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خالصه اهمّ مباحث مطروحه:

پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ..مجید ،ابتدا جناب آقای محمّدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن و دبیر
شورا به بیان دستورات جلسه پرداخت و گفت :ارائه گزارش از اقدامات و پیگیریهای انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبلی
شورا ،تشریح اهداف ،راهبردها و برنامههای نقشه راه اصالح نظام اداری(سه اول و سه ساله دوم) ،بررسی راهکارهای اجرایی 10
برنامه جامع اصالح نظام اداری ،تصمیم گیری در خصوص تمدید اجاره یا استفاده از ساختمان اداری در شهرستانها جهت رعایت
شرائط مناسب سازی فضاهای اداری ویژه جانبازان و معلولین ،ارائه گزارش از روند احصاء خدمات و زیر خدمات شهرداریهای
استان و بررسی تفاهم نامه حقوق شهروندی جهت نظارت مستمر از جمله دستورات مهم جلسه مذکور است.
در ادامه؛ جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن با توجه به دستور
جلسه ،گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبل شورا از قبیل؛ آخرین وضعیت کارگروههای
توسعه مدیریت استان ،بلوکه کردن پستهای بالتصدی به تعداد نیروهای قراردادی ،آخرین وضعیت میز خدمت استان ارائه کردند.
ایشان ،همچنین در گزارش خود به مواردی از قبیل شناسایی خدمات و زیر خدمات شهرداری رشت ،آخرین وضعیت شاخصهای
اختصاصی دستگاه های اجرایی استان در خصوص ارزیابی عملکرد سال 1397نیز پرداختند.
وی؛ همچنین به تبیین برنامه جامع اصالح نظام اداری پرداختند و افزودند که این برنامه طی یک بازه زمانی  6ساله در قالب دو
برنامه سه ساله اجرایی است که در برنامه سه ساله دوم ،تعداد برنامه ها از  8برنامه به  10برنامه و اقدامات اساسی از  37اقدام
اساسی به  69اقدام اساسی ارتقاء پیدا کرده است و به موارد مهم دیگر از جمله؛ تبدیل وضعیت دولت به دولت کارا و اثربخش،
ارتقای کیفی مدیران ،ارتقای پاسخگویی ،شفافیت و مقابله با فساد ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش هزینههای خدمات و ارتقای
بهرهوری از جمله برنامههای 10گانه اصالح نظام اداری ،برنامه دولت جهت بکارگیری زنان در پستهای مدیریتی به میزان
حداقل 30درصد و همچنین راههای اجرایی کردن برنامه ها ،در گزارش خود اشاره داشتند.
وی در ادامه ،گزارشی از وضعیت اجرای دولت الکترونیک در دستگاه های خدمترسان به ویژه شهرداریها و تدوین یا اصالح
شناسنامه خدمت ،ارائه کردند .ایشان ،همچنین به برخی مشکالت موجود ساختمان های اداری واحدهای شهرستانی ادارات کل در
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راستای مناسب سازی فضاهای اداری ویژه جانبازان و معلولین اشاره کردند و خواستار هماهنگی بیشتر و اتخاذ تدابیر الزم ،در
خصوص تمدید اجاره یا استفاده از ساختمان های اداری با رعایت شرائط و ضوابط مناسب سازی مورد نظر ،با همکاری فرمانداران
محترم شهرستان ها و رؤسای محترم بهزیستی شهرستانها ،شدند.
سپس؛ جناب آقای دکتر ساالری استاندار محترم گیالن و رییس شورا با توجه به نقش شورای راهبری توسعه مدیریت استان در
امر قانونگذاری گفتند :،آنچه که باید به عنوان هدف در رأس امور قرار گیرد ،رسیدن به توسعه پایدار و رفع محرومیتهای استان
است.
ایشان همچنین بر هرچه کیفیتر شدن مصوبات کارگروههای توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی استان ،اعتالی دستگاههای
اجرایی توسط نیروی انسانی کارآمد با توجه به میزان تخصص آنها در انجام امور و نیز اجرای صحیح وظایف از سوی مدیران و
کارکنان در ادارات و نهادها در قالب ضوابط محکم و خودکنترلی ،اشاره کردند.
رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان؛ به نقش میزخدمت الکترونیک در کاهش مراجعه به ادارات و نیز سهولت
پاسخگویی به مراجعان و مهیا کردن ساز و کار اجرای این طرح اشاره و تأکید کردند که نظارت و بازرسی بر حسن انجام کار در
میز خدمت حضوری و معرفی دستگاه هایی که در این امر کوتاهی می کنند ،اقدام گردد.
ایشان همچنین در مورد کددار کردن خدمات و زیرخدمات شهرداری ها فرمودندکه؛ به منظور رعایت وحدت رویه در روند
شناسنامه دار شدن خدمات در شهرداری ها ،این کار باید توسط وزارت کشور انجام و سامانه واحدی توسط وزارت کشور طراحی
و آماده شود تا هزینه ها کاهش یابد و فرمودند که این موضوع را در «جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت کشور»
مطرح و پیگیری خواهند کرد.
ایشان با اشاره به توان نظارتی تشکل های مردم نهاد(سمن ها) بیان داشت :با توجه به عدم وابستگی این تشکل ها به بدنه
دولت ،توانمندی در انجام امور اجتماعی -فرهنگی و بی طرفی آنها ،می توان در چارچوبی مشخص جهت اجرای فعالیت های
نظارتی از اعضای این سازمان های مردم نهاد ،بهره مند شد و رویکرد نظارت را به سوی مردمی شدن ،سوق داد.
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وی ،در ادامه بر ضرورت اجرای صحیح قانون و شهامت در انجام وظایف محوله از سوی مدیران دستگاههای اجرایی تأکید
کردند و به مدیرانی که با کمکاری و محافظه کاریهای بیش از اندازه موجب رکود سازمانی میشوند ،هشدار دادند.
در این جلسه ،تفاهمنامه همکاری بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن و دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی
استانداری گیالن با هدف نظارت مشترک بر نحوه اجرای مفاد حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی استان ،با حضور استاندار
محترم و رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان گیالن ،به امضاء طرفین رسید.
در پایان ،پس از بحث و بررسی و تبادل نظر ،موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
مصوبات جلسه:
ردیف

موضوع مصوبات

1

مجدداً ،تأکید و مقرر گردید ،دستگاههای اجرایی استان در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری
به شماره 206/93/11852مورخ (1393/9/5ماده )3و همچنین بند( )3بخشنامه شماره 946198
مورخ  ،1395/10/18نسبت به تشکیل«کارگروه توسعه مدیریت» در سالجاری اقدام و گزارش
تمامی اقدامات ،در جلسه آتی شورا ارائه گردد .همچنین ،مقرر شد آن دسته از دستگاههای اجرایی
استانی مشمول نظام ارزیابی عملکرد که تاکنون اقدام به برگزاری جلسات کارگروه توسعه

مسئول

زمان

پیگیری و اجرا

اجرا

مدیران کل
دستگاه های
اجرایی استان

حداکثر
یک ماه

مدیریت ننموده اند ،تذکر کتبی داده شود.
2

مجدداً ،تأکید و مقرر گردید ،دستگاه های اجرایی استان در اجرای بخشنامه شماره1538390
مورخ ،1396 /09/07نسبت به ورود اطالعات نیروهای رسمی ،پیمانی و قراردادی در سامانه

3

کارمند ایران و بلوکه کردن پست های سازمانی بالتصدی به تعداد نیروهای قراردادی،
اقدام و گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی استان ،در جلسه آتی شورا ارائه گردد .همچنین مقرر شد
در راستای اجرای بخشنامه شماره  533555مورخ  1397/10/02سازمان اداری و استخدامی کشور،
حتی االمکان ضوابط شرائط احراز برای بلوکه کردن ،رعایت گردد و برای سایر قراردادی ها که حائز
شرائط نیستند نیز در اولویت بعدی  ،پست بلوکه گردد.
مجدداً ،تأکید و مقرر گردید دستگاه های اجرایی استان در اجرای بخشنامه شماره  1538588مورخ
 ،1396/09/7نسبت به ارسال گزارش میز خدمت اقدام و گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی استان ،در

جلسه آتی شورا ارائه گردد .همچنین مقرر شد آن دسته از دستگاههای اجرایی استانی که دارای میز
خدمت ضعیف بوده و یا گزارش میز خدمت خود را ارائه ننموده اند ،تذکر کتبی داده شود.

3

مدیران کل
دستگاه های
اجرایی استان و
سازمان مدیریت
و برنامه ریزی
استان
مدیران کل
دستگاه های
اجرایی استان و
سازمان مدیریت
و برنامه ریزی
استان

حداکثر
یک ماه

حداکثر
یک ماه
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فرمانداران و
مقرر شد به منظور رعایت استاندارد سازی فضاهای اداری ویژه جانبازان و معلولین و نیز کاهش
مدیران کل
هزینه ها در استان در راستای مناسب سازی فضاهای اداری ،ساختمان های اداری دستگاههای
اجرایی شهرستانی که استیجاری بوده و دارای شرائط موردنظر نمی باشند ،قبل از انعقاد قرارداد جهت دستگاه ها و مدیر
کل بهزیستی
تأمین ساختمان اداری جدید ،می بایست آن ساختمان از نظر شرائط مناسب سازی به تأیید
استان گیالن
فرمانداران محترم شهرستانها و رؤسای محترم بهزیستی شهرستانی برسد تا هزینه های مناسب
سازی ،کاهش یابد.

5

در مورد شناسنامه (کد) دار نمودن خدمات و زیر خدمات شهرداری های استان گیالن
مقرر شد که این اقدام با محوریت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن پیگیری
شود به نحوی که  51شهرداری استان به تبعیت از اقدام شهرداری رشت نسبت به احصاء خدمات
قابل ارائه خود اقدام نموده و این خدمات به تأیید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن
برسد.

معاونت هماهنگی
امور عمرانی
استانداری گیالن و
دفتر امور شهری و
امور شوراهای
استانداری گیالن

6

مقرر گردید ،در راستای تفاهم نامه مشترک بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن و دفتر
مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری گیالن نسبت به نظارت و بازرسی مشترک و
مستمر بر نحوه اجرای مصوبات حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی استان ،اقدام و گزارش
مربوط در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

دفتر مدیریت
عملکرد ،بازرسی
و امور حقوقی
استانداری گیالن
و سازمان
مدیریت و برنامه
ریزی استان
گیالن

7

مقرر گردید ،در اجرای تفاهم نامه مشترک بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن و دفتر
مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری گیالن(موضوع بند 6مصوبه) ،در مرحله اول،
نمایندگان فرمانداری های شهرستان های استان با هماهنگی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد،
بازرسی و امور حقوقی استانداری گیالن نسبت به بازرسی و تکمیل فرمهای نظارت و بازرسی(بازبینه) بر
نحوه اجرای مفاد مصوبه حقوق شهروندی در واحدهای شهرستانی دستگاههای اجرایی استان تا پایان
بهمن ماه سال ،1397اقدام نمایند.

دفتر مدیریت
عملکرد ،بازرسی
و امور حقوقی
استانداری گیالن
و فرمانداران
محترم شهرستان
های گیالن

8

مقرر شد ساز و کار فعال سازی و راهکارهای نحوه بهره مندی از سمن ها در امر نظارت در قالب یک
چارچوب مشخص ،تدوین و در جلسه آتی شورا با دعوت از دانشگاهیان و نماینده سمن ها ،ارائه گردد.

سازمان مدیریت
و برنامه ریزی
استان گیالن

9

با توجه به اهمیت موضوعات قابل طرح در شورای راهبری توسعه مدیریت استان در حوزه های دفتر برنامه ریزی،
اصالح نظام اداری ،مقرر گردید مصوبات جلسات شورا ،برای اجرایی شدن بهتر؛ در شورای اداری نوسازی و تحول
اداری استانداری
استان ،مطرح گردد.
گیالن

4

حداکثر
یک ماه

حداکثر
یک ماه

حداکثر
45روز

تا پایان
بهمن ماه
سال
1397

حداکثر
45روز

طبق برنامه
زمانبندی
جلسات
شورای
اداری
استان
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