
 استانداری اردبیل: تحول اداری مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و جوادی، دکتر

 یبهبود ارائه های مهماز زمینههای استان فرمانداری ها درافزایش پست معاونت جایگاه و ارتقاء

 استبه مردم شریف استان  ترسریع و بهترخدمات 

استانداری  تحول اداری مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و     

در راستای تکمیل فرایند به روز رسانی تشکیالت تفصیلی  اردبیل،

از اتمام ثبت اطالعات  استان، یههای تابعها و بخشداریفرمانداری

الت ها در نرم افزار تشکیها و بخشداریتشکیالت تفصیلی فرمانداری

و ها چارگون و ثبت اطالعات چارت استانداری و فرمانداری

 یروز رسانی اطالعات متصدیان در سامانهه و ب ههای تابعبخشداری

 های اجرایی خبر داد و تصریح کرد:ملی مدیریت ساختار دستگاه

های پارس آباد و در فرمانداری انمعاونین فرماندار تعداد ،سوی وزارت کشور ابالغی از تشکیالت جدید در

دو  سرعین به و ی، بیله سوار، خلخال، نمین، کوثرهای گرمفرمانداریمشگین شهر به سه پست معاونت و در 

ای مهم هاز زمینهاین امر  بی گمان و ارتقاء پیدا کرده است  ریزیبرنامه نیز فرهنگی و و سیاسی پست معاونت

 به مردم شریف استان است. ترسریع و بهبود ارائه خدمات بهتر

های شهرستان اردبیل تعداد پست معاونان فرماندار برای فرمانداریجوادی خاطرنشان کرد: سیّد مهدی  دکتر

ورت طی مکاتبات ص این دفتر، عین حال، در ؛ولی ،، تغییری پیدا نکرده استو نیر در تشکیالت ابالغی جدید

بندی و افزایش تعداد وزارت کشور خواهان تجدید نظر در سطح ها دربا دفتر تشکیالت و بهبود روش گرفته

 .ستفرمانداری نیر شده ا ها درتمعاونپست 

رفته های صورت گپیگیری با قدردانی ازهای مدیریت استانداری دبیر کمیته اصالح ساختار، فرآیندها و فناوری

افزود: امیدواریم اجرایی شدن ساختار و تشکیالت ریزی برنامه دفتر درخود همکاران سوی  مهم از این امر

کارشناسی  یهای معاونتی و همچنین تقویت بدنهاستان و افزایش پست یتابعههای جدید در فرمانداری

 رسانی خدمتی ها، افزایش رضایتمندی کارکنان و در نتیجه جهش و تحرک بسیار خوبی در حوزهفرمانداری

 .به مردم شریف استان را در پی داشته باشد  هر چه بیشتر و بهتر


