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 :ریزی و توسعه استانشورای برنامه

 2399ریزی و توسعه استان در سال مهمترین اقدامات دبیرخانه شورای برنامه

 ریزی و توسعه استان با اهم مصوباتی به شرح ذیل:جلسه شورای برنامه 21تشکیل تعداد  -2

ریزی و توسط رهبر معظم انقالب و تشکیل ستاد برنامه« جهش تولید»تحت عنوان  2399با امعان نظر به نامگذاری سال  -2-2

به  راهبری جهش تولید در سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تدوین برنامه ها و پیشبرد امور مرتبط با تحقق شعار سال،

های جهش تولید استان)به تفکیک ن پروژههای مزبور، دستورالعمل نحوه تدویمنظور انسجام و وحدت رویه در تعریف پروژه

های پیشنهاد پروژه( های جهش تولید استان، مالحظات تدوین پروژه و فرمدار در تدوین پروژههای اقتصادی اولویتفعالیت

 تشریح گردید.

مرتبط،  ام وظایفمنظور پیشبرد اهداف و انج به ریزی و راهبری جهش تولید استان تصویب وظایف و اعضای ستاد برنامه -2-1

 ریزی و راهبری جهش تولید استان متناظر ستاد ملی، ستاد برنامه

نفر از اساتید محترم  1نتشکیل اتاق فکر و اندیشه برای شرایط پساکرونا و هم چنین جهش تولید با حضور حداقل تعداد  -2-3

استان در مجلس شورای اسالمی) اولویت با  رشته اقتصاد دانشگاه شیراز، تعداد یک نفر از نمایندگان محترم مردم شریف

نمایندگان محترم عضو کمیسیون مرتبط(، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز و فعالین بخش خصوصی 

ریزی استان با هدف تجزیه و تحلیل وضعیت موجود استان، طراحی وضعیت مطلوب، شناسایی توسط سازمان مدیریت و برنامه

 قوت، ضعف، تهدید و فرصت ،تدوین استراتژی و اهداف عملیاتی . نقاط

،  2399های تخصصی ذیل آن در سال تصویب تقویم برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه -2-4

-آیین 4ذیل ماده  2 های ذیل شورا )به استناد تبصرههای کاری جهت پیشبرد بهینه اهداف و انجام وظایف کارگروهگروهتصویب 

 گانه ذیل شورا 4هایکارگروهنامه اجرایی شورا( و تعیین اولویت های تخصصی 

های اجرایی استان و ارایه گیری دستگاهپی برای 2399های مالی قانون بودجه سال ظرفیتها و خالصه تبصرهارایه  -2-5

به صورت مستمر در صحن  های متفرقه قانون بودجه(ردیفاز محل های اجرایی استان) گزارش عملکرد جذب اعتبارات دستگاه

 شورا.

در ارتباط با نحوه عملیاتی شدن یا )های اجرایی صادر کننده مجوز موضوع ارزیابی عملکرد دستگاهتعیین فرآیند جهت  -2-6

گانه ذیل شورا در  4ی هاریزی شهرستان و تشکیل کارگروهو فعال نمودن کمیته برنامه (نشدن واحدهای دریافت کننده مجوز

 سطح شهرستان.
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های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و فرآیند اجرایی واگذاری آنها الزام مدیران محترم استان به شناسایی پروژه -2-1

 با حفظ نگهداشت حقوق منابع عمومی دولت به عنوان یک تکلیف اداری و ارایه گزارش عملکرد مستمر به دبیرخانه این موضوع

 مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

 دکتر حضور جناب آقای با استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد و و توسعه ریزیشورای برنامهنشست مشترک  برگزاری -2-1

 های ذیل:نامه کشور ومباله تفاهم بودجه و برنامه سازمانرییس و جمهوررییس محترم معاون نوبخت

 

توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و مصوبات  "جهش تولید"امعان نظر به نامگذاری سال جاری تحت عنوان با  -2-1-2

های کشور، های جهش تولید استانریزی و راهبری جهش تولید در راستای تحقق شعار مزبور مبنی بر تدوین پروژه ستاد برنامه

پروژه جهش  31 برداری رساندن، تکمیل و به بهرهاجرابا هدف  2399ال های جهش تولید استان فارس در س نامه پروژه تفاهم

 گردید.تولید استان، بین سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری فارس منعقد 

و فاقد سرپناه مناسب  ازمندین یخانوارها یبرا (متر مربع 63با متوسط مساحت )واحد مسکن  3533 نینامه تامتفاهم  -2-1-1

مسکن انقالب  ادیبن ،سازمان برنامه و بودجه کشور نیب ،نفر استان فارس 15333 ریز تیبا جمع یروستاها و شهرها در سطح

 .فارس یو استاندار یاسالم

مشترک معاونت توسعه  یهمکار جانبه سازمان برنامه و بودجه کشور، صدا و سیما و استانداری فارس )تفاهم نامه سه -2-1-3

مرکز  یمایصدا و س یفن یها رساختیز یروز رسانتوسعه و به به منظور (فارس یو استاندار مایزمان صدا و سرسانه سا یو فناور

 .و موج متوسط در سطح استان اف ام ییویو راد یونیزیتلو یها شبکه تالیجیپوشش د لیفارس و تکم

های کل کشور )موضوع نحوه تسویه بدهی 2399( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )های قانونی پیگیری جدی ظرفیت -2-9

کل کشور و جایگاه استان فارس در  2399هایی در خصوص الیحه بودجه سال توسط مدیران استان، ارایه گزارش قطعی دولت(

موضوع اسناد تسویه خزانه و عملکرد جذب اعتبارات استان و موارد  2391قانون بودجه سال  5تبصره  "و"الیحه ، عملکرد بند 

 تبط با توزیع اعتبارات استان.مر

 استان.در سطح  2399قانون بودجه سال  21پیگیری مستمر عملکرد بند )د( تبصره  -2-23

و تهیه پیوست استانی الیحه بودجه در راستای تحقق اهداف اصالح ساختار بودجه،  2433گزارش الیحه بودجه سال  -2-22

های پیشنهادی و  ه نظرات و پیشنهادات استان با هدف اصالح و تکمیل تبصرهبندی نقطهای کلی اقتصاد مقاومتی و جمعسیاست
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تالش جهت پادار نمودن پیشنهادات در قانون بودجه از طریق مجمع محترم نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای 

 در الیحه. کل کشور و جایگاه استان فارس  2399اسالمی و ارایه گزارش هایی در خصوص الیحه بودجه سال 

 )کنفرانس صورت ویدیوبه (جمهوریریاست خانواده و زنان محترم معاون ابتکار خانم سرکار حضور با  برگزاری جلسه -2-21

های اجرایی های مشترک دستگاهطرح نحوه اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان، گزارشبه منظور پیگیری 

ده ریاست جمهوری و افتتاحیه طرح مشترک معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و استانداری استان و معاونت زنان و خانوا

 آوری زنان و خانواده در استان.فارس با عنوان تاب

 میلیارد ریال. 13با اعتبار بیش از  2399سال  13های کارگروه استانی ماده پروژهبررسی و تصویب  -2-23

ریزی و توسعه ده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت ارزیابی عملکرد شورای برنامههای ارایه شتشریح شاخص -2-24

در سال جاری  های مربوطه و نظارت بر عملکرد آنهاریزی و توسعه استان و فعال سازی کارگروهاستان و راهبری شورای برنامه

ریزی و زی و توسعه استان(با توجه به جایگاه رفیع شورای برنامهرینامه اجرایی شورای برنامه آیین 3)به استناد تبصره ذیل ماده 

ها، پرداختن به توسعه استان در رشد و توسعه استان و کشور ، ضمن تاکید بر حضور اعضای اصلی در جلسات شورا و کارگروه

 تمامی شرح وظایف مصوب و پیگیری اجرای مصوبات.

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  56ماده رایی پیگیری الزم جهت حل مشکالت و موانع اج -2-25

 ( از قبیل ذینفع واحد و سایر موارد مرتبط توسط نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی. 2دولت )

ای سال ای و هزینههای سرمایههای اعتبارات تملک دارایینامهتشریح ضوابط اجرایی و دستورالعمل مبادله موافقت -2-26 

ارایه گزارش و  2399ای استان در سال ای و  هزینههای سرمایه، بررسی و تصویب پیشنهاد توزیع اعتبارات تملک دارایی2399

 هایی در خصوص توزیع و جذب اعتبارات استان.

 های مصوب. مطلوب براساس شاخص های تخصصی از طریق مقایسه وضع موجود با وضعارزیابی عملکرد کارگروه -2-21   

 گانه ذیل شورا.   4های های متعدد از مصوبات کارگروهتعیین تکلیف نهایی طرح-2-21

جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش  29جاری تا کنون، تعداد شایان ذکر است که از ابتدای سال

جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی،  9گذاری، تعداد گروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهجلسه کار 9زیست، تعداد سرزمین و محیط

 جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری ونوآوری تشکیل شده است. 4سالمت، زنان و خانواده و تعداد 

اص نام کاربری و رمز مندی از نظرات ایشان و اختصتغییر در نحوه دعوت از فرمانداران در جلسات شورا به منظور بهره-2-29

 ریزی و توسعه استان. عبور به فرمانداران در سامانه اطالعاتی عملیاتی شورای برنامه
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های اجرایی صادرکننده مجوز در ارتباط با نحوه عملیاتی شدن تصویب فرآیند و فرمت هماهنگ ارزیابی عملکرد دستگاه-2-13

 یت واگذاری زمین به طرح های توسعه ای استان.کننده مجوز و پیگیری وضعیا نشدن واحدهای دریافت

های کاری موجود ، با هدف حل مشکالت شناسی و ارزیابی عملکرد گروههای تخصصی به آسیبالزام دبیران کارگروه-2-12

 2399های کاری و با اخذ نظرات اعضای کارگروه مرتبط جهت تعیین گروه های کاری جدید در سال ناشی از تعدد گروه

 نامه ها و قوانین مرتبط.تهیه گزارش های موردی درخواستی در خصوص آیین-2-11

 تهیه پاسخ مکاتبات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی استان. -2-13

 

 :معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

های  دارایی تشکیل جلسات مختلف با کارشناسان، روسای محترم گروه و دستگاه های اجرایی جهت توزیع اعتبارات تملک -2

 ای: سرمایه

 ریال( میلیارد 3313) ای استانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه 

  میلیارد ریال( 2413) % درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی3اعتبارات 

  میلیارد ریال 915افزوده به مبلغ  درصد مالیات بر ارزش 11/3اعتبارات موضوع 

 میلیارد ریال 251یل راههای روستایی به مبلغ اعتبارات موضوع طرح توسعه و تکم 

  میلیارد ریال 125قانون بودجه به مبلغ  29اعتبارات موضوع تبصره 

  میلیارد ریال 132قانون نحوه رسیدگی به جرائم رانندگی به مبلغ  13اعتبارات موضوع ماده 

  میلیارد ریال 4613اعتبار ردیف استانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به مبلغ 

  میلیارد ریال 4613اعتبار ملی و ملی با ویژگی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به مبلغ 

  میلیارد ریال 361اعتبار قیر رایگان به مبلغ 

 ریال( میلیارد 1511)به مبلغ  99ای بر اساس ضوابط اجرایی و دستورالعمل بودجه سال  توزیع اعتبارات هزینه -1

 میلیارد ریال( 356های قبل )مبلغ  ای برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ات ابالغی هزینهتوزیع اعتبار -3

ابالغ درآمدهای استانی و ارائه گزارش عملکرد درآمدهای عمومی به مرکز و پیگیری جهت وصول درآمدهای عمومی  -4

 های اجرایی دستگاه

 31919ماهه درآمد عمومی  22ای عمومی استان )عملکرد جلسه ستاد درآمد و پیگیری جهت تحقق درآمد ه 6برگزاری  -5

 %(231باشد میلیارد ریال می
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 میلیارد ریال  3312نامه اعتبارات ملی با ویژگی استانی به مبلغ  مبادله موافقت -6

ضوع و اعتبارات مو ها از منابع استانی، سه درصد نفت و گاز ها و مصوب نمودن پروژه ریزی شهرستان تشکیل کمیته برنامه -1

 های عمرانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و همچنین بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

قانون  %نفت و گاز و اعتبارات موضوع3ها در خصوص اعتبارات استانی ، ریزی شهرستان های برنامه بندی مصوبات کمیته جمع -1

 طهاستفاده متوازن از امکانات کشور و نهایی کردن جداول مربو

 میلیارد ریال( 3134های ابالغی به استان)مبلغ نامه ردیف مبادله موافقت -9

عمرانی ومبادله  طرح 636پروژه درقالب  1335مبادله )ای تاکنون  ای و هزینه های سرمایه مبادله اعتبارات تملک دارائی -23

 ای( های هزینهنامه موافقت

 وبودجه کشور های اجرایی استان برای سازمان برنامه دستگاه ای تهیه مکاتبات الزم در زمینه مشکالت و معضالت بودجه -22

 ای های سرمایه ای و تملک دارایی های اجرایی در خصوص مشکالت بودجه هزینه راهنمایی و ارشاد دستگاه -21

 های فنی و اعتباری صورت کمک تشکیل جلسات متعدد جهت توزیع اعتبارات به -23

 صورت اسناد خزانه اسالمی به استان ابالغ گردیده است که به تشکیل جلسات متعدد جهت جذب تخصیص اعتبارات -24

 ای در مقاطع مختلف با اولویت پیشرفت فیزیکی باال ای و هزینه های سرمایه تخصیص اعتبارات تملک دارایی -25

( جهت طرح در 1قانون الحاق ) 13های دارای افزایش حجم عملیات با توجه به ماده  های جدید و پروژه بررسی پروژه -26

 کارگروه مربوطه

  شهرستانریزی  توسط کارشناسان بخشی و دبیران کمیته برنامه های عمرانی استان بازدید از پروژه -21

 ای و عمرانی از خزانه معین استان پیگیری وصول نقدینگی اعتبارات هزینه -21

 های اجرائی استانی  انجام امور مربوط به نقل و انتقاالت پرسنل دستگاه -29

 های اجرائی استان ه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دستگاهانجام امور مربوط ب -13

 ای( اعم از عمرانی و هزینه) ای های اجرایی جهت رفع مشکالت بودجه تشکیل جلسات مختلف با دستگاه -12

در راستای جاری سازی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاهها پیگیری جهت جمع بندی اطالعات عملکرد  -11

ای ( به تفکیک ستاد استان اعتبارات هزینه  نامهموافقت 4)فرم شماره  2399و اعتبارات  2391و  2391های ی سالاهزینه

 های تابعه هر دستگاه به منظور ثبت در فرم های آنالین سامانه و شهرستان

ه تفکیک ستاد استان ب 2399و اعتبارات  2391و  2391های ای سالهای هزینهپیگیری جهت جمع بندی اطالعات محرک -13

 های آنالین سامانههای تابعه هر دستگاه به منظور بروز رسانی اطالعات موجود در فرمنو شهرستا
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 2399و اعتبارات  2391و  2391پیگیری جهت جمع بندی اطالعات تعداد زیرخدمات ارائه شده توسط دستگاه در سال های  -14

 دستگاههای تابعه هر به تفکیک ستاد استان و شهرستان

 2399تهیه سند بودجه سال  -15

 های اجرائی واگذاری از دستگاه های قابل پیگیری جهت طرح -16

 رجوع وبودجه کشور و پاسخگویی به ارباب قانون الحاق و مکاتبات الزم با سازمان برنامه 14پیگیری در خصوص بند ج ماده  -11

 2433یحه بودجه سال بررسی و پیشنهاد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای در ال -11

 2433و همچنین افزایش اعتبارات استان در الیحه سال  2399پیگیری تخصیص اعتبارات سال  -19

 های مربوط به سفر مقامات دولتی پیگیری طرح -33

و انجام  2433افزایش اعتبارات استان در الیحه سال  و پیگیری جهت 2399های ملی در سال  پیگیری تخصیص طرح -32

 ر این خصوصی متعدد دها گزارش

 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 56پیگیری استفاده از ماده واحده قانون اصالح ماده  -31

 های اجرایی و پیشنهاد توزیع بهینه اعتبارات ابالغی احتمالی ای دستگاه بررسی کسری اعتبارات هزینه -33

،  موضوع اسناد 2399قانون بودجه سال  "5"تبصره  "و"ظرفیت قانونی بند اقدام الزم جهت استفاده بهینه و حداکثری از -34

 های دولت )نوع اول و نوع دوم(تسویه خزانه که به منظور تهاتر بدهی

 و فروش اموال منقول و غیرمنقول و برگشت اعتبارات به استان  2399قانون بودجه سال  21تبصره  "د "پیگیری اجرای بند -35
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 ت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیمعاون

 :گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

  91دستگاه( در سال  51های اجرایی استان )ارزیابی عملکرد دستگاه -

 91های برگزیده ارزیابی عملکرد سال و تقدیر از دستگاه 99برگزاری جشنواره شهید رجایی در سال  -

 91های اجرایی استان در سال ی عملکرد دستگاهتهیه گزارش الکترونیکی)لوح فشرده( ارزیاب -

 99 سال برای استان هایشهرستان سطح در اجرائی های دستگاه عملکرد ارزیابی نمودن فرآیند عملیاتی -

  های اجرائیها در ارزیابی عملکرد واحدهای اداری دستگاهبرگزاری وبینار آموزشی برای ربطین فرمانداری -

 و توسعه مدیریت استانجلسه شورای راهبری  4تشکیل -

شرکت منظم در جلسات کمیته کارشناسی و کارگروه دفاتر پیشخوان بصورت ماهانه و بازدید از دفاتر پیشخوان  -

 متقاضی تمدید مجوز، انتقال و یا جابجائی مجوز

 شرکت در جلسات کمیته نظارت بر تخلفات دفاتر پیشخوان دولت استان -

 ی خدمات دستگاه اجرائی به دفاتر پیشخوانتشکیل جلسات در راستای نحوه واگذار -

 های اجرائی ارائه دهنده خدمت در دفاتر پیشخوان به منظور اصالح فرایندهای ارائه خدمتتشکیل جلسات با دستگاه -

تشکیل جلسات متعدد با دستگاه های اجرائی از جمله بانکها که بر اساس مصوبه شورای راهبری موظف به شرکت در  -

 شده اند. 99عملکرد سال  فرایند ارزیابی

   99جدید جهت شرکت در ارزیابی عملکرد سال های اجرائیهای اختصاصی دستگاهتدوین شاخص -

 با موضوع اقدامات برجسته  99های اجرائی در ارزیابی عملکرد سالهای اختصاصی دستگاهتدوین شاخص -

 ستگاه اجرائی ( توسط کارشناسان معاونتد 63های اجرائی)شرکت در جلسات کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه -

تشکیل و شرکت در جلسات در راستای مکانیزه نمودن خدمات بین دستگاهی )شهرداری شیراز، آب و فاضالب شیراز  -

 و توزیع برق شیراز(

 دستگاه اجرایی در سامانه راهبری میز خدمت و ارسال گزارش به سازمان اداری و استخدامی کشور 11راهبری  -

های اجرائی استان، )اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، مکاتبات مربوط به کمبود فضاهای اداری دستگاه پیگیری -

سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان، اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد، فضای اداری شرکت آب منطقه ای 

 استان در شهرستانها(
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های اجرائی به سازمان اداری و و ارسال نقطه نظرات دستگاه 91 تشکیل جلسات آسیب شناسی ارزیابی عملکرد سال -

 استخدامی کشور

 

 :گروه توسعه منابع انسانی

 سامانه قالب در کشوری خدمات مدیریت قانون اساس بر قراردادی شناسه و مستخدم شماره تخصیص فرایند هدایت -

 انسانی نیروی بکارگیری و استخدام

در قالب مجوزهای تخصیص یافته یا  اجرایی هایدستگاه از ارسالی مستخدم ارهشم هایدرخواست تائید و بررسی -

 قوانین و مقررات مربوط 

 مربوط مقررات و قوانین محل از اجرایی هایدستگاه از ارسالی  شناسه شماره هایدرخواست تائید و بررسی -

 قراردادی کارکنان شناسه شماره و پیمانی و رسمی کارکنان مستخدم شماره ابطال هایدرخواست تائید و بررسی -

 اجرایی هایدستگاه از ارسالی

استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و سامانه پاکنا  سامانه کاربران به عبور کلمه و کاربری نام بازنشانی و تخصیص -

 استان اجرایی هایدستگاه ذیحساب و کل مدیر کارگزین، شامل

 ارجاع هایپرونده محتوایی اشکاالت رفع جهت کشور استخدامی و اداری مورا سازمان کارشناسان و مدیران با رایزنی -

  سازمان در ذیربط مراجع به سیستم در موجود های اشکال گزارشات سامانه و ارائه در شده

 هایدستورالعمل اساس بر  اجرایی هایدستگاه استانی هایآزمون و فراگیر استخدامی هایآزمون برگزاری بر نظارت -

 و اداری سازمان ناظر عنوان به استان اجرایی هایدستگاه تخصصی هایمصاحبه جلسات در غی و شرکتابال

 کشور استخدامی

 اطالعات پایگاه قالب در الزم های گزارش تنظیم و استان اجرایی هایدستگاه انسانی نیروی وضعیت بر نظارت -

 (پاکنا) اداری نظام کارکنان

 به و ثبت فرایند  مراحل ابتدای از  ملی و استانی بودجه مشمول اجرایی هایدستگاه اریاد امور اشکال رفع و راهنمایی -

 نهایی تائید در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری تا انسانی نیروی فرم واستخراج کارگزینی احکام رسانی روز

 و امار کلیه آنها و کنترل یمجوزها با تطبیق و اجرایی دستگاهای نیروهای کاهش و افزایش موارد کلیه بررسی -

در جهت ...و اشتغال وضعیت سازمانی، پست یکتای قراردادی، شناسه شناسه مستخدم، شماره قبیل از پرسنلی اطالعات

 در سامانه پاکنا  نهایی انسانی نیروی آمار های فرم تائید 
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آماری کارکنان جهت درج در های اجرایی استان و اطالعات گزارش تحلیلی وضعیت نیروی انسانی دستگاه تهیه -

 سالنامه آماری 

 سازمان به احتمالی مشکالت و انعکاس  ساختار ملی مدیریت بخشنامه اجرای در استان اجرایی هایدستگاه هدایت -

 کشور استخدامی اداری

 عمومی و اختصاصی  هایشاخص در اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی فرایند در همکاری -

 نیروی نگهداشت و جذب با مرتبط موضوعات در متفرقه افراد و اجرایی هایدستگاه مکاتبات و ینمراجع به پاسخگویی -

 شدگان قبول پیمانی، و قراردادی شرکتی، کارکنان وضعیت تبدیل مزایا، و حقوق مرخصی، انواع قبیل از انسانی

 متمرکز، استخدامی هایآزمون یی،اجرا هایدستگاه سایر به مأموریت و انتقال محروم، مناطق ادواری، هایآزمون

 ... و طبقه و رتبه ارتقاء ، مشاغل بندی طبقه

 جلسات در شرکت انسانی با منابع بهبود و توسعه امور در استان اجرایی هایدستگاه مشکالت و هانارسایی شناسایی -

 اجرایی هایدستگاه انسانی منابع مدیران با جلسات و برگزاری مدیریت توسعه کارگروه

 شامل(  اختصاصی و عمومی های شاخص) استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان عملکرد ارزیابی فرایند در همکاری -

 مربوطه جلسات در شرکت و سامانه در بارگذاری و مستندات آوری جمع
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 ریزی:معاونت اقتصادی و برنامه

 

 گروه برنامه ریزی و آمایش -1

 به شرح : درکارگروه مربوطهمصوبات  مین و توسعه پایدار و پیگیریآمایش سرزکاری گروه برگزاری 

 مصوبات تاریخ ردیف

2 26/1/99  ایهای جانوری استان با تأکید بر خرس قهوهتصویب برنامه عمل گونه 

1 24/1/99  سند برنامه راهبردی فضایی توسعه اقتصادی شهر شیراز بر پایه اقتصاد مقاومتی 

 ستاد مدیریت و هماهنگی تاالب های استان فارس بررسی و تصویب ساختار 

3 21/22/99   قانون هوای  24پیگیری انتقال صنایع آالینده مزاحم شهری از کالنشهر شیراز )موضوع ماده
 پاک(

  اقدامات انجام شده در خصوص کاهش آلودگی رودخانه چنارراهدار 

 

  و انطباق و ملی آمایش در خصوص بودجه کشورارتباط مستمر با امور آمایش سازمان برنامه و هماهنگی و 

 روزرسانی آمایش استانی با آمایش ملی  هب

 اجرایی نمودن ساختار اجرایی مدیریت آمایش در راستای تحقق اهداف و راهبردهای آمایش استان، 

به مکان  های مربوطهای اجرایی و بخش خصوصی استان از جمله پاسخ به استعالم پایش و نظارت آمایش با دستگاه

 مشروط و مجاز در سطح استان ،یابی پروژه های بزرگ و نظارت بر مناطق ممنوع

 های جدید تملک دارائی های      سرمایه ای قانون الحاق در مورد پروژهای طرح 13انجام امورمربوط، دبیرخانه ماده

طرح  11سایر منابع به  هزار میلیون ریال از محل 163میلیون ریال از محل عمومی و  953623به طوری که 

 اختصاص یافته است.

 زایی روستایی نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 

 گیری و پاسخ به کلیه امور مربوط به مطالعات برنامه آمایش استانپی 

 تهیه و تدوین گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان 

 اجرایی آمایش استان( -د راهبردیپیگیری امور مربوط به اسناد برنامه آمایش استان )سن 

 پیگیری امور مربوط به مناقصات و قراردادهای شرکت مشاور 

زایی  مناقصه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 2زایی روستایی منعقد شده و  قرارداد برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 1

-ها در مرحله فهرست بلند میشهرستان مناقصه سند توسعه 2باشد. همچنین روستایی در مرحله فهرست کوتاه می

 باشد.( 

 کنترل، بروزرسانی و پایش نقشه ها و پایگاه داده های ژئو دیتابیس آمایش استان 
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 پیگیری امور مربوط به  سامانه ساترا 

 شرکت در کارگروه زیربنایی، آمایش و سرزمین، عمران شهری و روستایی و کمیته های فنی ذیل آن 

 

 های مردمیسرمایه گذاری و مشارکت گروه اقتصادی ، -2

 های همسان ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور های اجرایی استان در خصوص تکمیل کاربرگمکاتبه با دستگاه

 16/32/2399گذاری زیرساختی مورخ  های عمرانی و سرمایهجهت بارگذاری در سامانه بازار الکترونیک طرح

 های تملک دارایی سرمایه ای به اصالح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح "ان پیرامون ارائه نظرات و پیشنهادات است

 23/33/2399به سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ  "2399بخش غیردولتی در سال 

 های اجرایی استان جهت شناسایی و اعالم پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قابل مشارکت مکاتبه با دستگاه

ریزی و توسعه استان و پیگیری اجرایی نمودن فرآیند واگذاری ها به سازمان جهت ارائه به شورای برنامهتگاهآن دس

 31/31/2399آنها مورخ 

 ( قانون بودجه سال 29ابالغ آیین نامه اجرایی تبصره )های اجرایی استانبه دستگاه 2399 

 ( قانون بودجه سال 29توزیع اعتبارات تبصره )پروژه دستگاههای  34میلیون ریال برای  124133غ به مبل 2399

 اجرایی استان

 ( قانون بودجه سال 29تصویب توزیع اعتبارات تبصره )ریزی و توسعه استان مورخ درجلسه شورای برنامه 2399

 36/36/2399های اجرایی استان مورخ و ابالغ آن به دستگاه 32/4/2399

 ای درخواستی به مراجع باالدستی حسب موضوع، مشتمل بر جدول توزیع ههای عملکرد و سایر گزارشارسال گزارش

خصوصی، گزارش عملکرد  –( قانون بودجه، گزارش عملکرد قطعی مشارکت عمومی 29ای اعتبارات تبصره )پروژه

های واگذار ( و وضعیت طرح1قانون الحاق ) 11، گزارش ماده  2399( قانون بودجه سال 29شش ماهه اول تبصره )

برداری  برداری و در حال بهرهبهره ای جدید، نیمه تمام، آماده  های سرمایه های تملک دارایی ده، ارسال فهرست پروژهش

های با قابلیت مشارکت عمومی و خصوصی جهت درج در الیحه بودجه، گزارش عملکرد فرآیند اجرایی واگذاری پروژه

، ارسال وضعیت  2399و شش ماهه اول سال  2391سال  ناستا اجرایی هایدستگاه خصوصی بخش با مشارکت قابل

های دریافت کننده تسهیالت قانون حمایت از توسعه و ( قانون بودجه، تهیه گزارش از بازدید طرح29اعتبارات تبصره )

ی و قانون بودجه، تهیه بخش بازرگانی داخل 21ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و بند )الف( تبصره 

های مختلف اقتصادی استان، ارائه نظرات و پیشنهادات سازمان خارجی گزارش اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش
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( قانون 29روی مسیر توسعه مشارکت بخش خصوصی و اجرای تبصره )پیرامون  شناسایی مسائل و مشکالت پیش

 خصوصی –ی الیحه مشارکت عمومی بودجه سنواتی، ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص گزارش بررس

  برگزاری جلسات و شرکت در جلسات کاری مربوطه مشتمل بر جلسات متعدد با انجمن مهندسین مشاور استان به

( 11) ماده جلسه (، ارگروه واگذاری 5منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سه پروژه قابل واگذاری )تعداد  

جلسه(، جلسه هماهنگی جهت واگذاری پروژه های فرماندهی  13( )29ن تبصره )برای اجرایی نمود (1)الحاق قانون

های قانون بودجه توسط دستگاه  21سپاه فجر، جلسات متعدد در خصوص جذب حداکثری اعتبارات بند )الف( تبصره 

در خانه صنعت  جلسه 11تخصصی ذیل آن )تعداد  کمیتهو  تولید موانع رفع و تسهیل اجرایی مربوطه،  جلسات کارگروه

جلسه در استانداری(، شرکت در جلسات کارگروه توسعه صادرات، شورای گفتگوی بخش دولتی و  46و معدن و تعداد 

جلسه  9های مرتبط با موضوع اقتصاد و اشتغال، برگزاری ها و کمیتههای ذیل آن و سایر کارگروهخصوصی و کمیته

 تان و پیگیری اجرای مصوبات آنکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری اس

 نیمه تمام قابل واگذاری و ایجاد نام کاربری و رمز  پروژه 34های اجرایی استان برای تهیه شناسنامه  راهنمایی دستگاه

 عبور جهت بارگذاری آن پروژه ها در سامانه بازار و نظارت بر چگونگی انجام کار

  پروژه اداره تعاون ، کار و رفاه  5توسط دستگاههای اجرایی ، تعداد  پروژه قابل واگذاری شناسایی شده 34از تعداد

پروژه مربوط به سالجاری  5پروژه مربوط به سال قبل و  3پروژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ) 1اجتماعی ، تعداد 

دانشگاه علوم پزشکی و پروژه  2پروژه اداره کل بهزیستی ، تعداد  2پروژه سازمان جهاد کشاورزی، تعداد  3(، تعداد 

پروژه  2پروژه مربوط به سال قبل و  3پروژه اداره کل ورزش و جوانان )  4خدمات بهداشتی و درمان استان، تعداد 

 مربوط به سالجاری (در روزنامه های کثیر االنتشار فراخوان شده است.

 پایدار در قالب اعتبارات بند )الف( تبصره های حمایت از اشتغال راهبری و نظارت بر پرداخت تسهیالت و اجرای برنامه

 قانون بودجه به تفکیک دستگاه های اجرایی استان  21

 نظارت بر اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 

 های استان و طرحسازمان صنعت، معدن و تجارت  21های متقاضی تسهیالت بند الف تبصره بازدید میدانی از طرح

دریافت کننده تسهیالت قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و بررسی 

 مشکالت آنها

  ،همکاری کارشناسان گروه در تهیه فصلهای آموزش ، امور قضایی ، تربیت بدنی ، بودجه و درآمد گزارش اقتصادی

 ن فارس استا 2391اجتماعی و فرهنگی سال 
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 های تهیه دستورالعمل تمهیدات و اقدامات اجرایی مشارکت حداکثری تامین کنندگان داخلی کاال و خدمات و دستگاه

 اجرایی استان در سامانه ستاد با همکاری اتاق بازرگانی شیراز

  ششم توسعهقانون برنامه  11همکاری در خصوص ارزیابی مشاوران تهیه سند توسعه روستایی و اشتغالزایی ماده 

 نگریگروه پژوهش و آینده -3

  های اجرایی و ارسال نامه مشترک به دستگاه« شهید احمدی روشن»همکاری با بنیاد ملی نخبگان در طرح پژوهشی

 جهت مشارکت در طرح و انعقاد قرارداد پژوهشی مشترک با بنیاد نخبگان استان

   درکارگروه آموزش، پژوهش، فناوری « نوآوری استان فارس ساله علم، فناوری وسند راهبردی پنج»بررسی و تصویب

 و نوآوری استان

  معرفی سامانه آموزش هوشمند دانش توسط دانشگاه صنعتی شیراز در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 استان

 ح فاقد کد( طر 293طرح دارای کد سمات و 213های پژوهشی پیشین )حدود پیگیری دریافت نسخه خاتمه یافته طرح

 ها جهت ثبت در سامانه سماتو ارسال آن

 میلیون  215میلیون ریال و در مقطع دکترا تا سقف  15های دانشجویی در مقطع ارشد تا سقف نامهحمایت از پایان

 ریال

  فناوری و »، «بهداشت و سالمت»، «کشاورزی و منابع آب»، «اقتصاد و توسعه پایدار»تعیین پنج محور موضوعی

  2399به عنوان محورهای پژوهشی مورد نیاز استان در سال « امنیت پایدار»و « رینوآو

   نیازسنجی پژوهشی استان و تعیین نیازهای پژوهشی 

  عنوان( و برگزاری جلسات کارشناسی جهت تعیین اولویت 134های اجرایی )های پژوهشی دستگاهدریافت اولویت-

های بحث و بررسی کارشناسی با حضور نمایندگان پژوهشی دستگاههای پژوهشی برتر، به گونه ای که پس از 

 عنوان در بخش پایان نامه مورد پذیرش قرار گرفت. 19عنوان در بخش طرح پژوهشی و  13مربوطه، 

 های پژوهشی، اعالم فراخوان عمومی و انجام فرایند پژوهشی مشتمل بر دریافت و کارشناسی شرح خدمات طرح

های دارای بودجه عنوان مربوط به دستگاه 21عنوان طرح پژوهشی ) 24، داوری و پذیرش پروپوزال 13پذیرش  

میلیون  1493های دارای بودجه کشوری( به ارزش عنوان مربوط به دستگاه 1میلیون ریال و  13532استانی به ارزش 

پایان نامه در مقطع دکترا(، جمعا   1پایان نامه در مقطع  ارشد  و  5عنوان پایان نامه دانشجویی ) 21ریال، حمایت از 

 .2215به مبلغ 
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  پژوهشی خاتمه یافته استان در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری   طرح 5ارائه نتایج و یافته های 

 گروه آموزش -4
 99آمار کلی دوره های آموزشی یازده ماهه سال 

 نفرساعت تعداد نفرات تعداد دوره ها نام دوره ها

 21916 2336 53 ان مدیر

 36141 1319 54 شغلی 

 23643 2451 16 عمومی 

 9561 245 5 توجیهی 

 52157 7315 131 جمع کل 

 مورد 4بررسی پرونده اعتبار سنجی موسسات آموزشی غیر دولتی                                      

    
 نفر 49                      کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای استان      

 

 گروه اقتصاد مقاومتی -7

  جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 24برگزاری 

  تهیه و ابالغ صورتجلسات و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و ارسال به دستگاه های اجرایی و امور

 دجه کشورشورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بو

  جلسه کارگروه منطقه ای اقتصاد مقاومتی به صورت وبینار با حضور کارشناسان استان های هرمزگان،  2برگزاری

 بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد 

 راهبری سامانه نیپا )نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی( در استان 

 پروژه جهش تولید استان در  31و  2399ی اقتصاد مقاومتی بررسی و تایید نهایی منشور بارگذاری شده پروژه ها

 سامانه نیپا

  های اجرایی استان در قالب  دستگاه "جهش تولید"و  "99اقتصاد مقاومتی سال "پایش و ارزیابی عملکرد پروژه های

 گزارش عملکرد سه ماهه اول، دوم و سوم  در سامانه نیپا
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  استان و تهیه گزارش از بازدیدها  "جهش تولید"و  "99تصاد مقاومتی سال اق"بازدید میدانی دوره ای از پروژه های

 جهت بارگذاری در سامانه نیپا

   در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ارسال به  2433تهیه و تصویب فهرست پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 
 های مصوب جهش تولید ها و پروژه ها، طرح درخصوص عملکرد برنامه  تهیه گزارش

 میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه ها )درصد( تعداد پروژه ها اولویت سال

81 23 75/89 

88 15 19/71 

 29/59 31 جهش تولید

 

 مأخذ: سامانه نیپا
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 جام استان

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

 اجرای طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری   هر ماه 52یکم تا    * *    

ی
ی و سرشمار

ی آمار
ح ها

ی طر
اجرا

 

1 

 5 اجرای طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی هر ماه 52یکم تا    * *    

    * *   
یکم تا دهم ماه اول 

 فصل بعد
 3 اجرای طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش  خدمات

    * *   
یکم تا دهم ماه اول 

 فصل بعد
 4 اجرای طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش صنعت

    * *   
یکم تا دهم ماه اول 

 فصل بعد
 2 ناجرای طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش معد

 6 اجرای طرح آمارگیری از دام سبک ماهانه   * *    

 7 اجرای طرح آمارگیری از دام سنگین ماهانه   * *    

 8 اجرای طرح آمارگیری جامع بازرگانی مرداد ماه اجرای طرح از برنامه مرکز آمار ایران  خارج گردید

    
* *   

یکم تا دهم ماه اول 

 فصل بعد

رگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری های اجرای  طرح آما

 صنعتی
9 

    
* *   

یکم تا دهم ماه اول 

 فصل بعد

اجرای  طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های 

 صنعتی
11 
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911ای معاونت آمار و اطالعات در سالگزارش عملکرد فعالیته

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

    
 هرماه  52یکم تا    * *

اجرای  طرح آمارگیری قیمت کاال و خدمات شهری و اجاره بهای 

 واحدهای مسکونی اسیجاری               

ی
ی و سرشمار

ی آمار
ح ها

ی طر
اجرا

 

99 

    
* *   

یکم تا بیستم ماه اول 

 فصل بعد
 91 آمارگیری از قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزیاجرای طرح 

    

 99 نفر کارکن و بیشتر 11اجرای  طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی  خردادماه تا آذرماه   * *

 94 1399-اجرای طرح آمارگیری از خدمات محیط زیست خردادماه تا آذرماه اجرای طرح از برنامه مرکز آمار ایران  خارج گردید

 91 اجرای  طرح گردشگران ملی خرداد ماه اجرای طرح از برنامه مرکز آمار ایران  خارج گردید

      
 91 گانه آمارگیری خدمات پشتیبانی حمل و نقل 9اجرای طرح   مهر لغایت آذر   *

 91 اجرای  طرح آمارگیری قیمت کاال و خدمات روستایی هرماه  54هفتم تا    *      

      
 91 اجرای طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری خرداد ماه تا مهر ماه   *

      
*   

هفته سوم و چهارم  ماه 

 میانی هر فصل
 91 اجرای طرح آمارگیری نیروی کار
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911ونت آمار و اطالعات در سالگزارش عملکرد فعالیتهای معا

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

               است   
 مالحظات

      
 اجرای طرح آمارگیری گذران وقت فصلی   *

ی
ی و سرشمار

ی آمار
ح ها

ی طر
اجرا
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 19 اجرای طرح آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه  شهریور ماه   *

      
 11 یاجرای طرح فهرست برداری نمونه پایه آمارگیریهای خانواری  شهر آذر ماه   *

      
 دی ماه   *

طرح آمارگیری بهنگام سازی چارچوب گلخانه به همراه پرسشنامه 

 حساب های اقتصادی
19 

      
 14 طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه های رسمی  ماهانه   *

      
 11 هیات علمی و دانشجویان دکتری-گذران وقت شهریور ماه   *

      
 11 مارگیری مرغداری های صنعتی  ویژه حساب های اقتصادیطرح آ خردادماه   *

 11 طرح آمارگیری دامداری  ویژه حساب های اقتصادی مرداد ماه   *      

 11 طرح فرهنگ رفتاری خانوار مهرماه   *      
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سالگزارش عملکرد 

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

گرفته  انجام

 است                 
 مالحظات

      
 تجزیه و تحلیل شاخص های آماری در طول سال   *

ی
ی و سرشمار

ی آمار
ح ها

ی طر
اجرا
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 92 راهبری و نظارت بر اجرای طرح های آماری در طول سال   *      

      

 ساالنه-فصلی   *
و   قرار دادن تهیه گزارش های تحلیلی از نتایج طرح های آماری 

 گزارشات روی سایت معاونت آمار و اطالعات
99 

      * 

 
وه 

گر
ف 

ظای
ر و

ه ب
ضاف

ی ا
ها

یت
عال

ف
 

 91 تنظیم اسناد مالی طرح های آماری معاونت در طول سال

      
 99 سازمان "کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم"عضویت در ماهانه *

    
 مستمر در طول سال * *

قانون مدیریت خدمات  95و  91نجام امور مربوط به بازرس ماده ا

 کشوری در سازمان
94 

      
 91 تهیه گزارشهای مرتبط با فعالیتهای معاونت در طول سال مستمر در طول سال *

    
 91 تغذیه و بروز رسانی سایت معاونت آمار و اطالعات سازمان مستمر در طول سال * *
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 9911تی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سالبرنامه عملیا

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 لیتفعا
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

نسخه الکترونیکی آن بر روی سایت سازمان 

     قرار گرفته و کتاب در حال چاپ است. 
 تهیه و تدوین نشریه سالنامه آماری استان فارس ساالنه   *

ی 
آمارها

ش داده ها
ی و پرداز

ی، فرابر
ثبت

 

9 

تا پایان بهمن ماه انجام گرفته و به مرکز 

     آمار ایران ارسال شده است.
 1 اجرای طرح کشتار دام کشتارگاه های کشور)استان فارس( به صورت ماهانه   *

تا پایان فصل پاییز انجام گرفته و به مرکز 

 آمار ایران ارسال شده است.
    

 رت فصلیبه صو   *
اجرای طرح جمع آوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادره شده 

 توسط شهرداری های کشور)استان فارس(
9 

انجام گرفته و بر روی سایت سازمان قرار 

     گرفته است.
 ساالنه   *

تهیه گزارش پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های  

  1398استان فارس سال 
4 

گرفته و نسخه الکترونیکی آن بر روی انجام 

 سایت سازمان قرار گرفته است.

    

*   
به صورت ماهانه و 

 ساالنه

شاخص قیمت مصرف کننده کاالها و  - 1تولید نسخه های اینفوگرافیک از: 

تهیه اینفوگرافیک روز -5خدمات مصرفی خانوارهای استان به صورت ماهانه 

تهیه -4نفوگرافیک هفته دفاع مقدستهیه ای-3ملی آمار و برنامه ریزی

ماهه  9تهیه اینفوگرافیک عملکرد -2نسخه( 5اینفوگرافیک جهش تولید)

نسخه  18(99مرداد-98سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس)آذر

تهیه اینفوگرافیک شاخص های کلیدی -6برای ریاست محترم سازمان 

رست اقالم مورد نیاز تهیه اینفوگرافیک فه-7 1399استان فارس تا سال 

  CPIبرای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده) 

1 
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 حاتتوضی

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

  

    
 ساالنه-فصلی   *

استان فارس سالنامه آماری "نظارت بر تهیه و تدوین نشریه 

 "1398سال

ش داده ها
ی و پرداز

ی، فرابر
ی ثبت

آمارها
 

1 

  

    

 فصلی   *

آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه "نظارت بر اجرای به موقع طرح های 

آمارگیری از پروانه های ساختمانی "و  "های کشور در سطح استان

 "صادر شده از شهرداری های کشور در سطح استان

1 

  
    

 ردیمو   *
پیگیری و آموزش مباحث مرتبط با نظام جامع آمارهای ثبتی مبنا در 

 استان
1 

  

    

 ساالنه   *
ارائه خدمات آماری و اطالع رسانی و تخمین خانوار و جمعیت تا سطح 

 شهر و در صورت لزوم آبادی 
1 

بهنگام سازی فایل جمعیتی تقسیمات 

کشوری استان تا سطح آبادی براساس 

 انشهرست 36
    

 ساالنه   *
بهنگام سازی فایل جمعیتی تقسیمات کشوری استان در سرشماری 

 براساس آخرین مصوبات هیات دولت 1392عمومی نفوس و مسکن 
92 

ارایه اطالعات جمعیتی بهنگام براساس 

 آخرین مصوبات هیات دولت
    

 موردی   *
هری شهرستان و مناطق ش 36برآورد جمعیت استان فارس به تفکیک 

 1399و  1398و روستایی و غیر ساکن برای سال های 
99 
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× ت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت وضعی

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

  
    

*     
راه اندازی سامانه سالنامه آماری استان فارس به آدرس 

https://salnameh.mpo-fr.ir 

ش داده ها
ی و پرداز

ی، فرابر
ی ثبت

آمارها
 

91 

 9911اطالعات سالنامه آماری سال 

و سال های قبل از آن در حال 

 بارگزاری است.
  

*       
-https://salnameh.mpoتغذیه سامانه سالنامه آماری استان فارس به آدرس 

fr.ir 
99 

  
    

 94 خدمات آماری و اطالع رسانی مشارکت در ارایه در اسرع وقت   *

  
    

*  
 91 تهیه گزارش ماهانه نرخ تورم استان فارس  ماهانه 
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911الیتهای معاونت آمار و اطالعات در سالگزارش عملکرد فع

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

رفته انجام گ

 است                 
 مالحظات

  

    

 اردیبهشت تا مهر   *
تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و 

 فایل( 59ماهیگیری)

ی
طقه ا

ی من
حسابها

 

9 

اطالعات بخش اقامتگاههای سال 

به صورت فصلی بوده و فصل  1399

های بهار و تابستان و پاییز تهیه و 

ال شده است و اطالعات فصل ارس

زمستان در ماه فروردین آماده و ارسال 

 خواهد شد. 
    

 فروردین تا اسفند   *
تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش اقامتگاهها بصورت 

 فایل(16فصلی)
1 

  
 9 فایل( 5تهیه و تدوین و ارسال اطالعات شهرداری ها) مرداد تا آبان   *    

  
    

 4 فایل( 5تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش کسب و کار) شت تا مهراردیبه   *

  
    

 1 فایل( 5تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش دولت) تیر تا آبان   *

  
    

 1 فایل( 1تهیه و تدوین و ارسال اطالعات اتاق بازرگانی) اردیبهشت تا مهر   *

  

    
 اردیبهشت تا مهر   *

 3و ارسال اطالعات بخش واسطه گری پولی و مالی) تهیه و تدوین

 فایل(
1 
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× ت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت وضعی

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

  

    
 فایل( 1تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش مذهبی و سیاسی) اردیبهشت تا مهر   *

ی
طقه ا

ی من
حسابها

 

1 

  

    
 اردیبهشت تا مهر   *

 13تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش انرژی)آب، برق و گاز()

 فایل(
1 

  

    
 92 فایل( 2تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش کسب و کار خصوصی) اردیبهشت تا مهر   *

  
    

 99 فایل( 6اطالعات بخش ارتباطات)تهیه و تدوین و ارسال  اردیبهشت تا مهر   *

  
 91 فایل( 16تهیه و تدوین و ارسال اطالعات اصناف) اردیبهشت تا مهر   *    

  

    
 اردیبهشت تا مهر   *

تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش آموزش و پرورش و آموزش 

 فایل(   13خصوصی)
99 

  

    
 94 فایل( 7ال اطالعات بخش پشتیبانی حمل و نقل)تهیه و تدوین و ارس اردیبهشت تا مهر   *

  

    

 اردیبهشت تا مهر   *
تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش حمل و نقل شهری و 

 فایل( 14روستایی)
91 
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911اطالعات در سالگزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و 

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

    است              
 مالحظات

  
    

 فایل( 1تهیه و تدوین و ارسال اطالعات آموزش عالی خصوصی) اردیبهشت تا مهر   *

ی
طقه ا

ی من
حسابها

 

91 

  
    

 91 فایل( 5تهیه و تدوین و ارسال اطالعات بخش آموزش عالی دولتی ) اردیبهشت تا مهر   *

 91 طالعات موردی برگشتی از مرکز آمارکنترل، بازنگری و اصالح ا آبان تا اسفند   * *    

 91 انجام گزارش های پژوهشی در زمینه حساب های اقتصادی آبان تا اسفند     *    

  
    

 اردیبهشت تا آبان   *
 131راهبری و نظارت بر تهیه و تدوین اطالعات حساب های منطقه ای)

 فایل(
12 

  
    

 19 فایل( 131اطالعات حساب های منطقه ای در سامانه ساوانا)تایید و ارسال  اردیبهشت تا آبان   *

  

  
 11 نظارت بر کنترل، بازنگری و اصالح اطالعات موردی برگشتی از مرکز آمار آبان تا اسفند   * *

 19 نظارت و انجام گزارش های پژوهشی در زمینه حساب های اقتصادی آبان تا فروردین     *    

    

  

* 

 
ت

الی
فع

 
ف 

ظای
ر و

ه ب
ضاف

ا

وه
گر

 

 14 1391-92تهیه گزارش حسابهای اقتصادی استان های کشور طی سال های  در طول سال
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911ونت آمار و اطالعات در سالبرنامه عملیاتی فعالیتهای معا 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

      
*   

طی سال مطابق زمان 

 دی مرکز آمار ایران بن
 بهنگام رسانی فایل جغرافیایی استان فارس

ی
ت مکان

العا
نقشه و اط

 

9 

    

* 

  

  
طی سال مطابق زمان 

 بندی قرارداد

نظارت مستمر بر عملکرد شرکت ها در بهنگام رسانی نقشه ها و تهیه 

 گزارش های ماهیانه برای مرکز آمار 
1 

      

  طی سال   *
ت اداری، مالی و پشتیبانی سازمان جهت برون همکاری با مدیری

 سپاری انجام بهنگام رسانی نقشه های مورد نیاز
9 

      
  طی سال   *

تهیه فهرست الحاق کد پستی به نقشه های بلوکه استان مطابق طرح 

 ها و برنامه های مرکز آمار ایران
4 

      

*   

طی سال مطابق زمان 

بندی سازمان نقشه 

 برداری  

برنامه ریزی جهت مشارکت دستگاههای اجرایی در ارائه سرویسهای 

 sdiاطالعات مکانی و توصیفی در سامانه  
1 

 1 تهیه عناصر تقسیماتی استان و تطبیق آن با نقشه های آماری  طی سال   *      

      
 1 تهیه گزارشهای تحلیلی  و آموزش طی سال بر حسب نیاز   *
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 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال برنامه عملیاتی و

 9911برنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال 9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

      

*   
طی سال مطابق زمان  

 بندی مرکز آمار ایران  
 طرح ایجاد اطلس آماری شهرهای استان فارس.

ی
ت مکان

العا
نقشه و اط

 

1 

      
 طی سال بر حسب نیاز   *

بررسی و پاسخگویی درخواستهای ارسال شده از فرمانداری ها و 

 دستگاههای اجرایی استان فارس
1 

      
 92 یکسان سازی فایل تقسیمات کشوری تا سطح آبادی های استان  طی سال   *

 * عدم تأمین اعتبار
    

 99 ان فارستهیه و بهنگام رسانی نقشه  های آبادی بلوکه های است آبان ، آذر و دی   

      
 99ماه اول سال 6   *

تهیه فهرست اولویتهای بهنگام رسانی استان مطابق طرح ها و برنامه 

 های مرکز آمار ایران
91 

      

*   

طی سال مطابق زمان 

بندی سازمان نقشه 

 برداری

 2پیگیری برگزاری وبینارآموزشی برای کارشناسان و نمایندگان 

 SDIبه منظور آشنایی باسامانه اجرایی استان   دستگاه
99 

    
* 

  
 94 شهر استان با پهباد 3تهیه نقشه پارسل   طی سال  
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 9911برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 9911آمار و اطالعات در سالبرنامه عملیاتی فعالیتهای معاونت  9911گزارش عملکرد فعالیتهای معاونت آمار و اطالعات در سال

 توضیحات

× وضعیت فعالیت)بر حسب مورد با عالمت 

 مشخص نمایید(
  

دوره)زمان( اجرای 

 فعالیت
 ردیف گروه شرح وظیفه)فعالیت(

انجام خواهد  

 گرفت

در حال  

 انجام است

انجام گرفته 

 است                 
 مالحظات

      

* 

  

طی سال مطابق زمان 

 رکز آمار ایرانبندی م

همکاری در انجام طرح های آمارگیری از فهرست برداری نمونه پایه 

خانوار شهری ، طرح نیروی کار ، طرح هزینه و درآمد خانوار شهری و 

 روستایی

ی
ت مکان

العا
نقشه و اط

 

91 

      
* 

  

طی سال مطابق زمان 

 بندی مرکز آمار ایران

اطالعات به روز تغییرات همکاری با گروه آمارهای ثبتی در ارائه 

 سطوح تقسیماتی استان
91 

      

* 
وه

گر
ف 

ظای
ر و

ه ب
ضاف

ت ا
الی

فع
 

به درخواست سازمان  

 نقشه برداری  

برنامه ریزی جهت فراهم اوردن الزامات صدور گواهینامه های امنیت 

تبادل داده در فضای مجازی برای سامانه استانی زیر ساخت داده 

 مکانی 

91 
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 نی و اجرایی:نظام ف

 

 آن لیذ یها تهیاستان و کم یفن یشوراعملکرد دبیرخانه 

کارگروه »های چهارگانه ذیل شورا شامل  جلسه مربوط به کارگروه 43جلسه شورای فنی استان و تعداد  23، تعداد 2399در سال 

کارگروه مصالح و تجهیزات »و « کارگروه آموزش و ترویج نظام فنی و اجرایی»، «کارگروه نظارت»، «پیمان و ضوابط فنی

شرح جداول ذیل آورده شده است. همچنین برگزار گردیده که تعداد جلسات، دستورکارها و مصوبات آنها به«  ساخت

شیوه نامه »ها شامل استان سایر به تعمیم و قابل اثرگذار ها و نیز مصوباتصورتجلسات مربوط به شورای فنی و کارگروه

نامه تفاهم»، «ای در ساختمانراهکارهای اجرای دیوارهای غیرسازه»، «استادکاران دارای کارت مهارت فنیبکارگیری کارگران و 

نامه استفاده از نرم افزار کنترل مصرف بتن آماده شیوه»و « مقررات ملی ساختمان 5چندجانبه در خصوص اجرای مبحث 

 پیوست ارائه شده است.به« استاندارد
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 1388-جلسات شورای فنی استان فارس شرح -1جدول 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 دعوتنامه

شماره 

 دعوتنامه

تاریخ 

 جلسه
 دستورکارها

1 

18/
71/

88 

11
32

5
 

27/
71/

88 

های  فعالیت در پروژه»تمهیدات الزم جهت اجرایی شدن مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مبنی بر؛  -   1

 «. فظ الزامات بهداشتی بدون وقفه ادامه یابدعمرانی و توسعه ملی و استانی با ح

 های عمرانی در استانهای اجرایی در خصوص وضعیت اجرای پروژهارائه گزارش مدیران دستگاه - 2

2 

13/
73/

88 

11
37

23
 

11/
73/

88 

-حرفه ای در پروژه ای در خصوص آموزش بهداشتی عوامل فنی وارائه گزارش مدیرکل محترم فنی و حرفه -1

 های عمرانی

 
 های عمرانی در استانگزارش اعضای شورای فنی در خصوص آخرین وضعیت روند اجرای پروژه -2

  های کارگروه پیمان و ضوابط فنیبررسی پیشنهاد -3

 سایر موارد قابل طرح در جلسه -4

3 

27/
74/

88 

27
22

47
 

28/
74/

88 

های عمرانی ) ارائه دالیل عدم رسی در خصوص موانع و مشکالت موجود در روند اجرای پروژهبحث و بر  -    1

 های اجرایی عضو شورا( ) اسناد خزانه اسالمی ( توسط دستگاه 1381جذب بخش قابل توجهی از اعتبارات سال 

نامه ی و مهندسی و نیز بررسی آئینارائه گزارش در خصوص ظرفیت و پتانسیل استان در صدور خدمات فن -2

 های متقاضی صدور خدمات فنی و مهندسیبندی شرکتجدید رتبه

 های چهارگانه ذیل شورای فنی استان بررسی پیشنهادهای کارگروه -3

4 

72/
77/

88 

21
55

18
 

77/
77/

88 

 انهای چهارگانه ذیل شورای فنی است بررسی پیشنهادهای کارگروه -    1

  سایر موارد قابل طرح در جلسه - 2

7 

29/
79/

88 

32
84

79
 

27/
79/

88 

 های عمرانیبحث و بررسی در خصوص موانع و مشکالت موجود در روند اجرای پروژه -1

 عمرانی  هایدر پروژه 2177ارائه گزارش در خصوص لزوم رعایت پیوست ششم استاندارد  -2

 های چهارگانه ذیل شورای فنی استان بررسی پیشنهادهای کارگروه -3

 سایر موارد قابل طرح در جلسه -4

9 

22/
75/

88 

38
94

48
 

25/
75/

88 

 ارائه گزارش آخرین وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی در فارس - 1

ارائه گزارش سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان و گزارش بازدید از  - 2

 های ژئوتکنیک و کنترل کیفی مصالح آزمایشگاه

 های چهارگانه ذیل شورای فنی استان بررسی پیشنهادهای کارگروه - 3

 ر جلسهسایر موارد قابل طرح د - 4

5 

21/
71/

88 

44
39

48
 

27/
71/

88 

 کل کشور 1477های ملی استان و ضرورت پیگیری سهم استان در الیحه بودجه ها و پروژهوضعیت طرح -1

 بررسی پیشنهادهای کارگروه های ذیل شورای فنی -2

 سایر موارد قابل طرح در جلسه -3

1 

29/
78/

88 

77
88

31
 

37/
78/

88 

 1477های عمرانی در الیحه بودجه   بررسی وضعیت بودجه طرح -    1

 بحث و بررسی در خصوص افزایش نرخ مصالح در چند ماه اخیر -2

 های ذیل شورای فنی استان. پیشنهادهای کارگروه -3

 سایر موارد قابل طرح در جلسه - 4

8 

11/
17/

88 

77
41

81
 

21/
17/

88 

 های عمرانیبررسی لزوم استفاده از کارگران دارای کارت مهارت فنی در پروژه -  1

 ارائه گزارش روند اجرایی پروژه خط دوم آبرسانی به شیراز - 2     

 های ذیل شورای فنی استان پیشنهادهای کارگروه -  3

 هسایر موارد قابل طرح در جلس -   4

17 

37/
11/

88 

94
35

79
 

73/
12/

88 

های نامه استفاده از کارگران و استادکاران دارای کارت مهارت فنی در پروژهنامه اجرایی شیوهارائه آیین -  1

 ارائه گزارش دالیل و عوامل موثر بر افزایش قیمت بتن  - 2      عمرانی

اصولی مناسب سازی محورهای تجاری و خدماتی با هدف ایجاد رویکرد ارائه گزارش با موضوع فرآیند  - 3

 های ذیل شورای فنی استان پیشنهادهای کارگروه -  4 یکپارچه

 سایر موارد قابل طرح در جلسه -   7
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 1388عملکرد شورای فنی و کارگروه های تخصصی در سال  -2جدول

 تعداد مصوبات و پیشنهادها تعداد دستورکارها برگزار شده تعداد جلسات عنوان

 15 33 17 شورای فنی

 53 49 26 کارگروه پیمان و ضوابط فنی

 4 4 1 کارگروه نظارت

کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و 

 اجرایی
24 16 51 

 39 14 22 کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت

 ها استان سایر به میمتع قابل و اثرگذار مصوبات

 شیوه نامه بکارگیری کارگران و استادکاران دارای کارت مهارت فنی -2

 ای در ساختمانراهکارهای اجرای دیوارهای غیرسازه-1

 مقررات ملی ساختمان 5نامه چندجانبه در خصوص اجرای مبحث تفاهم-3

 استانداردافزار کنترل مصرف بتن آماده نامه استفاده از نرمشیوه-4
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 برخی از مصوبات شورای فنی و کارگروه های ذیل آن-3جدول 

 موضوع ردیف
تعداد 

 جلسات
 اهم مصوبات

 23 شورای فنی استان 232

ای، استاندارد، تشکیل کمیته ای مشتمل بر دانشگاه علوم پزشکی، فنی و حرفه -2

هداشتی به عوامل های بنظام مهندسی، کارگروه آموزش جهت آموزش پروتکل

 اجرایی

 های عمرانیروی پروژهپیگیری موانع و مشکالت پیش-1

-تاکید بر جذب اعتبارات عمرانی از محل اسناد خزانه اسالمی توسط دستگاه -3

 های اجرایی

 1نامه چند جانبه جهت استانداردسازی مصالح درراستای اجرای بند مبادله تفاهم -4
 ان در این خصوصمصوبه هیات وزیر

 مورد3 -موافقت با فسخ پیمان -5

 هاای در ساختمانهای فنی در خصوص اجرای دیوارهای غیر سازهتوصیه-6

های اجرایی در خصوص استفاده از مشاوران و پیمانکاران توصیه به دستگاه-1
 های عمرانی استانبومی در پروژه

در جهت مساعدت به پیمانکاران طرف قرارداد های اجرایی توصیه به دستگاه -1
 ها و شیوع بیماری کروناخود بدلیل افزایش قیمت

 مورد1 -موافقت با تجدیدنظر در نرخ پیمان-9

های اجرایی به استفاده از کارگران و استادکاران دارای کارت ضرورت دستگاه-23
 های عمرانی مهارت فنی در پروژه

 فزایش قیمت بتن آماده، شن، ماسه و سیمانبررسی علل ا-22

 مورد 1 -موافقت با تغییر نحوه اجرای پروژه از پیمانی به امانی-21

 «های آموزشیبانک جامع اطالعاتی دوره»تنظیم  -23

 سختدیدگان زلزله سیتوصیه به ارائه خدمات پشتیبانی به آسیب-24

1 
 ضوابط و کارگروه پیمان

 فنی
26 

 بررسی و حل اختالف عوامل فنی و اجرایی-2
 بررسی درخواستهای فسخ پیمان-1
 بررسی درخواستهای تجدیدنظر در نرخ پیمان-3
 بررسی درخواستهای تغییر نجوه اجرا از پیمانی به امانی -4
 بررسی استعالمهای مربوط به ضوابط و دستورالعملهای نظام فنی و اجرایی -5

 های عمرانی استان و بررسی رعایت اصول فنیید از پروژهبازد-2 1 کارگروه نظارت 3

 ترویج و کارگروه آموزش 4

 اجرایی و فنی ضوابط

 شیوه نامه بکارگیری کارگران و استادکاران دارای کارت مهارت فنی -2 24

 ای در ساختمانراهکارهای اجرای دیوارهای غیرسازه-1  

 و کارگروه مصالح 

 ساخت صنعت تجهیزات
22 

 مقررات ملی ساختمان 5تفاهم چندجانبه در خصوص اجرای مبحث -3

 افزار کنترل مصرف بتن آماده استانداردنامه استفاده از نرمشیوه-4 5
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 پیمانکار و مشاور مهندسین صالحیت عملکرد تشخیص

 

تعداد شرکت های شرکت و  11تعداد شرکت های مهندسین مشاور تشخیص صالحیت شده در استان فارس  2399در سال 

های  جایگاه استان در کشور با توجه به تعداد گواهینامه 2شرکت می باشد. در جدول  353تشخیص صالحیت شده پیمانکار 

صادره در سال جاری ارائه شده است. با توجه به جدول مذکور استان فارس در خصوص بررسی و صدور گواهینامه صالحیت 

 وص صدور گواهینامه صالحیت خدمات مشاور رتبه سوم کشور را حائز شده است.پیمانکاری رتبه پنجم کشور و درخص

 1388وضعیت تشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران   در سال    -1جدول      

 کل کشور استان اهم اقدامات موضوع  ردیف 

2 
تشخیص صالحیت 

 مشاوران 

 - 13 تعداد  بررسی های پرونده های تشخیص صالحیت  

 433 11 اد گواهینامه های صادره تعد

 3319 239 تعداد  کل  گواهینامه های صادره از ابتدای ساجات تا کنون

 3319 )رتبه سوم کشوری(214  3تا  2تعداد  کل مشاورین در پایه های 

1 
تشخیص صالحیت 

 پیمانکاران

 * 113 تعداد پرونده های بررسی شده 

 تعداد گواهینامه های صادره 
( حائز رتبه چهارم پس از 353)

استان تهران، خوزستان، 
 خراسان رضوی

6164 

  5تا  2تعداد کل  پیمانکاران در پایه های 
(حائز رتبه سوم 1113)

کشوری پس از استانهای 
 تهران ، خوزستان 

49611 

3 
تشخیص صالحیت 
پیمانکاران شخص 

 حقیقی

 * 13 تعداد پرونده های بررسی شده 

 * 9 هینامه های صادره تعداد گوا

 * 251 تعداد کل پیمانکاران شخص حقیقی  استان فارس  
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 به تفکیک استان 1388تعداد پیمانکاران تشخیص صالحیت شده در سال  -2جدول 
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 به تفکیک استان 2399تعداد پیمانکاران تشخیص صالحیت شده در سال 
تعداد پیمانکاراننام استانردیف

902تهران1

455خوزستان2

390لرستان3

376كهگیلویه و بویراحمد4

353فارس5

334مازندران6

320خراسان رضوی7

267اصفهان8

252اردبیل9

243گیالن10

223كرمان11

216آذربایجان شرقی12

187كرمانشاه13

179آذربایجان غربی14

152همدان15

149خراسان شمالی16

147مركزی17

121گلستان18

109یزد19

105سیستان و بلوچستان20

97كردستان21

89چهارمحال بختیاری22

89ایالم23

87هرمزگان24

83خراسان جنوبی25

81قزوین26

64سمنان27

63زنجان28

60بوشهر29
48البرز30
23قم31
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 به تفکیکی استان 1388های مشاور تشخیص صالحیت شده در سال تعداد شرکت -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مشاوراننام استانردیف

104تهران1

43خراسان رضوی2

28فارس3

26گیالن4

25اصفهان5

20كرمان6

18آذربایجان شرقی7

18آذربایجان غربی8

17مازندران9

15خوزستان10

15لرستان11

11اردبیل12

9یزد13

9كردستان14

7همدان15

7چهارمحال بختیاری16

6گلستان17

6هرمزگان18

6مركزی19

6قزوین20

5زنجان21

5سیستان و بلوچستان22

5خراسان جنوبی23

4كرمانشاه24

4ایالم25

4سمنان26

4قم27

3خراسان شمالی28

2البرز29

1بوشهر30

0كهگیلویه و بویراحمد31
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 به تفکیک استان 2399تعداد شرکتهای مشاور تشخیص صالحیت شده در سال 
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 مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی:

 امورمالی:

 حکم  133صدور کلیه احکام کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی      -

 نفر 234یران  کارکنان و مد یابی ساالنهامور ارزشانجام  -

ه انسانی    تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به انتصاب، ارتقا طبقه و.....کارکنان جهت طرح در کمیته سرمای -

 صورتجلسه 65

انجام امور بکارگیری پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فراگیر از جمله امور مصاحبه ، تکمیل پرونده وصدور  -

 نفر 5احکام مربوطه. 

ثبت ، اصالح  و تغییر اطالعات کارکنان در سامانه کارمند ایران )سامانه پاکنا ، استخدام و مدیریت ملی ساختار(  -

 مورد  113بیش از 

انجام امور ارزیابی عملکرد در محورهای مدیریت سرمایه انسانی وسامانه ملی ساختار  )تهیه آمار و اطالعات  -

 وتکمیل جداول مربوطه همچنین انجام تحلیل های مورد نیاز( 

 مورد 33برقراری حقوق و ارسال گزارش )سه ماه (به سازمان برنامه و بودجه کشور   بیش از  -

 نفر 21بدیل وضعیت کارکنان  انجام امور ت -

 نفر )تبدیل وضعیت از قرارداد معین به رسمی( 5انجام امور ایثارگران بر حسب قوانین و مقررات مربوطه  -

کنترل حضور و غیاب کارکنان ، محاسبه تاخیر ورود ، تعجیل خروج ، مرخصی و ماموریت) ساعتی و روزانه  (و  -

 غیبت 

 

 2399برنامه ریزی فارس به تفکیک هزینه ای، آماری، اختصاصی و تملک  گزارش اعتبارات سازمان مدیریت و

 1388اعتبارات هزینه ای مصوب سال  -
 میلیون ریال                                                                                                                                                                                 

 جمع کل هزینه ی اختصاصی ابالغی هزینه ی عمومی ابالغی

256233 9133 263333 

 

 1388اعتبارات هزینه ای مصوب سال -

 جمع کل سایر اجتناب ناپذیر 

 66336 5913 63366 فصل اول

 39233 11633 26533 فصل دوم

 53611 39192 23131 فصل ششم

 336 336 - فصل هفتم

 256233 61133 11333 جمع کل
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 اعتبارات هزینه ای اختصاصی مصوب-

 جمع کل فصل سوم فصل دوم فصل اول

133 1953 2353 9133 

 

 (14/12/88جاری)تا تاریخ  -عملکرد ابالغی-

 جمع فصل هفتم فصل ششم فصل دوم فصل اول 

 51361 323 31319 21153 5913 دریافتی تا کنون

 54411 196 33333 21913 5116 هزینه

 1513 24 2699 113 94 مانده

 

 (14/12/1388اختصاصی ) تا تاریخ  –عملکرد ابالغی -

 جمع فصل ششم فصل دوم فصل اول 

 1924 413 1114 253 دریافتی تا کنون

 1346 133 2136 23 هزینه

 161 113 441 243 مانده

 

 (14/12/1388آماری ) تا تاریخ  –عملکرد ابالغی  -

 جمع فصل ششم فصل دوم فصل اول 

 23313 3 23313 3 دریافتی تا کنون

 23313 3 23313 3 هزینه

 23 3 23 3 مانده

 

 1388تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان سال 

 درصد تخصیص اعتبار مصوب

61995 11633 4554 

 

 1388نمایی از اعتبارات سال -

 99مبلغ سال شرح ردیف

 61133 هزینه ای)سایر( -اعتبارات ابالغی 2

 211 |تعداد سندهای تولید شده )هزینه ای( 1

 441 اعتبارات بند ج 3

 13 تعداد سندهای بند ج 4

 55 تعداد پرونده های بند ج 5

 23313 اعتبارات ابالغی آماری 6

 22 تعداد سند های تولید شده )آماری( 1

 1924 اختصاصی-اعتبارات ابالغی 1

 5 تعداد سندهای تولید شده ) اختصاصی( 9

 11633 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 23

 22 تعداد سند های تولید شده )تملک( 22

 134 تعداد کل سند های تولید شده 23
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 1388عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در سال  -

 خرید متوسط خرید جزئی طبقه بندی موضوعی فردی

 2 22 کاال 2

 1 1 خدمات 1

   

 مورد16تعداد کل معامالت دستگاه: 

 مورد 25تعداد کل قراردادهای ثبت شده در پایگاه اطالعات قراردادهای کشور: 

 فناوری اطالعات:

 رفع اشکاالت سخت افزاری رایانه ها و چاپگرهای سازمان  ـ

 افزاری نرم افزارهای سیستمی  رفع اشکاالت نرم ـ

 برگزاری ویدئوکنفرانس های معاونت و مدیریت های سازمان. ـ

 نصب و بروزرسانی آنتی ویروس کلیه سیستم ها ـ

 کشور یکیالکترون یگواه یاستگذاریس یمجوز از شورا یدارا یدولت یانیاز مراکز م SSL یاخذ گواه ـ

 تاق سرورا یها رساختاولیه زی یساز منیو ا یاستانداردساز ـ

 نصب و بروزرسانی نرم افزار سیمرغ کتابخانه ـ

  voip 1212همکاری با معاونت آمار و اطالعات جهت راه اندازی سیستم  ـ

همکاری با مدیریت آموزش و پژوهش در زمینه طراحی و نصب نرم افزار هوش و نرم افزار مدیریت کانون ارزیابی  ـ

 مدیران

 بر کار آنها جهت پشتیبانی و نگهداری سیستم ها و سامانه های مربوطه همکاری با شرکت های پیمانکار و نظارت  ـ

 

 

 کتابخانه:

 بخش خدمات فنی

 نسخه   13نویسی منابع آماده سازی و فهرست -

 سیمرغ کتابخانه افزار نرم ارتقاء -

 تهیه فهرست و  جداسازی منابع مرجع  کتابخانه سازمان موجود در تاالر مرجع کتابخانه ملی فارس -

 هی انبار کتابخانه )شامل نسخه های اضافی و تکراری و خارج از موضوع(    ساماند -

بررسی و ارزشیابی مدارم مجموعه منابع کتابخانه ،  جدا سازی نسخه های اضافی و تکراری ویرایش های قدیمی  -

 () وجین منابع تکراری و اهدا به مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارسنسخه تاکنون 133حدود 
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با مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه اخذ فیپا و شابک و مجوز  هماهنگی -

 انتشارات برای کتابهای سازمان 

 نظارت بر امور آماده سازی کتب منتشرشده سازمانی درچارچوب برنامه ساماندهی اسناد، مدارک و انتشارات -

 یف اسناد اداری راکد سازمان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارسنظارت و  پیگیری امور مربوط به تعیین تکل -

 های آموزشی مدیریت اسناد الکترونیکی و مدیریت فایلهای  الکترونیکی شرکت در دوره -

 

 

 

 دمات مرجع خ

رسانی علوم و فناوری / پایگاه مقاالت مگیران / پایگاه  ای اطالع تمدید و اشتراک پایگاه مقاالت مرکز منطقه -

 الت نورمگزمقا

 ارایه خدمات مرجع و جستجوی مقاالت موردنیاز  مراجعان  در پایگاه مقاالت  )به صورت مجازی( -

جهت مطالعه و بهره   Zعنوان کتاب الکترونیکی تخصصی و بارگذاری بر روی درایو 135دانلود و تهیه حدود  -

 برداری همکاران

 

 بخش امانت 

 فارس یدر تاالر مرجع کتابخانه مل موجود ابع مرجع کتابخانه سازمانمنشامل کتاب  )جلد  2133شلف کردن حدود  -

 (و شلف منابع عودت داده شده 

 مورد(   193و یا تمدید انها ) حدود   عودت منابع یریگیو پ یریتاخ ستیاستخراج ل -

 

 پشتیبانی:

سرور به منظور افزایش تهیه ، ساخت و نصب درب کرکره ای ، درب ضد سرقت اتاق سرور و دیوار کشی پنجره اتاق  -

 ضریب امنیتی

 افزایش ظرفیت ذخیره سازی دوربین های سازمان -

 و باال بردن ضریب بهره وری انرژی 1تهیه ، ساخت و نصب درب اتوماتیک شیشه ای ساختمان شماره  -

 و تعمیر اتاق جهت کاربری اداری 332جابه جایی تابلو برق و تجهیزات تأسیساتی اتاق  -

 بازیافت کارتن پالست و توزیع بین کارکنان توسط نیروهای حوزه پشتیبانی   طراحی و ساخت سطل -

جمع آوری و ذخیره سازی آب خاکستری ، لوله کشی ، نصب پمپ و استفاده جهت مصارف غیر شرب از جمله آبیاری  -

 فضای سبز و شستشوی خودروها
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ستم روشنایی فضاهای عمومی و اقدامات نصب شیرآالت پدالی ، رمپ معلولین ، میله دستگرد ، چشمی و فتوسل سی -

 متناسب در راستای مدیریت سبز

 اصالح سیستم برق رایانه ها و متمرکز نمودن آن جهت مدیریت مصرف در اتاق سرور -

 حفر چاه جذبی ، اصالح سیستم دفع فاضالب  و نصب اگزوز فن اتوماتیک جهت رفع بوی نامطبوع -

هزینه  4/2ورودی و راه اندازی گیت ورودی دوم با نیروی بومی و کاهش طراحی و ساخت تایمر جهت رفع ایراد گیت  -

 )نسبت به نمایندگی تهران(

 تعمیر و رنگ آمیزی سقف ، بدنه ، قرنیز و فن کوئل اتاق ها و فضاهای عمومی ساختمان مرکزی -

 وقت ، تحویل دائم  پروژهبهبود سیستم اداری با طراحی و اصالح فرم های اداری همانند ابالغ شروع به کار ، تحویل م -

 های عمرانی، کارتکس خدمات خودروهای دولتی ، درخواست غذا ، سوخت خودرو ،فرم بازدید از ساختمان ها و...

 تغییر تعرفه آب بهای مأمور سرای ارم از تجاری به مسکونی -

 انجام اقدامات الزم و اخذ گواهینامه پسماند ساختمان مرکزی -

 انجام اقدامات الزم  و دریافت گواهینامه معاینه فنی موتورخانهاصالح سیستم موتورخانه و  -

 تعمیر و راه اندازی سیستم گرمایشی فرسوده توسط پرسنل فنی سازمان -

توزیع اقالم بهداشتی از قبیل مواد ضد عفونی کننده ، ماسک و دستمال کاغذی کارکنان سازمان ، شستشو و ضد عفونی سطوح 

 هداشتی ، راهروها با آب ژاول و به صورت روزانه در راستای دستورالعمل ستاد کروناعمومی از قبیل سرویس های ب
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 دبیرخانه:

 

 

 انبار و اموال:

 اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط جهت برگزاری مزایده لیست تهیه  -

 ثبت و تکمیل اطالعات امالک در اختیار سازمان در سامانه سادا -

 ساختمان )خانه سازمانی زرگری و ساختمان اداری بلوار گلستان( 1برگ  دریافت سند تک -

 پیگیری جهت نقشه برداری و صدور سند تک برگ ساختمان اداری چهارراه حافظیه  -
 

 

 

 

 توضیحات تعداد شرح وظایف

ها و تخصیص و دفتر آمار و  نامه صورت دستی جهت موافقت ها به نمودن نامهشماره 
 های اجرایی اطالعات به کلیه دستگاه

 ثبت نامه و ارجاع به دفاتر 1533

 راهنمایی به همکاران و ارباب رجوع 33 پاسخگویی و راهنمایی و آموزش اتوماسیون اداری به همکاران از طریق واحد دبیرخانه

گذرواژه و کد کاربردی همکاران از طریق سیستم گام و اتصال مستقیم آن به گرفتن 
 سازمان کشور

 جهت استفاده از اتوماسیون ادرای 13

 ارسال به دستگاه های اجرایی 65333 های مرتبط های ارسالی از سازمان به شبکه دولت به دستگاه نامه

های از شبکه  ه استان و ارسال نامهریزی و توسع های شورای برنامه دریافت و ارسال نامه
 های اجرایی به دستگاه

 ارسال به دستگاه های اجرایی 31

 ثبت نامه و ارجاع به دفاتر 1133 نامه های دریافتی از ارباب رجوع ها و کلیه همکاران و دستگاه فاکس سازمان

 نامه و ارجاع به دفاترثبت  21333 نامه های دریافتی از شبکه دولت از کلیه دستگاه های اجرایی

 ثبت نامه و ارجاع به دفاتر 4533 نامه های دریافتی پستی از کلیه دستگاه های اجرایی

 ثبت نامه و ارجاع به دفاتر 53 پرینت نامه های دریافتی از شبکه گام الکترونیکی سازمان مرکزی


