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ارائه گزارش ،بیان چالشها و پیشنهادات در خصوص پروژه سیماک و  ( GNAFتوسط اداره کل پست استان گیالن)
ارائه گزارش ،بیان چالشها و پیشنهادات در خصوص ثبت اطالعات فضاهای اداری استان در سامانه سادا -سامانه اموال دستگاه های اجرایی( -توسط
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیالن (معاونت نظارت مالی و رییس خزانه معین استان))
ارائه گزارش ،بیان چالشها و پیشنهادات در خصوص SDIتوسط معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن
گزارش نتایج طرح «افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی»حاصل کار سازمان اداری و استخدامی کشور
با همکاری مرکز آمار ایران در اسفندماه سال (1337توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن)

موضوعات مطروحه

پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ..مجید ،ابتدا جناب آقای محمّدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن و دبیر شورای
راهبری توسعه مدیریت استان  ،ضمن خوش آمد گویی به اعضاء ،اهمیت برگزاری جلسات شورا را بیان و کلیاتی در مورد دستورات جلسه و ضرورت
پیگیری و اجرایی شدن هریک از آن ها در راستای توسعه استان و خدمت رسانی بهتر به مردم را بیان کردند.
سپس ،جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن یکایک دستورات جلسه را قرائت و از
مدیران دستگاه های ذیربط خواستند تا در خصوص هریک از موضوعات حیطه کاری و مسئولیت خویش ،گزارش کار خود را ارائه و چنانچه موانع،
مشکالت وچالش هایی در مسیر اجرای برنامه ها وجود دارد ،تبیین و تشریح و پیشنهادات خود را نیز ارائه نمایند.
ابتدا ،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گیالن؛ گزارشی از اقدامات حوزه کاری مرتبط و توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری و
سایر موارد دستور جلسه ارائه دادند و تآکید کردند برخی از دستگاهها که در ارزیابی سال گذشته در حوزه توسعه دولت الکترونیک ضعیف و متوسط
بوده اند ،مکلف به انجام تعهدات شان شوند تا در ارزیابی سال جاری به سطح خوب ارتقاء یابند .پیشنهاد کردند تا زمان ایجاد و راه اندازی  GSBدولت
در موضوع ساماندهی استعالمات مرتبط با امالک ،کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ،مکلف به پاسخگویی به کلیه استعالمات حوزه امالک از طریق
سامانه سیماک باشند و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین استانداری گیالن و سازمان فناوری اطالعات کشور در خصوص واگذاری مجوز بهره برداری
استان از زیرساخت مرکز داده استان ،پیگیری شود.
مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری گیالن هم یادآور شدند که در خصوص شبکه ملی اطالعات و شبکه دولت بصورت پایلوت در استان
گیالن با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نهاد ریاست جمهوری مکاتبه گردد.
سپس ،مدیرکل پست استان گیالن؛ ابتدا نسبت به معرفی سیستم سیماک(سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور) پرداختند و تشریح کردند که این
سیستم با هدف استقرار زیرساخت نرمافزاری دانشبنیان دولت الکترونیک در حوزه امالک از جمله پروژه اولویتدار اقتصاد مقاومتی سال 1336طبق
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ابالغیه مورخ  21/22/1336معاون اول رئیس جمهور به شمار می رود .سپس گزارشی در خصوص پروژه سیماک ،حوزه های اصلی بهره بردار از
جمله فرمانداری ها ،بخشداری ها ،شهرداری ،دهیاری ها ،شرکت های آب ،برق و گاز و برخی دستگاههای دیگر ،فهرست دستگاه های مشمول
پروژه و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی ارائه کردند.
همچنین تأکید کردند که با استفاده از پروژه سیماک ،مدت خدمت رسانی به مردم و پاسخگویی به استعالمات نسبت به سال های گذشته بسیار کم
شده و اعالم کردند که میانگین زمان پاسخگویی به استعالمات در سال  1331نسبت به سال 1337از  37روز به مدت 11روز کاهش یافته است.
میزان مراجعات حضوری مردم به دستگاهها کمتر شده است.
در پایان نیز انتظارات و پیشنهادهایی از جمله :همکاری بیشتر دستگاهها از جمله شهرداری ها به ویژه شهرداری رشت ،بنیادمسکن استان و سایر
دستگاهها در استفاده جدی از پروژه سیماک ،ثبت درخواست متقاضیان سرمایه گذاری در دفاتر پیشخوان دولت ،ارسال استعالم های پیش فرض
سرمایه گذاری به صورت یکپارچه از سوی دفاتر پیشخوان ،استفاده از امکانات سامانه جهت دریافت مالیات های مستقیم ماده  116و  117و ....
داشتند و ارائه کردند.
ایشان؛ در مورد پروژه  GNAFنیز ابتدا به معرفی آن پرداختند که بر اساس ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطالعات با امضاء جناب آقای دکتر
روحانی رییس جمهور محترم؛ شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی پایگاه نظام ملی آدرس گذاری مکان محور کشور  GNAFشناخته
شده است .ایشان افزودند؛ این پروژه از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی است .این پروژه امکان بررسی و صحت سنجی یک آدرس فیزیکی به
همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی(طول و عرض جغرافیایی) آن را در کشور مقدور می سازد .ایشان همچنین به مزایای  GNAFاز جمله افزایش
کارایی ،افزایش دقت و ارائه داده های قابل اطمینان و نیز به برخی اقدامات انجام شده و وضعیت اجرای پروژه ،تعداد معابر بدون نام و اماکن فاقد
پالک در استان ،برخی مشکالت و موانع پیشبرد پروژه و عدم همکاری شهرداری ها در نام گذاری معابر فاقد نام اشاره کردند .در پایان هم انتظارات
و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کردند( از جمله گزارش گیری فرمانداران محترم شهرستان ها از بخشداران و شهرداران محترم استان).
همچنین درخواست داشتند تا شهرداری ها نسبت به نام گذاری معابر و اماکن فاقد نام ،اقدام نمایند.
شهردار رشت نیز در خصوص طرح واگذاری خدمات صدور مجوز حفاری و همچنین طرح ساماندهی پسماندهای خشک شهروندان شهر رشت توضیحات
مختصری ارائه کردند
در ادامه ،معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیالن ،گزارشی از آخرین وضعیت ثبت اطالعات فضاهای
اداری (اموال غیرمنقول) دستگاه های اجرایی استان در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) ارائه کردند و با توجه به عدم تکمیل اطالعات
امالک غیرمنقول دستگاههای اجرایی استان در سامانه سادا ،از همه دستگاههای اجرایی استان از جمله شهرداری ها خواستند تا در این زمینه فعال
تر عمل نمایند .ایشان ،یکی از مشکالت و موانع پیش رو را ،عدم وجود کدپستی بیان کردند و تقاضا داشتند در این زمینه اداره کل پست استان
گیالن با دستگاههای اجرایی ذیربط ،همکاری و مساعدت ویژه نماید.
سپس؛ معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن گزارشی در خصوص زیرساخت داده مکانی( ،) SDIهدف از استقرار
 SDIو اقدامات انجام شده در سطح استان طی سال های گذشته و اجرای آزمایشی آن ارائه دادند .ایشان همچنین به برخی مسائل و مشکالت
موجود از جمله عدم وجود زیرساختهای سختافزاری ،عدم وجود دادههای مکانی استاندارد ،عدم وجود کارشناسان متخصص مرتبط ،عدم همکاری
برخی دستگاههای اجرایی در به اشتراکگذاری دادهها و ...اشاره کردند و در پایان نیز پیشنهادهایی از قبیل :انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان
نقشهبرداری کشور ،تعیین «گروه کارشناسی کاربران نقشه و اطالعات مکانی استان» بعنوان مرجع کارشناسی ،الزام دستگاه های اجرایی استان
جهت به اشتراک گذاری سرویس داده مکانی الیه های اطالعاتی مصوب در استان و استفاده دستگاههای اجرایی از دستورالعملهای سازمان نقشه
برداری کشور به منظور تهیه داده های استاندارد و  ....داشتند و ارائه کردند.
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ارائه گزارش نتایج طرح «افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی»حاصل کار سازمان اداری و استخدامی کشور
با همکاری مرکز آمار ایران در اسفندماه سال (1337توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن) ،دستور
شماره ( )7جلسه ،با توجه به کثرت موضوعات مطروحه و طوالنی شدن زمان جلسه ،به جلسه آتی شورا موکول گردید.
در پایان؛ جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیالن و رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،ضمن تشکر از دبیر شورای راهبری توسعه
مدیریت استان و همکاران ایشان و همچنین اعضای شورا و مدیران دستگاه های اجرایی که مسئولیت گزارش دهی اقدامات انجام شده حیطه مسئولیت
خود را در جلسه داشتند ،تأکید کردند که همه باید در راستای ارتقاء سالمت اداری گام برداریم و در این مسیر نیاز به شفاف سازی است که توسعه
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری ،یکی از راهکارهای مؤثر است.
ایشان فرمودند؛ که اقدامات خوبی در سطح استان در حال انجام است و برخی از آن ها به صورت پایلوت است و بدیهی است که برخی چالش ها هم
وجود داشته باشد .بنابراین ،باید مشارکت ها؛ تقویت و فرآیندها اصالح شود و همه مردم را در این امر دخیل بدانیم .در اجرای این پروژه ها نه فقط
دستگاههای دولتی ،بلکه شهرداری ها و نهادعمومی غیردولتی هم باید ورود کنند و همکاری نمایند.
ایشان تآکید کردند؛ تفاهم نامه همکاری بین استانداری گیالن و سازمان فناوری اطالعات کشور مورد درخواست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان گیالن و تفاهم نامه همکاری بین استانداری گیالن و سازمان نقشه برداری کشور مورد تقاضای معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان گیالن و همچنین موضوع مکاتبه با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نهاد ریاست جمهوری در خصوص اتصال شبکه ملی اطالعات و
شبکه دولت مورد درخواست دفتر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری گیالن ،پیگیری و اجرایی شود.
رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،در مورد کاهش زمان پاسخگویی استعالمات از 37روز به 11روز در سال ،1331تأکید کردند که خواسته
ما این است که خدمت رسانی به مردم تسریع شود .همچنین ایشان فرمودند؛ سایر موضوعات مطروحه در جلسه در زمینه  ،ICTسیماک، GNAF ،
سادا و  SDIمورد تأکید من است ،لذا در مصوبات جلسه امروز لحاظ و در جلسه بعدی شورا ،اقدامات انجام شده و روند و پیشرفت کارهای انجام شده،
گزارش شود.
ایشان؛ با توجه به اهمیت و حساسیت موضوعات و دستورات جلسه؛ تأکید فرمودند که جلسه بعدی شورا با رویکرد گزارش گیری و چگونگی اجرای
مصوبات این جلسه ،در اواخر آبان ماه یا اوایل آذر ماه سالجاری ،برگزار گردد.
پیشنهادات
مسئول اجراء

مصوبات:

و نظارت

 -1مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی (وضعیت فعلی ضعیف ) در شاخصهای مشارکت الکترونیک و
اصالح فرایندها مکلف به اقدامات الزم شده تا در ارزیابی بعدی وضعیت موجود به وضعیت خوب ارتقاء یابد.

 -2مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی (وضعیت فعلی متوسط ) در شاخصهای استانداردسازی تارنما -
تجمیع خدمات در میز خدمت – توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و حذف کپی مدارک هویتی ،مکلف به اقدامات الزم
شده تا در ارزیابی بعدی وضعیت موجود به وضعیت خوب ارتقاء یابد.
 -3مقرر گردید موضوع عقد تفاهم نامه فیمابین استانداری و سازمان فناوری اطالعات کشور در خصوص واگذاری مجوز
بهره برداری استان از زیرساخت مرکز داده استان جهت طرح در شورای آتی توسط اداره کل  ICTاستان پیگیری و اجرایی
شود.
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اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و
نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک

اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و

تاریخ اجرا

1331/3/22

1331/3/22

نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک
اجراء :استانداری
گیالن و اداره کل
ارتباطات و فناوری
اطالعات

1331/1/22

 -4مقرر گردید در خصوص موضوع اتصال شبکه ملی اطالعات و شبکه دولت بصورت پایلوت در استان گیالن با مقامات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نهاد ریاست جمهوری مکاتبه گردد.

اجراء :استانداری
گیالن و اداره کل
ارتباطات و فناوری
اطالعات

1331/1/22

 -5مقرر گردید شهرداریها /فرمانداریهای  4شهر پایلوت شهر هوشمند استان برنامه های آتی ( کوتاه مدت تا پایان سال
) و میان مدت خود را در حوزه هوشمند سازی شهری با محوریت خدمات ( نه صرفاً زیرساخت) به کارگروه توسعه دولت
الکترونیک و هوشمندسازی جهت طرح در شورای آتی توسعه مدیریت استان  ،ارایه نمایند.

اجراء :فرمانداری ها و
شهرداری ها و

1331/1/22

 -6مقرر گردید شهرداری رشت پیشرفت طرح واگذاری خدمات صدور مجوز حفاری و همچنین طرح ساماندهی پسماندهای
خشک شهروندان شهر رشت را در جلسه آتی شورا ارایه نماید.
 -7کلیه دستگاههای اجرایی استان با محوریت کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در راستای احصای
خدمات  ( G2Gدولت به دولت) بر اساس سند تعامالت بین سازمانی دولت الکترونیک اقدام الزم بعمل آورند.
 -1مقرر گردید تا زمان ایجاد و راه اندازی  GSBدولت در موضوع ساماندهی استعالمات مرتبط با امالک ،کلیه دستگاههای
اجرایی مرتبط ،مکلف به پاسخگویی به کلیه استعالمات حوزه امالک از طریق سامانه سیماک می باشند .ضمناً اداره کل
پست استان مکلف است گزارش پیشرفت طرح را بصورت ماهیانه به شورا ارایه نماید.
 -3شرکت تولید کننده زیرساخت سیماک مکلف است تعهد الزم مبنی بر انطباق سامانه موجود با استانداردهای GSB
دولت حداکثر  6ماه پس از ایجاد زیرساخت مذکور و ابالغ استانداردهای تبادل داده  ،به استان ارایه نماید.
 -12با توجه به اعالم آمادگی پست استان مبنی بر استفاده از سامانه سیماک جهت اخذ مالیاتهای مستقیم مادتین  116و
 117مقرر گردید موضوع از نظر فنی و اجرایی در کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی طرح و در جلسات آتی
شورا گزارش شود.
 -11مقرر گردید از طریق معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کلیه شهرداریها و دهیاریها حداکثر تا پایان
سالجاری نسبت به نام گذاری معابر بدون نام در راستای تخصیص کدپستی معتبر به اماکن در طرح ملی  GNAFاقدام و
گزارش آن در جلسه آتی شورا ارایه گردد.
 -12مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی استان نسبت به تکمیل اطالعات امالک خود در سامانه سادا اقدام الزم بعمل
آورده و ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی نیز از ابزارهای قانونی در جهت تحقق حداکثری این مهم استفاده نمایند.

 -13با توجه به بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر ورود اطالعات امالک توسط شهرداریها و نهادهای عمومی دولتی
و غیر دولتی در سامانه سادا ،مقرر گردید کلیه اطالعات مربوطه در سامانه مذکور بارگذاری شده و اداره کل امور اقتصادی و
دارایی استان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای امر بوده و مکلف است از ابزارهای قانونی در اختیار در راستای تحقق هرچه
سریعتر این امر استفاده نماید.
 -14مقرر گردید در خصوص امالک فاقد کدپستی ،اداره کل پست استان همکاری ویژه جهت تخصیص کد پستی به امالک
دستگاههای اجرایی و شهرداریها و  ...بعمل آورد.
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نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک
اجراء :شهرداری رشت

1331/1/22

و نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک
اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و

1331/1/22

نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک
اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و

1331/1/22

نظارت :اداره کل
پست
اجراء :اداره کل پست

1331/1/22

و نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک
اجراء :ادارات کل
پست و امور مالیاتی و

1331/1/22

نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک
اجراء :شهرداری ها و

1331/1/22

دهیاری ها و نظارت:
معاونت عمرانی
استانداری
اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و

1331/1/22

نظارت :اداره کل امور
اقتصادی و دارایی
اجراء :کلیه شهرداری
ها و نهادهای عمومی

1331/1/22

غیردولتی و نظارت:
اداره کل امور اقتصادی
و دارایی
اجراء :اداره کل پست
و نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک

1331/1/22

 -15مقرر گردید نحوه تعامل سامانه سادا با سامانه های مشابه مانند  SDIو سیماک و کاداستر و  ....در جلسه کارگروه
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی مورد بررسی قرار گرفته و اعالم نظر گردد.
 -16مقرر گردید گروه کارشناسی کاربران نقشه و اطالعات مکانی استان» بعنوان مرجع کارشناسی ،پیگیری و انجام
فرایندهای عملیاتی نمودن و ارایه نظرات کارشناسی و تعیین الیههای قابل اشتراک جهت استقرار  SDIاستان در قالب
کمیته  SDIذیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی تشکیل و اقدام به فعالیت نماید.

1331/1/22
اجراء:
کارگروه توسعه دولت
الکترونیک
اجراء :سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
استان گیالن(معاونت
آمار و اطالعات)

1331/1/22

نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک

 -17مقرر گردید تا پایان آبان ماه سالجاری بارگذاری الیه ها و نقشه ها در سامانه  SDIدر  11دستگاه اجرایی استان گیالن
بصورت پایلوت در فاز اول عملیاتی شده و نتایج آن در جلسه آتی شورا ارایه گردد.
این دستگاه ها عبارتنداز-1 :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان -2شرکت توزیع نیروی برق-3راه و شهرسازی -4محیط
زیست  -5منابع طبیعی و آبخیزداری -6شرکت گاز  -7شهرداری رشت  -1ارتباطات و فناوری اطالعات  -3پست  -12آب
و فاضالب شهری -11زمین شناسی و اکتشاف معدنی
درضمن ،مقرر گردید موضوع در موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی متبادله با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن ،درج گردد.

اجراء 11 :دستگاه
اجرایی یادشده
نظارت :سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
استان گیالن(معاونت
آمار و اطالعات)

1331/1/22

اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و
نظارت :اداره ارتباطات
و فناوری اطالعات

1331/1/22

استانداری گیالن و
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی گیالن

1331/1/22

 -22مصوب گردید :به منظور جلوگیری از موازی کاری؛ ایجاد هرگونه ساختار جدید تحت هر عنوانی اعم از شورا ،کمیته،
کارگروه و  ...جهت پیگیری مسائل اداری و مدیریتی در سطح استان؛ بدون مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،ممنوع
است.

اجراء :کلیه
دستگاههای اجرایی و
نظارت :کارگروه
مدیریت ارزیابی عملکرد

1331/1/22

 -21مقرر گردید اداره کل پست استان گیالن با هماهنگی کارگروه توسعه دولت الکترونیک نسبت به نظرسنجی مردمی در
پروژه سیماک اقدام و گزارش آن در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

اجراء :اداره کل پست و

1331/1/22

 -22مقرر گردید گزارش نتایج طرح «افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی»حاصل
کار سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری مرکز آمار ایران در اسفندماه سال ،1337در جلسه بعدی شورا ارائه
گردد.

معاون توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان
گیالن

جلسه آتی
شورا

 -23در اجرای دستور جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم و رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان؛ مقرر گردید جلسه
بعدی شورا در اواخر آبان ماه یا اوایل آذر ماه سالجاری برگزار گردد.

اجراء:

اواخر آبان ماه
یا اوایل آذرماه
سال1331

 -11مقرر گردید درصورتیکه دستگاههای اجرایی سخت افزار مناسب جهت اجرای اقدامات مورد انتظار در راستای راه اندازی
 SDIاستانی را در اختیار ندارند از زیرساختهای فراهم شده در مرکز داده استان ( بصورت اجاره سرویس) بهره برداری نمایند

 -13مقرر گردید به منظورایجاد ،راه اندازی و استقرار زیرساخت داده مکانی( )SDIاستان گیالن تفاهم نامه همکاری بین استانداری
گیالن و سازمان نقشه برداری کشور منعقد گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن به عنوان مسئول هماهنگ کننده
و پیگیر تنظیم و عقد تفاهم نامه خواهد بود.
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نظارت :کارگروه
توسعه دولت الکترونیک

دبیرخانه شورای
راهبری توسعه
مدیریت استان

