
 :جوادی،مدیرکل دفتربرنامه ریسی،نوسازی وتحول اداری استانداریسیّدمهدی دکتر

 ادامه دارد با جدیت تمامپیرامون رعایت موارد بهداشتی  بازرسی ازدستگاه های اجرایی استان

 اساى،اعضای ستاد هبارسُ با ٍیزٍس کزًٍا ی است ٍّوکاری بِ دًبال افشایص ضیَع ٍیزٍس کزًٍا درسطح استاى ٍتصوین

گزٍُ باسرسی تخصصی ٍفٌی اسسَی ٍم هزدادهاُ اسسَی دفتزبزًاهِ ریشی،ًَساسی ٍتحَل اداری استاًذاری،د پٌجطٌبِ رٍس

 دکتزجَادی. ُ استباسرسی استاًذاری اسدستگاُ ّای اجزایی آغاسضذ

درایي بارُ  دفتزبزًاهِ ریشی،ًَساسی ٍتحَل اداری استاًذاری ،هذیزکل

 ًوایٌذگاى ستاد کزًٍا ٍ با حضَرٌذرٍسگذضتِ درچ، بزّویي اساسگفت: 

،سیزبٌایی ٍعوَهی  ،اقتصادی فزٌّگی بخص ّای هختلف اجتواعی، ًیش

دستگاُ  70 ًشدیک بِکارضٌاساى بْذاضت ، بزًاهِ باسرسی اس استاًذاری ٍ

هجوَعِ ّای پزاسدحام هزدهی  ًیش ضاهل ادارات کل ٍ استاى اجزایی

،داًطگاُ ٍبیوِ ّا  باًک ّا ٍضعبات آًْاسزپزستی  اسجولِدرهزکش استاى 

ٍادارات  اردبیلهزکشی ٍهٌاطق هختلف آى درضْزداری  ،ٍهزاکشعلوی ّا

پزٍرش،تعشیزات حکَهتی،بٌیادضْیذ ٍاهَرایثارگزاى،هٌابع  آهَسش ٍ ، کطاٍرسی جْاد هعذى ٍتجارت استاى،،صٌعت کل 

 ٍ... ،اهَرهالیاتی استاى رفاُ اجتوای،هحیط سیست ٍ کار اهام )رُ( ،کویتِ اهذاد طبیعی،ٍرسش ٍجَاًاى،تعاٍى رٍستایی

هجوَعِ ّای  ضوي راٌّوایی ّای السم،اعضاء درایي باسرسی،ی گفت:ٍ با جذیت توام اداهِ دارد.ایي بزًاهِ ٍ اًجام گزفتِ

 هی دٌّذ .استاى گشارش بِ ستاد کزًٍای  هجوَعِ ّای استاى رادرقالب فزم ٍیژُ جوع بٌذی ٍ ،ارسیابی ّای خَداساداری

 ، استفادُ اس هاسکفضاّای اداریضذعفًَی  اسجولِرعایت هَارد بْذاضتی ّوچٌیي اعالم کزد:هذیزکل دفتزبزًاهِ ریشی 

ًفز آى ّن  00حذاکثز با  ٍدرصذ ظزفیت سالي  00حذاکثز بْزُ هٌذی اسرعایت  ادارات، در ضذعفًَی کٌٌذُ  ٍ هَاد

فاصلِ گذاری رعایت دقیق ٍ  دٍرکاری اس یکارکٌاى ادار رعایت حذاکثز یک سَم  ،تطکیل جلسات در تضزٍردرصَرت 

 . اسًکات قابل تَجِ درایي باسرسی ّاست اجتواعی

آى بِ دفتزبزًاهِ  ًتایج کتبی اتگشارضٍ ُتوام رٍسّای ّفتِ بَدبزًاهِ درایي اجزای سهاى  دکتزجَادی درپایاى گفت:

درایي باسرسی ّا اسضعف عوذُ بزخَردارًذ احضار  هجوَعِ ّایی کِ،ٍستاد کزًٍا  .تحَیل دادُ هی ضَد ریشی استاًذاری

ستاد،با هجوَعِ ّایی کِ  بزاساس دستَراستاًذارهحتزم درًٍیش،ٍهَاردالسم اسسَی اعضای ستاد بِ آًاى ابالغ هی گزدد.

 خَاّذضذ.د عولکزد ضعیفی ارائِ دٌّذ،بزخَردرایي بارُ 
 

 


