
 

 

 "یبرنامه اقتصاد مقاومت شبردیپ کپارچهی یابیو ارز شیپا "خدمت بیانیه
 

 مقدمه-1

 یکل یهاتاسیس یاجرا یدر راستا "یبرنامه اقتصاد مقاومت شبردیپ کپارچهی یابیو ارز شیپا"خدمت خدمت:  فیتعر 

 یو راهبر بیتصو ،یاست که به بررس یو خدمت دهیگرد فیتعر یمقام معظم رهبر ابالغی «یاقتصاد مقاومت»

 پردازد. یآنها در استان م ییو نظارت بر عملیات اجرا شیو پا یاقتصاد مقاومت یهابرنامه

 استان تهران ییاجرا یها: دستگاهرندگانیت گخدم یمعرف 

 وره و ارائه مشا یهیو توج یجلسات آموزش یبرگزار ،یمکاتبات ادار : به صورترندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه

 یو تلفن یبه صورت حضور ییو راهنما

 و  بردشیپ کپارچهیمصوب و گزارش عملکرد سه ماهه آنها در بستر سامانه  یهاپروژه هیمنشور کل: یدهنحوه گزارش

 باشد.یدرج و قابل مشاهده م پاین شیپا

 ندیفرا یثربخشا شیافزا نیو همچن یآن با الزامات قانون قیاز منظر تطب ندیفرا انهیسال یبررس: ندیفرا ینیبازب نحوه 

 .ردیپذیصورت م یاقدامات اصالح فیو تعر ینظرات کارشناس یآورپس از جمع

 هدف-2

 "یمقاومت برنامه اقتصاد شبردیپ کپارچهی یابیو ارز شیپا"است که ارائه خدمت  نیسطح خدمت اتوافقنامه  نیهدف از ا

 تیریسازمان مد"مربوطه و در زمان مقرر  توسط  یمناسب و با دانش و آگاه ییبا دقت باال، سرعت مطلوب، پاسخگو

 .ردیمورد توافق قرار گ "استان ییاجرا یهادستگاه" یبرا "استان تهران یزیرو برنامه

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 رانیوز اتیه 18/50/8132هـ مورخ  05225/ ت 10558نامه شماره  بیتصو 

 8132در سال  یمقام معظم رهبر یابالغ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس 

 کشور یاقتصاد مقاومت یمربوط ستاد فرمانده مصوبات 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 ها در انطباق با آن یو بررس یتحقق اقتصاد مقاومت یبرا ییاجرا یهادستگاه یاتیعمل یهابرنامه افتیدر

 استان و شیهمچون سند آما یکشور و اسناد باالدست یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده یابالغ یهاچارچوب

  بیتصو ایسپس رد 

 مصوب ستاد و مداخله در موارد قصور و حل و  یهاها و پروژهبرنامه یاجرا یمستمر بر چگونگ شیو پا نظارت

 در امور لیتسه یفصل مشکالت برا

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 



 

 یتاقتصاد مقاوم یکل یهااستیاستان در چارچوب س ییاجرا یهادستگاه یاتیعمل یهابرنامه نیتدو یهماهنگ 

 اد اقتص یهابرنامه یاستان با هدف راهبر یاقتصاد مقاومت یمستمر و منظم جلسات ستاد فرمانده یبرگزار

 در امور لیتسه یو مداخله در موارد قصور و حل و فصل مشکالت برا یمقاومت

 مصوب ستاد یهاها و پروژهبرنامه یاجرا یمستمر بر چگونگ شیو پا نظارت 

 منابع محدود نهیبه صیتخص یها براتیلووا نییو تع صیساز و کار مناسب به منظور تشخ جادیا 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 استان یاقتصاد مقاومت یو ارائه به ستاد فرمانده یاقتصاد مقاومت یاتیعمل یهابرنامه نیتدو 

 پاین شیو پا شبردیپ کپارچهیدر سامانه نظام  ربطیمصوب دستگاه ذ یهامنشور پروژه درج 

 ارچهکپیو ثبت در سامانه نظام  ربطیمصوب دستگاه ذ یهاپروژه یگزارشات عملکرد سه ماهه از روند اجرا ارائه 

 استان یاقتصاد مقاومت یو ارائه در جلسات ستاد فرمانده پاین شیو پا شبردیپ

 استان  یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده رخانهیمناسب و به موقع به دب ییهمه جانبه، پاسخگو یو همکار تعامل

 یاقتصاد مقاومت یهابرنامه شبردیپ یدر راستا

 و استثناها:  طیشرا 

 کشور یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده یبر مصوبات ابالغ یمبتن 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 ورت و در ص استان یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده لیذ یکارشناس یهاتهیطرح در کم: حل و فصل تناقضات

 طرح موضوع در جلسات ستاد  نیاز

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان


