده  3آییننامه اجرایی
بند "د" ماده  23قانون برگزاری مناقصات در خصوص لزوم مستندسازی مکتوب در بخشهای
مختلف فرآیند برگزاری مناقصه که علیرغم الزام قانونی دستگاه مناقصه گزار به رعایت آن ،از
طریق سامانه ستاد محقق نمیگردد-3 .عدم رعایت ماده  22قانون برگزاری مناقصات و همچنین
عدم امکان پاسخگویی و ارائه مستندات به دستگاههای نظارتی یا دادگاه (در صورت نیاز).
 بررسی موانع و مشکالت پیش روی طرحهای عمرانی در خصوص تغییر نحوه پرداخت از روش
نقدی به روش اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت و ارسال نتیجه به سازمان برنامهوبودجه کشور.
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 پیشنهاد تشکیل کمیتهای با عنوان «کمیته مشاوره به دستگاههای اجرایی» در خصوص ارجاع
کار و انعقاد قرارداد در طرحهای عمرانی.
 تهیه فرایند تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام.
 ارائه برخی از ضوابط در جلسات بهعنوان آموزش و ارتقاء دانش اعضا
کارگروه مصالح
 برگزاری  22جلسه و تصویب و ارائه  99پیشنهاد به شورای فنی استان
اهم اقدامات کارگروه مصالح:
 بازدید از کارگاههای تولید مصالح استاندارد در استان برای معرفی مصالح ساختمانی استاندارد
تولیدشده
 برگزاری جلسات مستمر با اصناف و اتحادیهها مرتبط جهت استفاده از توان آنان در کنترل
تولید و توزیع مصالح ساختمانی استاندار
 پیگیری جهت جلوگیری از تولید محصول با جواز تأسیس (ابالغ اخطارهای مکرر به واحدهای
فاقد پروانه تولید صنعتی)
 پیگیری جهت اجرایی شدن مصوبه شماره /79880ت مورخ  1384/12/23در خصوص
استاندارد اجباری مصالح توسط دستگاههای متولی
 افزایش  50درصدی واحدهای تولید تیرچههای پاشنه بتنی داری گواهی کاربرد عالمت
استاندارد
 پیگیری آموزش عوامل نظام فنی و اجرایی در کنترلهای از طریق کارگروه آموزش
 با توجه به بررسیهای بهعملآمده و نامه شماره /95/1827ص مورخ 1395/11/23
نظاممهندسی ساختمان در خصوص بلوکهای سقفی پلی استایرن و مخاطرات استفاده از آن؛ در
مرحله اول استفاده از این محصول در پروژههای عمرانی (ساختمانهای بااهمیت خیلی زیاد و زیاد)
ممنوع شود و سازمان صنعت ،معدن و تجارت ضمن ارائه مشاوره الزم به متقاضیان جدید احداث
کارگاه تولید این نوع محصول ،محدودیت مقتضی در صدور مجوز تأسیس اعمال نماید.
 اداره کل استاندارد استان در بیست و پنجم هرماه لیست تمام تولیدکنندگان مصالح استاندارد
را به دستگاههای استان اعالم که مطابق آن لیست آن در سایت شورای فنی قرار میگیرد.
 مطابق پیشنهاد کارگروه و مصوبه شورای فنی سازمان صنعت معدن و تجارت موظف به تهیه
فهرست تولیدکنندگان مصالح بوده؛ که لیست موردنظر با همکاری اداره کل استاندارد تهیه شد.
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همچنین نقشههای توزیع این واحدها به تفکیک دارای استاندارد و غیراستاندارد در سطح استان
آماده شد.
 توجه به وجود قوانین الزم ،کارگروه با دعوت از مدیران دستگاههای مرتبط ((مدیرکل محترم
استاندارد استان ،معاونین سازمان صنعت ،معدن و تجارت و معاون محترم اداره کل تعزیرات
حکومتی)) تمامی ظرفیتهای قانونی موجود را بررسی و اقدامات ذیل صورت گرفت :فعالسازی
کارگروه ماده  7تصویبنامه /79880ت هیئتوزیران؛ گشت مشترک با حضور قاضی کشیک؛ اداره
کل استاندارد و سازمان صنعت معدن و تجارت
 موضوع کنترل کیفیت و تطابق مشخصات مصالح ،توسط آزمایشگاههای دارای صالحیت
بررسی دو مصوبه در شورای فنی ارائه شد .الف) جهت نظارت بر آزمایشگاهها ،آزمایشگاه فنی و
مکانیک خاک استان بهعنوان آزمایشگاه مرجع انتخاب شد ب) با توجه به مصوبه شورای استاندارد
استان ،تمام دستگاههای اجرایی و عمومی ،موظف شوند در پروژههای عمرانی خود از
آزمایشگاههای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی دارای تأییدیه استاندارد استفاده نمایند.
 پیشنهاد ذیل کارگروه به تصویب شورای فنی رسید و بهتمامی دستگاههای اجرایی ابالغ شد:
((با توجه به اعالم آمادگی مدیریت پردیس شرکتهای دانشبنیان در خصوص همکاری در تأمین
نیازهای فنی پروژههای عمرانی ،دستگاههای اجرایی قبل از هرگونه خرید یا ثبت سفارش
علیالخصوص کاالهای خارجی ،درزمینهٔ فنآوریهای نوین ساختمان (پنلهای خورشیدی،
عایقها ،بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی ،رنگهای فتونیک ،سازههای سبک و مقاوم در برابر
خوردگی و )...از ظرفیتهای موجود در شرکتهای دانشبنیان استان استفاده نمایند)).
 استفاده و بهکارگیری کمیته فنی شهرستانها در شناسایی ظرفیتهای شهرستان و اعمال
نظارت قوی بر مصالح مصرفی؛ با حضور نماینده سازمان مدیریت در جلسات کمیته فنی
شهرستانها موضوع کنترل مصالح تولیدی هر شهرستان و مصالح مصرفی در پروژههای عمرانی
بهتفصیل توضیح و حداقل یکی از مصوبات کمیته فنی شهرستانها در این خصوص میباشد.
(( بهمنظور حمایت از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد و نیز اطمینان
از خرید و مصرف مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری دارای نشان استاندارد در پروژههای
عمرانی ،فرمهای مربوطه تهیه گردیده است که پس از تکمیل توسط اشخاص مسئول (مندرج در
فرمها) ،توسط دستگاه نظارت در پرونده مالی پروژه نگهداری و در زمان پرداخت مطالبات به رؤیت
ذیحساب برسد)).
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نقشه تجمیعی واحدهای بتن آماده و شن و ماسه استاندارد و غیراستاندارد

کارگروه نظارت:

 برگزاری  22جلسه و تصویب و ارائه  71پیشنهاد به شورای فنی استان
 تعداد  36پروژه
اهم اقدامات کارگروه نظارت:
 نظارت عالیه بر پروژههای ملی و استانی
 برگزاری دورههای تعاملی منطقهای با حضور اعضای کارگروه نظارت آستانهای فارس ،بوشهر،
خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد
 تصویب تقویم جلسات و بازدیدهای کارگروه بر اساس تقویم ساالنه شورای فنی استان
 پیگیری اجرایی نمودن سامانه نظارتی تهیهشده توسط دفتر فنی استانداری
 مصوب نمودن تشکیل کمیته فنی در تمامی شهرستانهای استان
 ارزیابی توان فنی تعدادی از دستگاههای اجرایی استان
 پیگیری اجراشدن پروژههای عمرانی صرفاً توسط دستگاههای تخصصی
 توجه ویژه به بازخورد بازدیدهای نظارتی
 پیگیری تجهیز کارگروه به تجهیزات موردنیاز و لوازم ایمنی اعضا
 پیگیری و معرفی اعضای کارگروه جهت شرکت در دورههای آموزشی و همایشهای تخصصی
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پروژههای بازدید شده کارگروه نظارت:
 پروژه ساختمان سلفسرویس و بخش آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 پروژه ساختمان دادگستری فسا
 پروژه سد تأخیری تغذیهای تنگ خمار فسا
 پروژه بزرگراه و تونلهای کوهسار مهدی (عج)
 پروژه بهرهبرداری شده «طرح تغذیه مصنوعی تنگ کلون جویم» شهرستان الرستان
 پروژه مرکز آموزش هتلداری و گردشگری شیراز مربوط به اداره کل آموزش فنی و حرفهای
فارس
 پروژه حفاظت و آمادهسازی و مرمت تخت جمشید
 پروژه حفاظت و آمادهسازی و مرمت پاسارگاد
 پروژه ایجاد تأسیسات فاضالب شهر آباده
 پروژه ساختمان آموزشی مرکز آموزش آباده
 پروژه احداث راه اصلی سورمق  -اقلید  -یاسوج
 پروژه احداث ساختمان آموزشی واحد کشاورزی و منابع طبیعی اقلید
 پروژه عملیات اجرایی باند دوم محور رونیز  -پلیسراه سهراهی فسا
 پروژه تکمیل مجموعه ورزشی کارگران استهبان
 پروژه احداث ساختمان آموزشی مرکز آموزش عالی استهبان
 پروژه احداث بیمارستان جایگزین استهبان
 پروژه احداث راه نیریز قطرویه
 پروژه ورزشگاه پنجاههزارنفری پارس شیراز
 پروژه ساختمان جدید دانشگاه صنعتی شیراز
 پروژه بیمارستان سوانح سوختگی حضرت امیرالمؤمنین (ع) صدرا
 پروژه تکمیل تفرجگاه سپیدان  -چله گاه
 پروژه ایجاد امکانات گردشگری در شهرستان سپیدان
 پروژه ایجاد شهرک صنعتی نورآباد ممسنی
 پروژه احداث راه اصلی نورآباد – مشایخ – خان زنیان
 پروژه احداث مدرسه شبانهروزی عشایری فراشبند
 پروژه احداث ساختمان پزشکی قانونی فراشبند
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پروژه تکمیل ساختمان اداره صنعت ،معدن و تجارت فراشبند
پروژه آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر
پروژه احداث راه اصلی سعادت شهر – ارسنجان – باب انار
پروژه تکمیل استخر ارسنجان
پروژه احداث بیمارستان آموزشی جهرم
پروژه احداث مرکز باروری و ناباروری جهرم
پروژه احداث مرکز امداد شهری الرستان
پروژه تکمیل پایگاه امداد جادهای چهار برکه
پروژه احداث سالن امدادی اوز
پروژه احداث پایگاه و انبار امدادی گراش

امور متفرقه
 برگزاری جلسات هماهنگی در حوزه مدیریت
 برنامهریزی و برگزاری کمیته فنی شهرستانها

پروژه ورزشگاه پنجاههزارنفری پارس شیراز
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پروژه احداث بیمارستان جایگزین استهبان

پروژه سالن ورزشی کارگران استهبان
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پروژه قطار شهری شیراز

پروژه بیمارستان جهرم
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پروژه طرح تغذیه مصنوعی تنگ کلون جویم

پروژه مرمت پاسارگاد
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کمیته فنی شهرستانها:
با عنایت به سیاست کلی نظام فنی و اجرایی کشور و مفاد آییننامه شورای فنی استان و مصوبه
شورای فنی استان فارس بهمنظور استفاده حداکثر از توان و ظرفیت فنی موجود در سطح استان،
کمیته فنی در شهرستانها تشکیل گردید.
در این راستا کارگروههای ذیل شورای فنی استان با الگوپذیری از آییننامه شورای فنی و ترکیب
شورای فنی و کارگروهها نسبت به تهیه و تدوین شیوهنامه روش کار کمیته فنی شهرستانها اقدام
و در ادامه نسبت به تشکیل کمیته فنی شهرستانها به ریاست فرمانداران محترم و دبیری معاونین
فنی ایشان با حضور نمایندگان شورای فنی استان تشکیل شد که تاکنون حدود  45جلسه در
شهرستانها برگزارشده است.
برنامههای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالهای آتی
بررسی و تعیین صالحیت و رتبهبندی و ارزشیابی پیمانکاران ،مشاوران و کارشناسان استان:

 ساماندهی نیروهای کارشناسی شاغل در گروه تشخیص صالحیت حذف امور زائد و کاهش
دوره انتظار در حدود بیست روز
 تقویت انجمنهای تخصصی در راستای تعامل و ارائه مشاوره بهتر در راستای تعامل و ارائه
مشاوره بهتر در راستای نظام فنی و اجرایی مطلوب
 تشویق و حمایت انجمن جهت تشکیل پرونده برای اعضای خود در سامانه ساجات
 آموزش نیروهای انجمنهای صنفی و تخصصی در جهت باال بردن کیفیت تشکیل پرونده در
قالب جلسات ماهانه
 ارتقا جایگاه استان در کشور ازنظر کیفیت در بررسی صدور گواهینامه تشخیص صالحیت
 صدور گواهینامه صالحیت شخص حقیقی و تشویق آنان به شرکت در دورههای آموزشی
 برگزاری دورههای آموزشی تشخیص صالحیت پیمانکاری شخص حقیقی
شورای فنی استان:

 استفاده از توان کمیته فنی شهرستانها در راستای بهبود کیفیت پروژهها
 تالش در جهت استانداردسازی مصالح ساختمانی و جلوگیری از ورود و استفاده از مصالح
غیراستاندارد در پروژههای عمرانی
 ارزیابی کیفیت پروژههای عمرانی بهصورت دستگاهی
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 آموزش تمامی عوامل فنی و اجرایی بهویژه مشاوران و پیمانکاران
 ارائه راهنمایی و مشاورههای الزم در خصوص قوانین و ضوابط فنی و اجرایی به دستگاههای
اجرایی استان باهدف کاهش اختالفات
 پیگیری موضوعات و چالشهای موجود در استان با حضور مسئوالن کشوری
کارگروه آموزش:

 تهیه فرآیند آموزش تمامی عوامل فنی و اجرایی (کارفرما ،مشاور ،پیمانکار ،کارگران) و برگزاری
دورههای آموزشی برای آنها
 برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت و دستگاههای اجرایی در امور فنی و مبادله تفاهمنامه در
این زمینه
 ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای صنفی در تصمیمات شورا و بهرهمندی از توانمندی آنها
 بررسی تخصصی آییننامهها و دستورالعملهای فنی و اجرایی با تشکیل کمیتههای ذیل
کارگروه
 فرهنگسازی در امور عمومی فنی از طریق پتانسیل دستگاههای فرهنگی
 بررسی اقدامات و پژوهشهای انجامشده در مورد پهنهبندی زلزله و  ...و احصا اولویتهای
پژوهشی موردنیاز استان در امور فنی و اجرایی
 بررسی و پیگیری خدمات شهری مشترک و  SDIدر دستگاههای اجرایی استان و مبادله
تفاهمنامه در این زمینه
کارگروه پیمان:

 برنامهریزی و تدوین نحوه عملکرد کمیته «مشاوره و راهنمایی دستگاههای اجرایی» در سال
 ،1397درزمینهٔ ارجاع کار و انعقاد قرارداد.
 ایجاد وحدت رویه در تهیه فرایند ارجاع کار ،انعقاد قرارداد و تنظیم صورتجلسات و دستور
کارهای مربوطه.
 بررسی راهکارهای مناسب جهت تقویت مشاورین و افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسین
مشاور و همچنین رفع موانع و پیشگیری از وقوع اختالفات.
 ارائه راهنما و تبیین بخشنامهها و آئیننامههای ابالغی ،جهت ایجاد وحدت رویه در استفاده از
آنها و رفع ابهامات و پیشنهاد دورههای آموزشی الزم با همکاری کارگروه آموزش.
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کارگروه مصالح:

 تهیه بانک اطالعاتی کارگاههای تولیدی در هر شهرستان جهت تأمین مصالح برای پروژههای
عمرانی
 تهیه برنامه استانداردسازی مصالح ساختمانی استان با تقویت نقش تعزیرات حکومتی استان و
اتحادیهها و انجمنهای صنفی
 تهیه طرح حمایت از تولید ،تأمین و استانداردسازی و بومیسازی مصالح ساختمانی استان ،در
قالب بررسی محل تأمین مصالح مصرفی در پروژههای عمرانی ،تور صنعت گردی با محوریت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استان با اولویتهای زیستمحیطی
 پاسخگو نمودن انجمنها و اتحادیههای صنفی در برابر اهمال در وظیفه نظارتی خود و تولید
مصالح نامرغوب بر اساس قوانین مربوطه
 ارائه طرح کنترل کیفیت خدمات آزمایشگاههای مصالح
 بررسی و معرفی مصالح و فناوریهای نوین ساخت جهت ترویج و استفاده از این تکنولوژیها
در صنعت ساخت استان
 استفاده و بهکارگیری کمیته فنی شهرستانها در شناسایی ظرفیتهای شهرستان و اعمال
نظارت قوی بر مصالح مصرفی در پروژههای استان
 ارائه راهکار جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه ویژه به اهمیت کیفیت مصالح
کارگروه نظارت:

 اجرایی نمودن سامانه نظارتی تهیهشده توسط دفتر فنی استانداری
 احصاء و مشخص نمودن پروژههای متوقف استان و ارائه پیشنهاد الزم تعیین تکلیف برای
آنها
 اجرایی نمودن کمیته فنی شهرستانها
 ارزیابی توان فنی دستگاههای اجرایی استان
 تأکید بر اجراشدن پروژههای عمرانی صرفاً توسط دستگاههای تخصصی
 توجه ویژه به بازخورد بازدیدهای نظارتی
 مجهز نمودن اعضای کارگروه به لوازم ایمنی و ضروری در بازدید از پروژهها
 پی گیری الزم جهت تأمین اعتبار موردنیاز برای کارگروه
 برگزاری آموزشهای تخصصی جهت اعضای کارگروه
 توجه بیشتر به موضوع کنترل هزینه در بازدید از پروژهها
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 تأکید و اتخاذ تصمیم در راستای استفاده از مصالح داخلی با اولویت تولیدات استان در پروژههای
عمرانی استان.
 تعامل با رسانهها جهت پوشش خبری و اطالعرسانی پیرامون پروژههای عمرانی استان.

مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی
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وظایف مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی
 اجرای کلیه سیاستها و خطمشی های اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
 نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابالغشده به سازمان
 انجام کلیه امور اداری سازمان از قبیل اجرای تشکیالت ،ارزشیابی کارکنان ،اجرای آییننامهها
و دستورالعملها و برنامههای تحول اداری ،طبقهبندی مشاغل ،صدور احکام ،حضوروغیاب،
بازنشستگی و سایر امور مرتبط
 همکاری و هماهنگی با واحد آموزش مرکز و مدیریت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و
آینده نگری برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای آنان
 بررسی و شناخت سیستمهای موردنیاز سازمان و همکاری با مرکز توسعه سیستمها و فنآوری
اطالعات مرکز برای راهاندازی و پشتیبانی سیستمهای طراحیشده و موردنیاز سازمان
 ایجاد پایگاه اطالعاتی برای تمرکز اسناد و مدارک اقتصادی و اجتماعی استان
 سازماندهی ،تقویت و تجهیز کتابخانه سازمان و ارائه خدمات موردنیاز استفادهکنندگان
 ارائه خدمات پشتیبانی سختافزاری به واحدهای سازمان
 انجام کلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان با هماهنگی و همکاری امور منابع انسانی و
پشتیبانی مرکز
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مهمترین و بارزترین اقدامات انجامشده در راستای شرح وظایف
الف :اقدامات انجامشده در امور مالی

 -1تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان برنامهوبودجه استان جهت سال  ،1396ابتدا در استان
پس از بررسیهای کارشناسانه و بر اساس نیاز و فصول هزینه تهیه و به سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور اعالم شد که کارشناسان مرکز با نظارت دقیق بر بودجه پیشنهادی بودجه
سازمان برنامهوبودجه استان را ابالغ میکردند.
 -2نظارت بر اجرای بودجه تفضیلی ابالغشده به سازمان و تهیه گزارش عملکرد ماهیانه ،پس از
ابالغ بودجه به سازمان برنامهوبودجه استان فارس ،سازمان وظیفه دارد در راستای بودجه ابالغی
گزارش عملکرد ماهیانه را بهمنظور جذب اعتبارات ارائه نماید.
 -3پیگیری اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبار استانی ،پس از ابالغ موافقتنامه اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای به تفکیک شرح هزینه و فصول هزینه حسابها نگهداری وفق مقررات بر
اساس تخصیصهای ابالغی هزینه میشود.
 -4اجرای آئیننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به مالیات ،بازنشستگی ،خدمات
درمانی تأمین اجتماعی و سایر موارد
 -5تمامی آئیننامههای و دستورالعملها و بخشنامهها و تصویبنامههای هیئتوزیران که مربوطه
به امور جاری مالی سازمان میباشند و طبق ضوابط اجرایی بودجه سال  95الزماالجرا میباشد
بهمحض دریافت طبق مقررات ذکرشده عمل گردیده است.
 -6تهیه و تنظیم اسناد مالی ،اسناد مالی شامل تمامی اسناد هزینههای تملک ،اختصاصی ،آماری
با توجه به نوع و فصل هزینه پس از بررسی مدارک مثبته موردنیاز دریافت و تنظیم میگردد.
 -7انجام تمامپرداختیهای پرسنلی شامل حقوق ،کسورات حقوق ،اضافهکار ،مأموریت ،خدمات
رفاهی و پرداختی از سایر منابع بهطور مثال از محل آمار و غیره
 -8تهیه و تنظیم مجوزهای الزمه برای هرگونه پرداختهای پرسنلی شامل حقوق ،اضافهکاری
مأموریت و خدمات رفاهی و پس از واریز خالص پرداختی بهحساب کارکنان ،واریز تمامی کسورات
مربوط به اسناد مالی اعم از بیمه خدمات ،درمانی بازنشستگی تأمین اجتماعی ،مالیات و کسورات
غیررسمی به حسابهای مربوطه
 -9رسیدگی به اسناد هزینه ،روند رسیدگی به اسناد هزینه به ترتیب ذیل میباشد الف :بررسی
مدارک مثبته اسناد هزینهبر اساس قوانین و مقررات جاری ب :ضمیمه کردن مدارک مثبته الزم
جهت کامل شدن سند بهطور مثال توجه به ترتیب تاریخهای درخواست ،برگ خرید و قبض انبار
و تهیه گواهی ارزشافزوده در صورت نیاز و سایر موارد
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 -10تأمین اعتبار اسناد هزینه ،با توجه به نوع سند هزینه تأمین اعتبار میبایست بر اساس بودجه
ابالغی و یا تملک داراییهای سرمایهای و فصول هزینه تأمین اعتبار میگردد.
 -11تهیه و تنظیم صورتحسابهای ماهیانه بر اساس حسابداری تعهدی ،در پی اجرای قانون ماده
 95محاسبات عمومی کشور کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلفاند که در پایان هرماه
نسخه صورتحسابهای دریافت و پرداخت هرماه را با اصل مدارک مربوط به ترتیبی که در اجرای
قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود تهیه و به دیوان محاسبات تحویل و نسخه دوم
صورتحساب فوق را تحویل نماینده اقتصاد و دارایی (خزانه معین) تحویل نماید.
 -12تهیه و تنظیم سپردهها و ضمانتهای حسن انجام تعهدات و استردادهای مربوطه ،طبق
آئیننامه در اجرای قانون معامالت دولتی جهت تضمین قراردادها و خدمات و پیمانکاران و خرید
تجهیزات و ماشینآالت  10درصد از کل قرارداد بهعنوان ضمانت حسن انجام کار از قراردادها
کسر و بهحساب تمرکز وجوه سپرده دستگاه اجرایی واریز که پس از انجام مراحل قانونی که در
پایان کار منظور گردیده است به ذینفع پرداخت میگردد.
 -13تهیه و جمعآوری درآمدهای اختصاصی ،اعتبارات اختصاصی و هزینههای اختصاصی ،کلیه
وجوهی که از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس جهت انجام
آموزشهای تکمیلی و تخصصی به کارکنان دولت دریافت مینماید بهحساب متمرکز وجوه
اختصاصی واریز و پس از انتقال آن به خزانهداری کل نسبت به مبادله موافقتنامه اقدام و طی
درخواست وجه از خزانه نسبت به هزینه کرد آن به شرح موافقتنامه انجام میگردد
 -14تهیه و تنظیم سندهای حسابداری و صدور برگه ،پس از تهیه سندهای هزینه توسط قسمت
کارپردازی و پرداخت حقوق و دستمزد جهت انجام امور صدور برگههای محاسباتی و صدور
چکهای بانکی جهت پرداخت به ذینفعان در این قسمت اقدام میگردد.
 -15جمعآوری درآمدهای عمومی و گزارش سالیانه به سازمان برنامهوبودجه کشور ،کلیه
درآمدهایی که توسط سازمان برنامهوبودجه در طول سال بهصورت درآمدهای فروش نشریات،
درآمدهای خانههای سازمانی و درآمدهای متفرقه کشوری و درآمد حاصل از فروش خانههای
دولتی جمعآوری گردیده است بهحساب خزانهداری واریز و طی اعالمیههای فرم شماره  6به خزانه
اعالم و تأییدهای مربوطه جهت اعمال حسابها تهیه میگردد.
 -16تهیه و تنظیم مطالبات و بدهی سازمان و اعالم به خزانه ،در اجرای بخشنامه شماره
 90058/57مورخ  1394/05/19در خصوص الزامات و ترتیبات مقرر برای تهیه و ارسال
گزارشهای بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
جهت مشخص شدن کلیه بدهیهای دولت به بخش خصوصی و دولتی و مطالبات مجموعه دولت

108

گزارش عملکرد یکساله سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس  -سال 1396

مستند به دفاتر مالی بهصورت دقیق به اداره کل مدیریت و بدهیها و تعهدات عمومی دولت جهت
اطالع و برنامهریزی دقیق ارائه میگردد.
 -17انجام کلیه امور خدماتی ،رفاهی در سازمان ،پس از ابالغ اعتبار از محل فصل مربوطه و
هماهنگیهای الزم جهت صدور مجوز با ریاست محترم سازمان تمامی امور خدماتی و رفاهی در
امور مالی از مرحله تنظیم قراردادها تا پرداخت به کارکنان در امور مالی سازمان انجام میشود.
 -18تهیه و تنظیم و نظارت بر قراردادهای پشتیبانی ،خدماتی ،نرمافزاری ،با توجه به نیازهای
سازمان نسبت به اجرای تعهدات شامل امور خدماتی پژوهشی نقشه و سایر موارد پس از تأمین
اعتبار تمامی قراردادها از ابتدا تا انتها تهیه و تنظیم و تأیید میشود.
 -19ایجاد پایگاه ،اطالعات جهت تمرکز و بایگانی اسناد حسابداری ،به دلیل اهمیت اسناد مالی
و نگهداری آنها طبق قانون تمامی اسناد به شکل متمرکز در بایگانی امور مالی طبق ضوابط
نگهداری میشود.
 -20برگزاری تمامی مناقصات و نظارت بر حسن انجام مناقصات ،با توجه به دستورالعمل جدید
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ایجاد پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات و سامانه
الکترونیکی دولت تمامی مناقصات بهغیراز شکل سنتی در سامانههای مربوطه ثبت و نفرات برنده
مشخص میگردند که این وظایف در امور مالی انجام میشود.
ب :اقدامات انجامشده در امور اداری

 .1صدور احکام کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی (نظیر حکم تغییر ضریب حقوق ،ارتقاء طبقه،
انتصاب ،ارتقاء رتبه شغلی ،اصالحیه احکام و )...
 .2صدور قرارداد کارکنان قرارداد کار معین و کارگری (نظیر برقراری حقوق و دستمزد ،افزایش یا
برقراری کمکهزینه اوالد و)...
 .3تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به انتصاب ،ارتقا طبقه و ارتقاء رتبه شغلی و...کارکنان جهت
طرح در کمیته سرمایه انسانی
 .4بررسی درخواست و مدارک متقاضیان مأموریت و انتقال به سازمان و بالعکس و ارائه گزارش
به ریاست سازمان و نهایتاً ارسال مدارک جهت کسب نظر به سازمان برنامهوبودجه کشور
 .5پیگیری و صدور احکام بازنشستگان
 .6ارسال فرم ارزشیابی جهت کارکنان و مدیران ،جمعآوری فرمها ،کسب امضاء مسئولین مربوطه،
جمعبندی نتایج حاصله ،تهیه و ارسال گزارشهای مورد درخواست
 .7بررسی و مطابقت پستهای سازمانی با شرایط احراز کارکنان و بهنگام سازی تشکیالت

مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی

109

 .8ثبت اطالعات مربوط به تشکیالت سازمان و مشخصات کارکنان قرارداد کار معین و کارگری
در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی (کارمندایران)
 .9بررسی درخواست متقاضیان امریه ،انجام امور بهکارگیری آنان ،برقراری حقوق و ارسال گزارش
(سه ماه) به سازمان برنامهوبودجه کشور
 .10ارائه مستندات شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سازمان استان به سازمان برنامهوبودجه
کشور
 .11اعالم وضعیت مرخصی کارکنان در پایان هرسال
 .12کنترل حضوروغیاب کارکنان ،محاسبه تأخیر ورود ،تعجیل خروج ،مرخصی و مأموریت (ساعتی
و روزانه) و غیبت همچنین محاسبه و اعالم ساعات اضافهکاری
 .13اعالم میزان کارکرد (ماهیانه) کارکنان رسمی ،پیمانی ،قراردادی جهت پرداخت حقوق و اعالم
مانده مرخصی (سالیانه) کلیه کارکنان به امور مالی سازمان
 .14بایگانی مدارک و بهنگام رسانی پروندههای پرسنلی کارکنان
 .15تهیه آمار ،جداول و گزارشهای مورد درخواست مسئولین سازمان
 .16انجام مکاتبات مورد لزوم ،صدور گواهی مورد درخواست کارکنان ،پاسخگویی به اربابرجوع
ج :اقدامات انجامشده در دبیرخانه
نامههای دریافتی از سازمان:

-1نامههای دریافتی از شبکه دولت از کلیه دستگاههای اجرایی
-2نامههای دریافتی پستی از کلیه دستگاههای اجرایی
-3نامههای دریافتی از اربابرجوعان و کلیه همکاران و دستگاه فاکس سازمان
-4نامههای دریافتی از شبکه گام الکترونیک سازمان مرکزی
-5شماره نمودن نامهها بهصورت دستی جهت موافقتنامهها و تخصیص و دفتر آمار و اطالعات
به کلیه دستگاههای اجرایی
-6پاسخگویی و راهنمایی و آموزش اتوماسیون اداری به همکاران از طریق واحد دبیرخانه
 -7گرفتن گذرواژه و کد کاربردی همکاران از طریق سیستم گام و اتصال مستقیم آن به سازمان
کشور
نامههای ارسالی از سازمان:

-1نامههای ارسالی از سازمان به شبکه دولت به دستگاههای مرتبط
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-2دریافت و ارسال نامههای شورای برنامهریزی و توسعه استان و ارسال نامههای از شبکه به
دستگاههای اجرایی
بایگانی و مراسالت:

-1بایگانی نامههای دریافتی و خروجی سازمان
-2پاسخگویی به همکاران و اربابرجوع جهت پیگیری نامههای مربوطه
-3بایگانی موافقتنامهها و تخصیص
د :اقدامات انجامشده در آموزش
-1برگزاری تعداد  18دوره آموزشی (به روش حضوری -ویدئوکنفرانس و  )LMS1برای تعداد 64
کارشناس و کمک کارشناس به مدت  5718ساعت (سرانه آموزشی  89.3بوده است)
 -2برگزاری تعداد  22دوره آموزشی (به روش حضوری -ویدئوکنفرانس و  )LMSبرای تعداد 28
معاون-مدیر و رئیس گروه به مدت  1809ساعت (سرانه آموزشی  64.6بوده است)
 -3تعداد  6جلسه کارگروه توسعه مدیریت برای سازمان برگزار گردید.
-4پاسخگویی به نامهها (که تعداد  10نامه مربوط به سازمان مرکزی بوده است)

 1سامانه مدیریت یادگیری سازمان برنامهوبودجه کشور
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هـ :اقدامات انجامشده در کتابخانه

تمدید اشتراک پایگاه مقاالت مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوریاشتراک پایگاه مقاالت (مگیران) magiran شرکت در نمایشگاه بینالمللی کتاب در اردیبهشتماه ( 96خرید  517عنوان کتاب (معادل 120میلیون ریال) از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران)
آمادهسازی و فهرستنویسی منابع-سرویسدهی به مراجعین و امانت مدارک

ارائه خدمات مرجع و راهنمایی مراجعین در جستجوی مقاالت موردنظر-تهیه تازههای کتابخانه بهصورت فصلی و بارگذاری آن در سایت کتابخانه
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بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص پیشنویس شیوهنامه نشریات سازمان مدیریت برنامهریزیاستانها
هماهنگی با مرکز اسناد ،مدارک و انتشارات سازمان برنامهوبودجه کشور در زمینه اخذ فیپا وشابک و مجوز انتشارات برای کتابهای سازمان
تنظیم و صفحهآرایی کتابهای سازمان و مطابقت آن با دستورالعمل برنامه ساماندهی اسناد،مدارک و انتشارات سازمانهای استانی
شرکت در دورههای آموزشی و سمینارهاانجام امور تفویض شده از سوی مرکز اسناد ،مدارک و انتشارات سازمان مرکزی در خصوص امورمربوط به مرکز اسناد ،مدارک و انتشارات سازمانهای استانی تحت پوشش فارس
(استانهای تحت پوشش :اصفهان ،البرز ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،قزوین ،قم ،کهگیلویه و
بویراحمد ،مرکزی)
 تشکیل کمیته انتشارات متشکل از اعضای زیر:رئیس شورا :معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
دبیر شورا :معاون اداری مالی و پشتیبانی
نماینده مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری
نماینده معاونت آمار و اطالعات
نماینده معاونت هماهنگی برنامهوبودجه
نماینده مدیریت نظام فنی و اجرایی
نماینده معاونت اداری ،مالی و پشتیبانی
 -تهیه طرح جلد کتاب و تصویب آن در جلسه کمیته انتشارات
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آمار فعالیتهای کتابخانه در سال 1396
کل

اضافهشده در سال 1396

ردیف

موجودی کتابهای فهرست

فارسی

57374

774

شده

التین

1807

-

2

موجودی پایاننامهها

1100

-

3

موجودی لوح فشرده ()CD

4147

35

4

جمع کل مدارک

64428

809

فارسی

 110عنوان

از سال  1391اشتراک

غیرفارسی

-

مجالت

1

موضوع

موجودی نشریههای ادواری:
5

نشریههای فصلی ،هفتگی،
ماهانه (مربوط به اشتراک سال
 1390و نشریات رایگان)

6

تعداد مراجعین

7

امانت مدارک

8

اسکن مندرجات کتابها

9

تهیه تازههای کتابخانه

10

صورت نگرفته است.
جمع

رایگان دریافت میگردد.
همکاران

110

سایر اعضا

2593

جمع

2703

همکاران

254

سایر اعضا

2029

جمع

2283

کتابهای

فصلی

(مقاله)

11
12

ایجاد نسخه در سیستم

 750عنوان کتاب

فارسی

ارائه خدمات از شبکه اینترنت و پایگاه نشریات
قفسه گذاری

حدود  18عنوان بهصورت

4

بارگذاری بر روی سایت
کتابخانه
 186مقاله

کتاب و لوح

6075

کتاب فارسی

1092

کتاب التین

5

جمع

1097
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و :اقدامات انجامشده در فنآوری اطالعات

 – 1انجام امور روزمره همکاران سازمان در زمینه فنآوری اطالعات شامل:
رفع اشکاالت سختافزاری رایانهها و چاپگرهای سازمان.رفع اشکاالت نرمافزاری نرمافزارهای سیستمی شامل :ویندوز ،آفیس ،آنتیویروس،مدیریت شبکه رایانهای سازمان و کاربران مربوطه.مشاوره و آموزشهای الزم به همکاران سازمان. بررسی و نیازسنجی نیازهای همکاران سازمان و مشاوره فنی جهت خرید تجهیزات الزم. – 2همکاری با شرکتهای پیمانکار و نظارت بر کار آنها جهت پشتیبانی و نگهداری سیستمها
و سامانههای مربوطه شامل:
شرکت گلستان :سامانههای مبادله موافقتنامههای تملک داراییهای سرمایهای (نظارت ،)4هزینهای (صبا)
شرکت فرجام فراپرداز :سیستمهای حسابداری تعهدی ،اموال و انبار.شرکت آراکس :پشتیبانی فنی شبکه سازمان و سرورهای مربوطه ،وبسایت سازمان ،پهنای بانداینترنت ،اشتراک اینترانت سازمان ،آنتیویروس سازمان.
شرکت چارگون :سامانه جامع اداری و مالی دیدگاه. – 3همکاری با همکاران حوزه مدیریت فنی و اجرایی در امور مربوط به سامانه ساجات و امور
مربوط به صدور گواهینامههای رتبهبندی شرکتهای عمرانی و برگزاری ویدئوکنفرانسهای
مربوطه.
 – 4همکاری با همکاران حوزه معاونت توسعه منابع انسانی بخصوص جهت ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی و برگزاری ویدئوکنفرانسهای مربوطه
 – 5همکاری با همکاران حوزه معاونت آمار و اطالعات در زمینه پشتیبانی فنآوری اطالعات
نرمافزارهای مختلف آماری و همچنین سرشماریهای مربوطه
 – 6همکاری با حوزه ریاست سازمان در زمینههای مختلف فنآوری اطالعات و پشتیبانیهای
الزم جلسات مربوطه.
 – 7همکاری با دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در زمینه فنآوری اطالعات و مشارکت
همکاران گروه فنآوری اطالعات در جلسات مربوطه.
 – 8همکاری با واحد دبیرخانه سازمان جهت رفع اشکاالت سیستم اتوماسیون اداری و رفع
اشکاالت کاربران.
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 – 9همکاری با واحد تدارکات سازمان جهت استفاده بهینه از سامانه خرید تدارکات الکترونیکی.
 – 10همکاری با واحد پشتیبانی سازمان جهت خرید تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز
همکاران سازمان و همچنین ارزیابی عملکرد سازمان.
 – 11همکاری با شرکت چارگون و سازمان برنامهوبودجه کشور جهت راهاندازی زیرسیستمهای
سامانه جامع اداری و مالی مربوطه.
 -12همکاری با مدیریت آموزش و پژوهش در زمینه نرمافزارهای مختلف آموزشی و پشتیبانی
فنآوری اطالعات کالسهای مختلف آموزشی.
 -13بررسی ،پیگیری ،تنظیم و عقد قراردادهای مختلف خرید تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری
و همچنین قراردادهای پشتیبانی و نگهداری سیستمها و سامانههای مختلف در حال فعالیت در
سازمان.
 – 14خرید ،نصب و راهاندازی سامانه مدیریت آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی استان
 – 15خرید ،نصب و راهاندازی سامانه اقتصاد مقاومتی (سانپا)
ز -اقدامات انجامشده در واحد پشتیبانی

 -1را ه اندازی و تعمیر سیستم آب گرم و سرد موتورخانه مرکزی ساختمان حافظیه و تعمیر کلی
تمام دستگاههای فنکوئل
 -2تعمیر و رفع عیب  3دستگاه دیگ بخار
 -3برگزاری جلسات و سمینارها مختلف و کالسهای آموزشی و پذیرایی از مدعوین
 -4نگهداری و حفظ ساختمانهای سازمان در حوزه تأسیسات و عمرانی
 -5نقاشی ساختمان دفتر آمار و دفتر پژوهش
 -6ا فزایش قدرت برق ساختمان آموزش و پژوهش
 -7تعمیر سیستم آبرسانی (تعویض پمپ ،شناور و )...
 -8تعویض بانک خازن و اصالح و بهبود مصرف برق
 -9تعمیر آسانسور و تعویض کفشکها و ...
 -10خاکبرداری و بازسازی و ایجاد فضای سبز ساختمان آموزش و پژوهش
 -11خرید وسایل پذیرایی و مواد مصرفی هر دو ساختمان
 -12خرید قفسه و نصب جهت بایگانی دبیرخانه سازمان
 -13خرید کامپیوتر و لوازم جانبی موردنیاز هر دو ساختمان
 -14انعقاد قرارداد واحد نقلیه  10خودرو
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-16
-17
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-22
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انعقاد قرارداد واحد خدمات  11نفر
انعقاد قرارداد واحد تکثیر و کپی
انعقاد قرارداد با دفتر پیشخوان دولت
تعمیر و بازسازی ساختمان مرکزی
خرید صندلی و مبل اداری دفتر پژوهش
خرید نرمافزارهای مورداستفاده سازمان
فهرست برداری اموال و ثبت در سامانه امور مالیاتی کشور
راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و خرید کلیه خریدها از سامانه

برنامههای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالهای آتی
الف -امور اداری:

 -1هماهنگی با امور اداری در جذب نیروهای شرکتی و طرحی و اشتغال کارکنان مأمور و انتقالی
از سایر دستگاههای اجرایی در سازمان قبل از صدور حکم مأموریت و انتقال آنان بهمنظور جلوگیری
از اختالل در حضوروغیاب و پرداختهای سازمان به آنان
 -2پاسخگویی مسئولین دفاتر به اعالم وضعیت حضوروغیاب کارکنان از سوی امور اداری
 -3افزایش نیروی کارشناسی در امور اداری و حسابداری
ب -دبیرخانه:

 -1ارتقاء نرمافزارها جهت بهبود و تسریع ارتباط با دستگاههای اجرایی ازجمله شهرداریها و
فرمانداریها وزارتخانهها و ...
 -2ارتقاء پهنای باند اینترنت برای انجام کلیه کارهای اداری
 -3ارتقاء رایانههای دبیرخانه جهت بهبود و تسریع در عملکرد
 -4افزایش نیروی انسانی در امور دفتری
ج -گروه فنآوری اطالعات:

 -1همکاری با مرکز جهت راهاندازی و عملیاتی کردن سیستم جامع اداری و مالی چارگون
 -2تکمیل و توسعه اتاق سرور شامل :خرید  ،SAN Storageخرید سیستم امنیت شبکه ،خرید
سیستم مانیتورینگ و . ...
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 -3خرید تجهیزات فنآوری اطالعات جهت ارتقاء سیستمهای سختافزاری کارکنان.
 -4بهبود برگزاری ویدئوکنفرانسها وبینارهای مختلف سازمان.
 -5توسعه و بهبود وبسایت اصلی سازمان و زیر سایتهای مختلف آن.
 -6توسعه و بهبود سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری همکاران سازمان.
د  -مرکز اسناد ،مدارك و انتشارات سازمان:

-1اختصاص فضای مناسب و در دسترس بودن کتابخانه بهمنظور تسهیل در ارائه خدمات جهت
استفاده مداوم کارکنان
 -2بسترسازی برای تولید و انتقال دانش و تجربیات متقابل میان کارشناسان سازمان (مدیریت
دانش سازمانی)
-3اتخاذ سیاستهای الزم جهت ارتقاء فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در میان کارکنان
-4ارتقاء تجهیزات سختافزاری سیستمهای کتابخانه
-5تأمین اعتبار الزم جهت ارتقاء نرمافزار کتابخانه (سیمرغ)
-6دستیابی به کتابخانه دیجیتالی

