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تاريخ برگزاري1399/09/26 :

محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10 :صبح

دعوتنامه شماره502072 :

ساعت خاتمه  12:15 :ظهر

دستور كار جلسه :
 -1تشریح اهداف و ساختار كمیته بهره وري.
 -2بررسی و تصویب اهداف و سیاست هاي نظام مدیریت بهره وري در استان سمنان.
 -3استفاده از بیانات سركار خانم پهلوانی رئیس محترم سازمان ملی بهره وري ایران.
 -4استفاده از بیانات استاندار محترم.
 -5سایر موارد

کليات:

نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقاي آشناگر استاندار و
رئیس محترم جلسه و با حضور سرکار خانم پهلوانی – رئیس محترم سازمان ملی بهره وري ايران  -اعضا و مدعوين محترم تشکیل گرديد.
پس از تالوت آياتی چند از کالم ا ...مجید ،رئیس محترم سازمان مديريت و برنامهريزي استان و دبیر جلسه ،ضمن خیر مقدم به اعضا و
تشريح دستور کار جلسه ،در خصوص ساختار و ضرورت تشکیل کمیته بهره وري استانی با توجه به جايگاه بهره وري در تحقق رشد اقتصادي
پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه مطالبی را ارائه نمودند .ايشان در تشريح اقدامات استان درخصوص اجرائی شدن موضوع کمیته بهره وري
در استان فرمودند :صدور احکام اعضاي کمیته بهرهوري استان براساس چارچوب هاي تعیین شده در دستور کار بوده و تدوين برنامه هاي
عملیاتی براي اجراي اين رويکرد ارزشمند براي توسعه استان در حال تبیین است .مطالعاتی از سال هاي گذشته براي اجراي طرح بهره وري در
استان انجام شده و بخشی از شاخص هاي اين موضوع تعريف و در گام اجرايی قرار گرفت.
ايشان در ادامه افزودند :بخشی از طرحهاي اقتصادي و توسعه اي استان سمنان در سال هاي گذشته با رويکرد بهره وري در گام اجرايی
قرار گرفت .طرح هاي اقتصادي با استفاده از ظرفیت هاي موجود و برنامه محور بودن ،می تواند روند اشتغال پايدار در استان سمنان را هموار
سازد.
در ادامه معاونین محترم سازمان ملی بهره وري ايران به ارائه گزارشی جامع درخصوص وضعیت بهره وري در کشور ،تحلیل وضعیت
بهره وري در اقتصاد ايران ،مدل چرخه مديريت بهره وري ،ايجاد و تبیین شبکه بهره وري و وضعیت بهره وري استانی ارائه نموده و با اشاره به
موضوعات مرتبط ،به آسیب شناسی موضوع بهره وري در ايران پرداختند.
پس از ارائه همکاران محترم سازمان ملی بهره وري ايران ،جناب آقاي آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه با تشکر از حضور سرکار خانم
پهلوانی و تقدير از اقدامات ايشان با طرح سواالتی از ارائه انجام شده بیان فرمودند :نیروي انسانی کنونی در دستگاههاي اجرائی نیازمند
بازآموزي و بازسازي براي تحقق اهداف سازمانی و افزايش بهره وري اداري می باشد .در اجراي دقیق نظام بهرهوري در ساختار اداري کشور
نیازمند اصالح قوانین کلی و استفاده از ظرفیت نیروهاي جوان و متخصص در انجام امور هستیم .از اجراي طرح هاي کاربردي براي بهره وري
نیروي انسانی و نظام اداري استقبال میکنیم اما براي اجراي اين طرح بايد به زيرساخت و فرآيند انجام امور هم توجه ويژه داشت.

ايشان در ادامه فرمودند :هدف نهايی نظام بهره وري در کشور ،افزايش کیفیت در خدمات رسانی به آحاد جامعه است و بايد با به کارگماردن
نیروهاي متخصص و خالق براي اجراي اين مهم اقدام کرد .گرچه اقدامات خوبی براي اجراي نظام بهرهوري در استان سمنان در حال انجام
است اما اين رويه مثبت و ارزشمند میبايست ادامه يابد .همچنین استاندار محترم در ادامه فرمودند :به طور قطع بهرهوري بدون توجه به مسائل
زيرساختی و اصالح قوانین در کشور اجرا نخواهد شد و بايد اين رويه کارشناسی را با رفع مشکالت مختلف از ديدگاه نظري به رويه عملیاتی
تبديل کرد.
در ادامه سرکار خانم پهلوانی -رئیس محترم سازمان ملی بهرهوري ايران -ضمن تشکر از استاندار محترم و رئیس سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان سمنان به دلیل تشکیل جلسه فرمودند :جلسه تشکیل شده براي موضوع بهره وري نشان دهنده اهمیت باالي مديريت
استان به بحث بهره وري است .موضوع بهره وري در بخش استانی از اواسط سال گذشته در دستور کار کشور قرار گرفت و اجراي اين طرح
مبتنی بر برنامه ششم توسعه است .امر بهره وري در استان ها را نمی توان معطل برنامه هاي دستگاه هاي اجرايی کرد و بايد مجموعه اجرايی
کشور با پويايی براي تحقق اجراي برنامه ها در قالب بهرهوري گام بردارند و تمامی دستگاههاي اجرائی مکلف به ارائه برنامه براي انجام طرح
مهم بهره وري در ساختار اداري کشور باشند.
ايشان در ادامه با آسیب شناسی موضوع بهره وري در مدت حدود  45ساله آغاز فرايند بهره وري در کشور و برشمردن مشکالت موجود در
راه تحقق آن فرمودند :در استان سمنان اقدامات مثبتی در مبحث بهرهوري انجام شده است که اين روند بايد کارشناسی تر ادامه يابد .استانها
خط مقدم اجراي طرح هاي بهره وري هستند و در کنار توجه به نظارت به صورت کشوري ،استان ها هم بايد در ارتباط با اين موضوع
در تالش باشند .بهرهوري صرفاً مسئلهاي اقتصادي نیست بلکه در اجراي اين طرح مسائل اجتماعی ،فرهنگی و  ...هم لحاظ شده است.
رئیس سازمان ملی بهره وري ايران در ادامه فرمودند :هدف اصلی در اجراي بهره وري در ساختار اداري کشور ،افزايش پويايی در ادارات و
دستگاه هاي اجرايی و تحقق برنامه هاي کالن کشور است .اگر دستگاه هاي اجرايی کشور پويا شوند ،کیفیت کار بخش خصوصی هم افزايش
میيابد.
در پايان مواردي در خص وص پیشنهادات کارگروه اقتصادي ،اشتغال و سرمايه گذاري و همچنین بودجه استان مطرح و مورد تصويب قرار
گرفت.
جلسه ساعت  12:15ظهر با ذکر صلوات به پايان رسید.

مصوبات جلسه:
 -1با توجه به تشکیل كمیته بهره وري استان مقرر شد ضمن برگزاري منظم جلسات كمیته ،موضوع بررسی قوانین و
مقررات مرتبط با بهره وري مورد بررسی قرار گیرد.
 -2در راستاي اجراي دستورالعمل كمیته بهره وري استان ،مقرر گردید احکام سایر اعضاي كمیته مذكور توسط
دبیرخانه كمیته پیگیري و صادر گردد.
 -3با توجه به پیشنهاد جلسه مورخ  1399/09/12كارگروه اقتصادي ،اشتغال و سرمایه گذاري و در راستاي اجراي مفاد جزء
( )1بند الف ماده ( )27قانون برنامه ششم توسعه كشور مبنی بر تدوین اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزائی روستائی سال
 ،1399مجموعاً  39روستا به شرح زیر به عنوان روستاهاي هدف تدوین اسناد مذكور در شهرستان هاي مختلف استان مورد
تائید نهائی اعضاي محترم شوراي برنامه ریزي و توسعه استان قرار گرفتند:
شهرستان آرادان :روستاهاي امام زاده عبداهلل  ،اسالم آباد و دولت آباد
شهرستان دامغان :روستاهاي كلو ،صلح آباد ،امروان ،دشتبو ،دولت آباد ،صالح آبادو ،طاق ،طرزه ،نعیم آباد ،حسین آباد حاج

علینقی ،شریفیه و معصوم آباد
شهرستان شاهرود :روستاهاي تل ،خوریان ،جعفرآباد باال ،ده خیر ،گرجی ،الیکاهی ،تاش علیا ،كاریز ،یزدو ،نگارمن ،زرگر،
نمدمال و قلعه آقا محمد
شهرستان مهدیشهر :روستاهاي گرمکش ،آرتد ،تالجم و هیکو
شهرستان گرمسار :روستاهاي ایستگاه بنه كوه ،ناروهه و بنه كوه ،رشمه ،سلمان ،نه حصار ،كهک و سنرد
 -4پروژه هاي تایید شده توسط كمیسیون ماده  23قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2
استان جهت اجرا مورد تایید و تصویب شوراي برنامه ریزي و توسعه استان قرار گرفت.
 -5با توجه به نامه شماره  1/99/26521مورخ  1399/09/23اداره كل راه و شهرسازي استان سمنان در خصوص عدم
پرداخت حقوق كاركنان نیروهاي طرح تملک دارائی هاي سرمایه اي تا تاریخ مذكور ،پیشنهاد دستگاه متولی مبنی بر افزایش
اعتبار پروژه " احداث ساختمان آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر" از محل اعتبارات سطح استان مشروط به اتمام
پروژه تا پایان سال مالی جاري مورد تایید قرار گرفت.

