
   مقاومتی  اقتصاد  برنامه  پیشبرد یکپارچه ارزیابی و پایش خدمت  سطح  توافق بیانیه

 هدف

  پایش و  پیشبرد  یکپارچه نظام  ازسامانه  استفاده  با مقاومتی اقتصاد  برنامه پیشبرد  یکپارچه  وارزیابی  پایش  خدمت باکیفیت  ارائه هدف

  بیانیه این.  است  اجرایی  هایدستگاه  گیرندگان  خدمت  برای  اردبیل  استان  ریزی  وبرنامه  مدیریت  سازمان توسط  نیپا  مقاومتی اقتصاد

 .کند می  مشخص را  سازمانی هایمسئولیت لزوم درصورت و خدمات  این درخصوص  جانبه دو  توافق سطح

 مسئولیت

/   1۲/   8  تاریخ  11۲71۲8 شماره نامه  تصویب  جمهور،  محترم  ریاست  1397/    03/    01  تاریخ  ۲۴۴5۲  شماره  بخشنامه  به  عنایت  با

  سازمان  1395/    1۲/    8  تاریخ  3۲۲67  شماره  بخشنامه  ،  1396/   09/    07  تاریخ  1538588 شماره  دستورالعمل  اداری،  شورای 1395

 استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت سازمان  کشور، بودجه  و  برنامه سازمان  1397  سال  1۲۲1۲5 شماره نامه  و  کشور استخدامی  و  اداری

 .دهد می قرار  گیرندگان خدمت اختیار در  الکترونیکی صورت  به را خدمت  ایناردبیل 

 تعهدات

  سازیپیاده  مقاومتی  اقتصاد  پایش  و پیشبرد یکپارچه  نظام سامانه(  نیپا)  از اطمینان  کسب  هدف با  مؤثر  و چابک  ساده،  نظام یک

  هایبرنامه  و  اهداف  ها،پروژه پایش  و  روزکردن به طریق  از که  است  کشور  و استان  سطح  در  مقاومتی  اقتصاد  هایسیاست  درست

  کلی  هایسیاست  اجرای  عملکرد  مدیریت  و اجرایی نظام ارکان. است شده  اندازیراه استانها  مقاومتی اقتصاد  فرماندهی ستاد مصوب

 :باشدمی  ذیل شرح  به  سطح  سه شامل استان در مقاومتی اقتصاد

 استان  ریزیوبرنامه  مدیریت سازمان در مستقر استان  مقاومتی  اقتصاد ستاد  دبیرخانه :1 سطح

 استان مقاومتی اقتصاد هایپروژه  دارای  اجرایی هایدستگاه :۲ سطح

 گرددمی مشخص  اجرایی  دستگاه  توسط  که استان هایپروژه مجری  :3 سطح

  خود هایپروژه  پیشرفت میزان و اطالعات استان مقاومتی اقتصاد  فرماندهی ستاد در مصوب  پروژه  دارای اجرایی هایدستگاه  کلیه

  شکایات توانندمی  اجرایی  هایدستگاه  گیرندگانخدمات  کلیه.  نمایندمی  وارد  نیپا  سامانه در سال از  هرفصل  پایان در را حوزه این در

 .نمایند پیگیری و ارسالاردبیل   استان  ریزیبرنامه و  مدیریت  سازمان  به  را خود پیشنهادهای و نظرات همچنین و

 وپرداختها هزینهها

 . میباشد رایگان مذکور  سامانه در شده  ارائه خدمات  کلیه

 عملکرد دوره

 است، اعتبار دارد.  رئیس سازمان امضای تحت و  نگردیده، صادر آن اصالحیه  که زمانی تا  خدمت  سطح توافقنامه این

 



 توافقنامه خاتمه

 اعالم  موافقتنامه خاتمه موضوع  قبلی  اطالع  با گرفت، قرار نظر مد  توافقنامه خاتمه ضرورت  سازمان، ریاست تشخیص  به  چنانچه

 . گرددمی

 داود شایقی

 اردبیل  استان  ریزیبرنامه و  مدیریت  سازمان رئیس


