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انتجلیل از بسیجیان فعال سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهر

سازمانرئیسشفیعیمسعود،تهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
ازنفر6زاریاستحوزهرئیسوسازمانبسیجفرماندهحضوربانشستیدربسیجهفتهباهمزمان،

.کردتجلیلسپاسلوحاهداباویژهصورتبهسازماناینفعالبسیجیان
وحهلسرکهگذشتگیخودازوایثارجهادي،کارفرهنگداشتننگهزندهبهاشارهباشفیعی
اینتبسزمینهدرراتالشمانتمامباید:گفتبودهکنونتاانقالباولازمقدسنهادایناقدامات
یشترببایداداراتبسیجفعالیتودهیمانجاماداريهايسیستمدرپسندیدهوخوبهايفرهنگ
.باشدسازمانیدرونسالمسازيفرهنگمسائلبهمعطوف



پنجاه و یکمین جلسه کمیته اعتبار سنجی استان تهران برگزار شد

کمیتهنشستیکمینوپنجاهتهران،استانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
وسعهتهايپژوهشوآموزشمرکزمدیرابیانههماییرضامحمدریاستبهتهراناستاناعتبار سنجی

سازمانمحلدربهداشتیهايپروتکلکاملرعایتباونفر9حضورباسازمانایننگريآیندهو
.شدبرگزار
اساسبرخصوصیموسسهچهاراینمستنداتوپروندهکاملبررسیباجلسهایندر:گفتهمایی
براياستشدهابالغوتدوینکشوراستخدامیواداريسازمانتوسطکهنامه ايشیوهونامهبخش
.شدخواهدگیريتصمیمدولتکارکنانآموزشجهتهامجموعهاینبهفعالیتاجازه



انتصاب اعضاي کمیته 
سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران

بودجهوبرنامهسازمانتخلفاتبدويهیاترئیس(رضاییحسینآقایانتهران،استانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
خانمو)سازمانحراسترئیس(توکلیمیثم،)سازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون(عدالتیشهرام،)سازمانذیحساب(اسدي،اسماعیل)کشور

به)زمانساپشتیبانیومالیاداري،مدیر(پورمحمدسیمینو)کمیتهدبیروسازمانعمومیوروابطریاستحوزهسرپرست(زارعینوشینها
.شده اندمنصوبسازماناینمردمحقوقازصیانتواداريسالمتکمیتهاعضايعنوان

شامل؛ردممحقوقازصیانتعملیاتیبرنامهتهیهسازمان،ومردممتقابلحقوقاختصاصیمصادیقتعیینکمیتهاینوظایفوهامأموریتاهم
.استتنبیهوتشویقوسازمانپاسخگوییومردمحقوقتثبیتجهتدرمقرراتوقوانین،بازنگري...واقداماتسیاست ها،اهداف،
رضایتمیزانگیرياندازهوسنجشبرنامهتدوینمردم،حقوقازصیانتبرنامهاستقراربرنظارتوراهبريکهاستآنازحاکیمذکورگزارش
يراهبروسازماندراداريفسادبامبارزهوسالمتارتقاءاجراییبرنامهتنظیمرجوع،اربابتکریموسازمانخدماتارائهنحوهازمردممندي

وسنجشوسالمتهايشاخصتدوینمتخلفان،باقاطعبرخوردوبازدارندگیپیشگیري،رویکردبامقرراتوقوانیندربازنگريآن،استقرار
برمبتنی یسازمانفرهنگبهبودبرنامهتدویندستگاه،سازمانیفرهنگموجودوضعشناسیآسیبوسنجشاداري،فسادوسالمتمیزانپایش
وظایفودیگرازآنمیزانتحققسنجشونظارتوسازمانیفرهنگاستقرارراهبريومقرراتوقوانیناصالحوکارکنانومدیرانرفتاراصالح

.باشدمیمذکورکمیتهمأموریت هاي



اجراي طرح شناسایی خدمات ضروري و عادي دستگاه هاي اجرایی استان تهران

عاديوروريضخدماتشناساییطرحتشریحدرشیرینعلیتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانرسانیاطالعپایگاهخبرنگارگزارشبه
دموردراستاناجرائیهايدستگاهتمامبهايبخشنامهکشوراستخدامیاداريسازمانسويازشدهصادربخشنامهپیرو:گفتتهراندر

.شودانجامبهتريریزيبرنامهکارکنانسومیکحداکثرحضوربرايتاکردیمابالغهاآنبهکارکنانحضورمحدودیت هاي
انددادهرابخشنامهاینپاسخکنونتااجراییدستگاه20استاناجراییدستگاه202بینازموجودهايمحدودیتوجودبهتوجهبا:افزودوي
طحسدرخدماتاینبایدوشدهمشخصودارشناسهاجراییهايدستگاهخدماتاستخدامی،واداريسازمانباايتفاهم نامهدرقبالالبتهکه

.شودتفکیکعاديوضروري
زمانردکنندمشخصیعنی.کنندمشخصراخدمتارائهبهمربوطنیروهايبایداجراییهايدستگاه:کرداظهارتهرانمدیریتسازمانمعاون
.نیسترجوعاربابمراجعهدرضرورتیوشودارائههمبعداتواندمیخدماتیچهوشودارائهحتمابایدخدماتیچهبیماريشیوع

دستروريضاجرائیاموردرصدبهآنتحلیلواطالعاتاستخراجوتلفیقواستاناجراییهايدستگاهتمامپاسخدریافتباامیدواریم:گفتوي
وتجزیهبهتوجهبابایدکاراینونیستکافییابدتقلیلکارکنانسومیکتابایدهادستگاههمهفعالیتکنیماعالمکهاینزیرا.کنیمپیدا

.شودانجامدستگاههردرخصوصتحلیل
نیازراوردمنیروهايتعدادوخدمتعنوانوشناسهذکرباعادي،وضروريخدماتلیستهفتهپایانتابایدهادستگاه:گفتپایاندرشیرین
میقراریلتحلتجزیهموردرا...وسازمان هاترکیبیخدماتالکترونیکی،خدماتآماربرمبنیدیگراطالعاتکناردراطالعاتاینوکنندارسال

.دهد



تجلیل از خودباوران سازمان مدیریت در روز جهانی حمایت از معلوالن

سعودمحضورباکهنشستیمعلوالن،درازحمایتجهانیروزمناسبتتهران،بهاستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
ازنفر3حضورباوسازمانعمومیروابطوریاستحوزهسرپرستزارعینوشینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیسشفیعی
ارائهنديارزشمخدماتکههستندماجامعهازبخشیمعلولافراد:کرداظهارمعلولینجهانیروزگرامیداشتگردید،ضمنبرگزارتوانخواهپرسنل
.آیدبعملتشکروتقدیرهاآنازویژهکهاستالزمومیکنند

تااستشدهآنهاقويارادهبهمنجرآنانفعالوپویاذهنلیکندارد،وجودجسمشاندرطبیعی،کاستی هاییشرایطاقتضايبهمعلوالن:گفتوي
.استبر انگیزتحسینخوداینکهباشندجامعهسطحدرمفیدوموثرنظیر،کمالگوهاییجسمانیخاصشرایطبا

شانیجسمشرایطتسلیمقوياراده ايباکهسازمانمعلولکارمندانعملکردازتقدیرباتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیس
.استنمودهفراهممعلوالنبهخدمت رسانیوحضوربرايرامحیطیشرایطکلیهسازماناین:گفتنشده اند

.کردتشکروتقدیرتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازماندرمعلولکارکنانخدماتازسپاسلوحاهدايبامراسمایندروي
:استآمدهلوحاینازبخشیدر
عرصه هايدرحضورباودشواري ها،همهباراخودوظایفپشتکاروتالشباکهاستجنابعالیزحماتازتقدیربرايخوبیبهانهآذرماه13

.نهاده ایدصحهخودبی نظیرتوانمندي هايبرورساندهانجامبهزندگیگوناگون
.دارممسألتروزافزونتوفیقشمابرايمتعالخداوندازوگفتهتبریکمحترمهمکارشمابهرامعلولینجهانیروزآذر،سیزدهم



بهارستان؛ محروم ترین شهرستان استان تهران معرفی شد: عدالتی

حوزهدر:گفتبهارستانشهرستانوضعیتآخرینمورددرعدالتیشهرامتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
وجودان،استغربجنوبوغربدرویژهبهتجهیزاتوتاسیساتخدماتی،شهري،نظامزیرساختهايدرکهضعفیوفقربهتوجهباشهرستان ها

وفمعطشهریاروورامینبهارستان،بهراممکنتوجهبیشترینوبودیماستانهايشهرستانسهمافزایشدنبالبه1400بودجهدردارد
.کردیم

عنوانبهرابهارستانشهرستانما،گرفتصورتاستاندرضعیفشهرستانیکمعرفیبرايکشوروزارتسويازکهابالغیبراساس:افزودوي
.کردیمتدوینراشهرستاناینتوسعهویژهسندومعرفیکشوریافتهتوسعهکمترومحرومشهرستان31ازیکی

برتنیمبریزيبودجهوریزيبرنامهرویکردهايباشهرستانایندرتهراناستانسیاسیاداريهايچالشامیدواریم:اظهارکردعدالتیشهرام
تکلیفتعیینودولتدارایی هايمولدسازيبحثدربلکهبودهشهرستانبودجهتامینزمینه درتنهانهتوجهاینالبته.شودحلعملکرد

.استشدهپیگیريهمدولتیهايمصوبهابالغازسال9گذشتازپسکهخصوصیشهرك هاي



جبران کسري بودجه دستگاه هاي اجرایی استان تهران/ بهتر می شود1400حقوق ها سال : عدالتی

مهمترین:گفتتهراناستانبراي1400بودجهتدوینوبررسیوضعیتمورددرعدالتیتهران،شهراماستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
تملکوهزینه ايتفکیکبهبودجهاینازتهرانبراياستانیبرشیکتعیینمشخصاوکشورکل1400سالبودجهتنظیمافتاد،اتفاقگذشتههفتهکهموضوعی

.بودايسرمایهدارایی هاي
حقوقچونوعاتموضبرخیکهداردتاکیددولتکهتریتیباینبه.استشدهترسیمانبساطیبودجهباراجدیدقرنآغازدروبعدسالدردولتمالیتصویرما:افزودوي

.داشتخواهیمبودجهالیحهایندرراحقوقرشددرصدبیشترینآنازبعددولتویازدهمدولتدرکهگفتبتوانجرأتبهشایدونمایدترمیمرادستمزدو
دردرصد50سقفتاهزینه اياعتباراتمیزانافزایششاهدومی شودتامیناستان،اجراییدستگاه23در99سالبودجهکسريحلبراينیازمورداعتبارشرایطاینبا

.بودخواهیماستان
رعایتامالکآیندهسالبودجهفصولوبرنامه اياعتباراتتوزیعدرمهماصلعنوانبهايسرمایههايداراییتملکتکمیلطرح هايدرتسریعموضوع:کرداظهارعدالتی

.استشده
.استبودهکاروکسبفضايوتولیدموانعرفعبراصلیتاکیدسند،تنظیمدرهمچنین

مومیعنهادهايوغیردولتیبخشکردننفعذيوخصوصیوعمومیمشارکتالگويتوسعهالیحهایندر:گفتتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانمعاون
شدخواهدنیزعمرانیتمامنیمههايپروژهتکلیفتعیینباعثکهباشندداشتههاپروژهتحولوتامیندرحال حاضربهنسبتبیشتريبسیارمشارکتتااستبودهمدنظر

.
گرددخصمشوبرسداجرامرحلهبهدولتدورهپایانتاامیدواریمکهاستسندایندرتاکیدموردواصلیموارددیگرازعملکردبرمبتنیبودجه ریزياساساینبر

.کنیمارائهراریزيبودجهاینازمناسبیالگويکشوراستان31بینتهرانراهبرينقشبهتوجهباتااستشکلیچهبهزیرخدماتوخدماتشدهتمامقیمت



:شفیعی گفت/رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران
ملکرد باشدحرکت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران باید در جهت نوسازي و الکترونیکی کردن نظارت بر ع

برنامه ریزيوتمدیریسازمانرئیسشفیعیمسعودریاستبهعملکردمدیریتکمیتهنشستدومینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
اداري،دیرممحمدپورسیمینکمیته،دبیروعمومیروابطوریاستحوزهسرپرستزارعینوشینبودجه،وبرنامههماهنگیمعاونعدالتیشهرامحضورباوتهراناستان
.شدبرگزارجلساتسالنمحلدرسازمانکارشناسانقاسمیفاطمهوحسنیشهالپشتیبانی،ومالی

دستگاهاهدافوهافعالیتباآنارتباطدستگاه ها،درگرفتهانجامهايفعالیتمستندسازيباهمزمانبتوانیمتاکنیمتالشباید:کرداظهارجلسهایندرشفیعیمسعود
.نمائیمبرقرارمالیبخشبارابودجهوبرنامه ریزيبخشارتباطنوعیبهوکنیم مشخصرا

ارزیابییوهشنمودنمکانیزه:دادادامهبرنامه هاواهدافاساسبرعملکردمدیریتبرايراهبرديهايبرنامهبرتاکیدباتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانرئیس
.آیدمیشماربهادارينظامدرمهمبسیاراقداماتازکهشدخواهدفعالیت هامستند سازيبهمنجرافزارهانرمازاستفادهباعملکرد

تدوینکمیتهاینکار:گفتسازمانمدیریتتوسعهراهبريگروهکارذیلکمیتهاینتشکیلاهدافتشریحباعملکردمدیریتکمیتهدبیرزارعینوشینجلسهادامهدر
روشوهاشاخصها،معیارتدوینسازمان؛عملکردمدیریتنظاماستقرارراهبريآنوظایفمهمترینواستسازمانعملکردمدیریتنظاماستقراربرايعملیاتیبرنامه

ومردمظارتننمودنمندنظامبرنامهتهیهمدیریت؛توسعهراهبريکارگروهبهگزارشارایهوهاآنايدورهتحلیلوهاارزیابینتایجمقایسهسازمان؛هايبرنامهارزیابی
.باشدمیادارينظاممحوريموضوعاتتعیینوسازمانبرهاتشکل

انجامآتیسهجلدرآنارائهوجلسهاعضايتوسطتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانراهبرديسنددرتدقیقوبررسیوبحثگردیدمقررنشستاینپایاندر
ومالیاداري،مدیریتوسیلهبهسازمانکارکنانعملکردمدیریتجهتکار آمدالکترونیکیبرنامه هاياستقراروتهیهمورددرتحقیقمأموریتشدمقررهمچنین.گیرد

.شودانجامپشتیبانی



الزام دستگاههاي اجرایی استان تهران به ثبت اطالعات نیروي انسانی در سامانه پاکنا

21تبصرهاساسبر:گفتانسانیمنابعتوسعهمعاونشیرینعلیتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
نظامنکارکنااطالعاتپایگاه(پاکناسامانهدرپرسنلاطالعاتبارگذاريبهملزماجراییدستگاههايتمامجاريسالبودجهقانون
وتهرانشهرازاعمتهراناستانهايشهرداريتمامهمچنینوتابعههايشرکتونیرووزارتنظیرباشند،دستگاههاییمی)اداري

مستخدمیهشناسفاقدنیروهايوضعیتتعیینوسامانهایندرانسانینیروهاياطالعاتثبتبهملزمنیزاستانتابعههايشهرستان
.می باشند

عشایر،وراماستاندارد،کلادارهخون،انتقالسازمانازعبارتندانسانینیروياطالعاتثبتدرپیشرودستگاه هاي:اظهارکردشیرین
وکشوردجهبووبرنامهسازمانبهاستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانتاییدوبررسیازپسکه...واورژانسوتهراناستانبهزیستی

.گردیدارسالاستخدامیواداريسازمان
.ندهستسامانهایندراطالعاتثبتبهموظفنیزاستمستقرتهراندرآنهادفاترکهدولتینیمهکوچکشرکت هاي:افزودوي

بااقدامعدمصورتدرنداده اندانجامعبوررمزوکاربرينامدریافتبرايالزماقدامتاکنونکهاجراییدستگاه هايبنابراین
.شدخواهندمواجهحقوقپرداختخصوصدرمحدودیت هایی

درشمرده،تغنیمراوضعیتاینکروناشرایطدراطالعاتازاستفادهضرورتوقانونیالزامبهتوجهبابایدسازمانهاهمهترتیباینبه
.نماینداقدامسامانهدرثبتواطالعاتارائه



تجلیل از همکاران بخش مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران به مناسبت روز حسابدار

زارعیننوشیهمراهبهمحمدپورسیمینبازدیدایندرتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
زاتقدیرلوحاهداءبامالیبخشدرحضورباذیحساباسدياسماعیلوسازمانعمومیروابطوریاستحوزهسرپرست

.نمودندتشکروتقدیربخشاینهمکارانزحمات
:استآمدهتقدیرنامهاینمتندر

جامعهقانونیوايحرفهرسالتازپاسداريروزحسابدارروزآذرماهپانزدهمفرارسیدنمناسبتبهوشمردهمغتنمرافرصت
ومالیاداري،مدیریتمالیواحددرهموارهکهگرامیهمکارشماخدماتازراخودتقدیروتبریکمراتبحسابداري،

نمائید،میشتالوفعالیتمتعهدانهوصادقانهپشتکار،نظر،دقتباتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانپشتیبانی
.نمایمعرض

.شاددلتانوموزونهمیشهترازوتانمبارك،روزتان
سیمین محمد پور

مدیریت اداري، مالی و پشتیبانی



تهران شاهد تحول در حوزه پژوهش خواهد بود: همایی

بنداسبراس:کرداعالمتهراناستانپژوهشیاعتباراتتوضیحدرهماییمحمدرضاتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
یکهستندمکلفهاشرکتودولتیهايدستگاه،)2(دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمیقانون56مادهوتوسعهششمبرنامهقانون64ماده"ب"

صرففناوري،وعلوم،تحقیقاتشورايتعاریفبراساسوشدهمعینترتیببه6و1فصولبجزراخودهزینه ايیافتهاختصاصاعتباراتازدرصد
.کنندپژوهشیفعالیت هاي

علت:گفتشدمیدادهعودتخزانهبهاعتباروشدنمیمحققوبودمواجهچالشبااستانیهايدستگاهدرسالهاهاتبصرهومادهایناینکهبیانباوي
امراینبههم هادستگاهطبیعتاوکردنمیکفایتتحقیقوپژوهشانجامبرايوناچیزاستانیدستگاه هاياکثرپژوهشیبودجهدرصدیککهبوداین

.نبودکافیپژوهشانجامبرايکهبودتومانمیلیون40تا30ازکمترنهایتااکثردرصدیکمثالطوربه.کردندنمیورود
بودجهقانون9تبصره"ز"بنددرمذکورقانونیبندهايومادهبرعالوه96سالاز:دادادامهنگريآیندهوتوسعهپژوهش هايوآموزشمرکزمدیر
قرارآنذیلفناوريوپژوهشکارگروهوبرنامه ریزيشوراياختیاردرمتمرکزصورتبهاستانپژوهشیاعتباردرصدیکونمودمرتفعرافوقنواقص
.نداردوجودعمالخزانهبهاعتباربرگشتگذشتهسالسهدروشدهپذیرامکانپژوهشوتحقیقکهشدباعثهمین.گرفت
یکبهمی تواندبودجهقانون9تبصره)ز(بندمکانیزمباکهاستتومانمیلیون700ومیلیارد2حدودمشمولدستگاه23درامسالپژوهشیاعتبار

.یابداختصاصپژوهشیطرحچندودستگاهچندبهیاومطالعاتیطرحیکودستگاه
دستورالعملاین99تیرماه10تاریخدروصادربودجهوبرنامهسازمانرئیس،"نوبختدکتر"امضايبا9تبصره"ز"بنداجرايبخشنامه:گفتهمایی

....داردادامه.استشدهابالغهادستگاهبه
.



تهران خواستار تخصیص کامل اعتبارات جرایم رانندگی شد

وبرنامهسازمانرئیسبهخطابشفیعیمسعودنامهدرتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
رئیسسويازهکاستانهابهانتقالیمتفرقهردیف هايودستگاه هااعتباراتبامرتبطابالغیهاساسبر:استآمدهکشوربودجه

تپرداخبرايرانندگیجرایموتخلفاتبهرسیدگینحوهقانون23مادهموضوعباو99سالدرکشوربودجهوبرنامهسازمان
استاناختیاردرریالمیلیون903وهزار508ومیلیونیکمعادلاعتباريشد،ابالغکشوردهیاري هايوشهرداري هابه

.استگرفتهقرارتهران

ششدرشدهیادقانونیمادهوصولیدرآمدهايتهرانشهرداريسويازکهاستحالیدراین:استآمدهنامهاینادامهدر
.استشدهاعالمریالمیلیارد7941جاريسالنخستماهه

یماکردهدرخواستکشوربودجهوبرنامهسازمانرئیسوجمهوررئیسمعاونبهاينامهطی:کرداعالمادامهدرشفیعی
.کنندلحاظبودجهسنواتیلوایحدرراخزانهاسناددرصد70ونقديدرصد30صورتبهفوق الذکراعتباراتکاملتخصیص



:مسعود شفیعی خبر داد/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزي استان تهران
عنوان طرح پژوهشی جدید با 17کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان تهران با اجراي 

موافقت کرد99میلیارد ریال در سال 14اعتبار 

ومدیریتازمانسرئیسشفیعی،مسعودحضورباوکارگروهرئیسواستانداربندپی،انوشیروانریاستبهجلسهاینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
صورتبهءاعضاسایروتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانآینده نگريوتوسعهپژوهش هايوآموزشمرکزمدیررییسهماییمحمدرضاوکارگروهدبیروتهراناستانبرنامه ریزي

.شدبرگزاراستانداريجلساتسالندرکنفرانسیویدیو
طرح116ازیشببررسیبهتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازماندرمنتخباينوآوري،کمیتهوفناوريپژوهش،آموزش،کارگروهجلسهتشکیلازقبل«:داشتاظهارشفیعیمسعود

پژوهش،آموزش،کارگروهبهمصوبهاخذبرايپیشنهاديطرح27پاالیشمرحلهچندیندروپرداختندتهراناستانهزینه ايبودجهمشمولاجراییدستگاه20ازپیشنهاديپژوهشی
.»رسیدنوآوريوفناوري
بهاستانهزینه اياعتباراتدرصدیکمی بایست99سالبودجهقانون)9(تبصره)ز(بندطبق«:گفتنیزتهراناستانپژوهشیاعتباراتخصوصدربرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیس

اتمامبرايتومانمیلیون300ومیلیارد1حدوداعتباراینازکهباشدمیتومانمیلیون700ومیلیارد2تهراناستاندراعتباراینکهگردد،پژوهشیامورصرف)6(و)1(فصولازغیر
.»یافتخواهداختصاصجلسهاینمصوبپژوهشیطرحاجرايبرايهمتومانمیلیون400ومیلیارد1مبلغواستگردیدهابالغسالاولنیمهدرقبلسالپژوهشیطرح13

اه ها،دانشگپیشنهاديپروپوزالدریافتوفراخوانازپسوشدخواهدابالغدستگاه هابهمصوبطرح هاي«:افزودکا رگروهمصوبهپژوهشیطرح17شدناجراییخصوصدرشفیعیمسعود
.»شوندپژوهشیطرحاجرايفازواردتاشدخواهدانجاماجراییدستگاه هايبهاعتبارابالغنهایتاًوبررسیپروپوزالعلمی،ناظروتهراناستانبرنامه ریزيمدیریتوسازماننظارتبا

چهارچوبهاي1400سالبرايشدمقرر«:کرداظهارکارگروهاین1400سالپیشروسیاست هايخصوصدرکارگروهمصوبهازپایاندرنوآوريوفناوريپژوهش،آموزش،کارگروهدبیر
درآنبنديجمعوهادستگاهنظراظهارازپسواحصاءبرنامه ریزيومدیریتسازمانبااستانداريمعاونینشورايمشتركجلسهدرکلیمحورهايوتهراناستاننیازموردپژوهشی
.»نمایندارائهابالغیسرفصل هايقالبدرراخودپیشنهاديپژوهشیعناویندستگاه هاتاگرددابالغومطرحکارگروه
.باشدیماستاندرتصمیم گیرينهادعالی ترینکهاستاستانتوسعهوبرنامه ریزيشورايذیلاصلیچهارکارگروهازیکینوآوريوفناوريپژوهش،آموزش،کارگروهاستگفتنی



کارمندان باید با آموزش به فن آوري هاي نوین اطالعاتی مسلط شوند: شفیعی

سالدرالکترونیکدولتتوسعهوهوشمندسازيکمیتهنشستسومینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
هداشتیبپروتکل هايکلیهرعایتباجلساتسالنمحلدرکمیتهاعضايومعاونینحضورباسازمانرئیسشفیعیمسعودریاستبه،1399
.شدبرگزار

ارتقاءملزو«:گفتاطالعاتفناوريحوزهدرکارمندانتوانمندسازيبابدرکمیتهگذشتهمصوباتبهاشارهباجلسهایندرشفیعیمسعود
.»برویمزمینهایندرکارکنانآموزشسمتبهمشخصبرنامه ریزي هايبابایدواستناپذیرانکارحوزهایندرکارکنانتوانمندي هاي

تابشناسیمیخوببهرافضااینبتوانیمبایدتکنولوژيعصردرماحضوربهتوجهبا«:دادادامهتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیس
.»داردقراراولویتدرکارکنانبیشترچههرشناختبه منظورآموزشلزومراستاایندروباشیمداشتهزمانایندررابهره وريبهترین

بتواندرایانهبايکارمنداستممکنگاهیالبته.کنیمبیشتررااطالعاتفناوريبخشبهنسبتکارمندانشناختآموزشباباید«:گفتشفیعی
درراکارمندآنپویاییمی تواندیابدگسترشتکنولوژيازاستفادهواطالعاتفناوريدرروندهابهنسبتکارمندهمینشناختاگراماکندکار

.»کندبیشتربسیارادارينظام
کهآموزش هاییبامیکنندبرخوردمشکلییانیازبهوقتی شودبیشتراطالعاتفناوريدرروندهابهنسبتکارمندانتسلطاگر«:کردتصریحوي

.»ودمی شادارينظامدرتحولباعثاینوبخشندبهبودالکترونیکیفرایندهايبرمبتنیراخودعملکردمیتواننددیده اندحوزهایندر



در پنجمین جلسه شوراي فنی استان تهران؛ بهینه سازي فرآیندهاي نظارت بر پروژه هاي عمرانی مورد بررسی قرار گرافت

رویزپحضوربااستانفنیشوراينشستپنجمینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
ترافیکونقلوحملعمرانی،فنی،مدیرکلو)جلسهدبیر(استانبرنامه ریزيومدیریتسازماناجراییوفنیمدیرقوامینژاد؛
.شدبرگزارتهراناستانداريمحلدرکنفرانسویدئوطریقازاستاناجراییدستگاههايمدیرانواستانداري

وهتوسعنوسازي،کلادارهپروژه هايدرمشاورمهندساننظارتخدماتانجامنحوهمشکالتوچالش هامهمترینجلسهایندر
.گرفتقرارارزیابیموردوشناساییاستانمدارستجهیز

نظامغیابالبخشنامه هايآخرینمطابقعمرانیقراردادهايدرارزنرخمابه التفاوتبابتپیمانکارانمطالباتپرداختهمچنین
پیگیريموردوتاکیدکارها،انجامدرتسهیلوتسریعهدفبااستانفنیشورايوصولاعالمبهنیازبدونکشوراجراییوفنی
.گرفتقرار
پروژهراردادقدرتهراناستانشهرسازيوراهکلادارهبادارالفنپیمانکاريشرکتاختالفدالیلاستماعبانشستاینادامهدر

.گرفتقرارفصلوحلوبررسیموردپروندهاینبابایی-خاورانبزرگراهاحداث
.شدتصویب(BIM(ساختاطالعاتسازيمدلاستانیکارگروهوظایفشرحهمنشستاینپایاندر



درصدي کارکنان دستگاه هاي اجرایی استان تهران31حضور 

کارکنانحضورخصوصدرانسانیمنابعومدیریتتوسعهمعاونشیرینعلیتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
وشهروندانترددهايکاهشمنظوربه«:استشدهتصریحکشوراستخدامیواداريسازمان374899شمارهبخشنامهدر«:گفتاجراییدستگاه هاي

یملّستادعملیاتیقرا ر گاهسويازاعالمیوضعیت هايازیکهردراداراتفعالیتوکارکنانحضوروضعیتهشدار،شرایطدردولتکارکنان
دماتخارائه دهندهاجراییدستگاه هايکارکنانشده،اعالمنارنجیوضعیتبهتوجهباتهراناستاندرکهاستشدهاعالماداراتدرکرونامدیریت
ارائهدستگاه هاسایردروشدخواهندحاضرکارمحلدرظرفیت)سومدو(باشهريمدیریتواساسیمأموریت هايبامرتبطدستگاه هايوضروري
.»شدخواهدانجامکارکنان%50حضورباخدمات

واداريامورسازمانازسويصادرهيبخشنامه هاوهادستورالعملتحققبرراتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازماننظارتشیرینعلی
حضورمحدودیتضرورتوبحرانشرایطدروجاريهفتهدر«:افزودودانستضروريسطوحهمهدروضروريبدیهی،امريراکشوراستخدامی

دستگاه70درکا ر کنانحضورمیانگینبودقرمزشرایطکهگذشتههفتهدرکهمی شودنظارتهادستگاهازنامحسوسومحسوسبصورتکارکنان
.»استبوده%31اجرایی

)سومیک(ازنیزدستگاه هامابقیوظرفیت)سومیکتا(%89پرسنل،)دومیک(ازبیشبااجراییدستگاه هاي%7گردیدمشخص«:دادادامهوي
.»بودندفعالیتبهمشغول)دومیک(تا

مراراستبرهستند،کوشاصادرهبخشنامه هاياجرايدرکهاجراییدستگاه هايازتقدیرضمنپایان،درانسانیمنابعومدیریتتوسعهمعاون
.کردتاکیدگیر،همهبیمارياینشیوعازجلوگیريروندومقرراتوقوانیناجرايدراجراییدستگاه هايهمهمسئوالنهمشارکت



با حکم شفیعی
دبیر کمیته برنامه ریزي شهرستان قدس منصوب شد

امه ریزيبرنکمیتهدبیرانتصابمتندرآنچهبراساستهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
جمهوريمقدسنظامرویکردهايورهیافت هامطلوبتحققلزومبهتوجهباشفیعیمسعوداست،آمدهقدسشهرستان

ایگاهجوسرزمینیاجتماعی،اقتصادي،ساختارهايهمهدرفراگیرپیشرفتبهپیشازبیشتوجهخواستارایراناسالمی
.شدتهراناستانبی بدیل

آمایشدسناهدافوشهرستانبرنامه ریزيکمیتهرویکردقالبدرمقاومتیاقتصادسیاست هايتحققبرنظارتهمچنین
.تاسشدهاشارهبدانانتصابیحکمدرکهبودموضوعاتیازتوسعهششمبرنامهاسنادوشهرستانواستانسرزمینی

سقیادر)دهیاري هاوشهرداري ها(دولتیغیرنهادهايوسرمایه ايدارایی هايتملکپروژه هايوطرح هاپایشاست؛گفتنی
منابعتخصیصخصوصدرناظررویکردهايبرنظارتوخصوصیوعمومیمشارکتتحققوتوسعه اياسناداهدافبامتناظر

.استگرفتهقرارتوجهموردقدسشهرستانبرنامه ریزيکمیتهدبیرحکمدرنیزقدسشهرستاندراعتباري



آخرین مهلت ارائه پروپوزال طرح هاي پژوهشی اعالم شد

اجراییدستگاه10نمایندگانحضوربااجراییدستگاه هايپژوهشیرابطینتوجیهیجلسهتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
.شدبرگزارپژوهشیموضوع14برايبهداشتیپروتکل هايرعایتباواستان
ازهمموردیک.نداشتپروپوزالبهنیازکهشدارائهارشدکارشناسینامهپایانمورد1جلسهایندرشدهمطرحموضوع17از:گفتجلسهاینمورددرهمایی
.شدخارجکاردستورازموضوعبودنتکراريدلیلبهواعضاءنظرباکهشدارائهخونانتقالسازمانسوي

14اجرايانفراخوهمچنین.استاعتبارابالغانتظاردرکهشدتصویبودریافتقبلسالمصوباتازهمداراییوبهزیستیبهمربوطهايپروپوزال:افزودوي
.شودمیاجراییماهدي15تاهاپروپووزالدریافتوموضوع

ارتقاءطرحبرايجوانانوورزشسازمانگذشتهسالاینکهبیانباتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازماننگريآیندهوتوسعهپژوهشوآموزشمرکزمدیر
موضوعاینوندنداشتفرهنگیتخصصاساتیداین:گفتبودکردهپروپوزالدرخواستتهراندانشگاهبدنیتربیتدانشگاهازورزشیاماکندرعمومیفرهنگ

ومعلواجتماعیعلوموشناسیجامعههايرشتهبامرتبطهايدانشگاهازبایدوداردقراراولویتدرهمچنانبوداستانعمومیفرهنگشورايمصوبچون
.شوندانتخابروانشناسیوتربیتی

ازیاجرایهمکاریکسويازوشودعلمیبررسیسازماننظرموردفرمتباداوراستادتوسطهفتهیکمدتبهبایدموضوعهرداوريآنازپس:دادادامهوي
.گرددعملیبررسیتابعهوزارتخانهیااستاننظرموردسازمان
75هاپروپوزالاینامتیازحداقلوباشدداشتهارشدکارشناسیمدركونظرموردزمینهدرتجربهکاروسابقهسال15بایدکارشناساین:کرداظهارهمایی

.شدخواهدانتخابباشدداشتهراباالتريامتیازکهمورديواست



اعالم شد99فراخوان عناوین پژوهشی دستگاه هاي اجرایی استان تهران در سال 

رسانیاطالعوفراخوانبراي1399سالدرتهراناستاناجراییدستگاههايپژوهشیعناوینتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
.شداعالممتخصصانواساتیدتوسطپروپوزالتهیههدفبهمناسب

موضوعاتازرخیب:گفتتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازماننگريآیندهوتوسعهپژوهشهايوآموزشمرکزمدیرابیانههماییگزارشایناساسبر
ارائهپروپوزالهاییتادهشاقداممختلفرشته هاياساتیدسازماندهیوسازيتیمومجربسرتیمانتخاببامیرودانتظارکههستندمشروحورشته ايبینپژوهشی

.باشدتهراناستانمشکالتومسایلبرايراهگشاوکارسازعلمی،راه حلهايدارايبتواندکهشود
197998شماره1399بودجهقانون9تبصره"ز"بنداجرائیالعملدستور6مادهاساسبر:آمدهاستشدهارسالاجراییهايدستگاهبهکهاينامهدر:افزودوي

پیشنهادي هايطرحمی توانندقانونیومجوزدارايفناوريیاوپژوهشیموسساتدولتی،غیریادولتیعالیآموزشمؤسساتدانشگاه ها،صرفا20/10/99مورخ
.نمایندارسالراخود)پروپوزال(

پژوهشیکزمرایادانشگاهطریقازپیشنهاديپژوهشیطرح هايوانجامذ  ي نفعانوعلمیهیاتاعضايبهاطالع رسانیکهاستشدهذکرنامهایندرهمچنین
.شودارسالp.thmporg@iran.irالکترونیکیپستآدرسهمچنینومربوطهاجرائیدستگاههايبراي

Amoozesh.thmporg.irآدرساینازومیباشدپیوستبهپروپوزالخامفرمواجرائیدستگاههايپژوهشیرابطینفهرستگزارشایناساسبر
.بگیرندتماس22901260تلفنیاپژوهشگروهرئیس22901264تلفنباراهنماییبهنیازوابهامصورتدرواستدریافتقابلپژوهشبخش



انتقال کارمندان به تهران ممنوع شد

انتقالممنوعیتتهراناناستبرنامه ریزيومدیریتسازمان:گفتخبرشبکهزندهارتباطدربرنامه ايدرشفیعیمسعودتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
اجراییهايدستگاهکارکنانبرايتسهیالتایجادنامهآئینچهارچوبدروبودجاريسالآبان28وزیرانهیأتمصوبهبراساسابالغیهاین.استکردهابالغراپایختبهدولتکارکنان
.استبودهدیگرشهرهايبهکالنشهرهاازانتقالمتقاضی

بهالانتقمتقاضیکارکنانبرايکهاستتسهیالتیبهراجعتوضیحعمدتاکهداردبند10تصویبنامهاین.استشدهاعالمممنوعهمکالنشهرهابهنیروهاانتقالدیگريبخشدر:افزودوي
.استشدهاعالمممنوعکالنشهردیگر7وتهرانبهانتقالآن9بنددراماباشدمیکالنشهرها

مواردغیربهتاریخ،ازهماندرخواست هاتماموشدهصادرجمهوررئیسمعاونسوياز99/09/02ازابالغیهاین:گفتدارداجراقابلیتتاریخیچهازتصویبنامهکهسوالاینپاسخدرشفیعی
.شوندمیاعالمملغیشد،خواهندمشخصکارگروهیدرآیندهدرکهاستثنا

کردهاخذتاریخاینازپیشراانتقالبرايالزمهايموافقتکهافرادي:افزودرسدمیاتمامبهآیندهسالاوایلیاجاريسالاسفندهاآنانتقالیبرنامهکهکارمندانیشرایطمورددرشفیعی
گردشکارچنیناینوندهستنیازمندمدیریتسازمانتاییدیهبهمقصدومبدأموافقتاخذکهاستکارکنانیبهمربوطنامهتصویباین.شودمیانجامهاآنانتقالودادهادامهروالهمانبهاند

.شوندنمیپذیرفتهاساساهادرخواستاینونیستپذیرامکانجدید
واضافهمزایايوحقوقماهیکپرداختمانند.استمالیمزایااینازبخشی:گفتباشندداشتهرادیگرشهرهايبهکالنشهرهاازانتقالدرخواستکهکارکنانیخصوصدرهمچنینوي

پرداختهآنبهتصویبنامه6تا2مادهدرکهدیگرهايمشوقازايبستهآنکناردروهاآنجاییجابهوسفرهايهزینهها،شهرستانورزشیامکاناتمسکن،تسهیالتازاستفادهدراولویت
.استشده

دولتی،ساتموسها،وزارتخانهتمامشاملاجراییهايدستگاه:گفتاستشدهانجامانتقالهااینمیزانچهودادندانتقالدرخواستدولتکارکنانازتعدادچهکهسوالاینتشریحدر
بیشتهراناستاندر.هستنددولتیهايبیمهوبانکهاتمامومرکزيبانکایران،صنایعنوسازيوگسترشسازماننفت،ملیشرکتماننددولتیهايشرکتغیردولتی،حقوقینهادهاي

.استشدهموافقتنفر200انتقالدرخواستباکنونتاکه.هستنددستگاه هااینکارمندنفرهزار400از



: مسعود شفیعی/رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران
منابع طبیعی عامل توسعه اقتصادي است و صیانت از آن منجر به توسعه پایدار

استانآبخیزداريویطبیعمنابعمدیرکلحیدریانعلینقیحضورباکهبازدیداینتهران،دراستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
اهمیتحائزرایطبیعمنابعحوزهسازيتوانمندتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیسشفیعیمسعودشد،انجامسازمانآنمعاونینوتهران

خواهیمخودمانوانآیندگکشور،متوجهناپذیريجبرانخساراتصیانتعدمصورتدرکهاستاعصاروهانسلبهمربوططبیعیمنابع:گفتودانست
.کرد
دربخشاینزاحمایتیهايبرنامه:افزودودانستپایدارتوسعهبهمنجرراآنازصیانتوکردیاداقتصاديتوسعهدرمهمیعاملراطبیعیمنابعوي

.خواهد گرفتقرارتوسعه ايسیاستهايواولویتها
استانتوسعهویزيبرنامه رشورايظرفیتوتوانازاستفادهوطبیعیمنابعارزش افزودهبرتاکیدبامنطقه ايظرفیت هايازاستفاده:دادادامهشفیعی

.می باشدحوزهاینمشکالتومسائلبرخیازرفتبرونراهکارهاي
وجودبا:تگفتهراناستانآبخیزداريوطبیعیمنابعاداره کلهمکارانتالش هايازتقدیرباتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیس

گاه هايدستتعاملباکهشدهانجامتهراناستاندرملیمنابعازحفاظتوآبخیزداريحوزهدرارزشمنديفعالیت هايموجود،مسائلومحدودیت ها
.گرددگذشتهازمطلوب ترشرایطتادادافزایشراتوسعه اينگاهتوانمیملیدستگاه هايپشتیبانیوفرصت سازيموازي،



ریزي استان تهران از پیشگامان دسترسی آزاد به اطالعات استسازمان مدیریت و برنامه : شفیعی

ریاستبهواعضاءحضورباراخودجلسهسومینمردمحقوقازصیانتواداريسالمتکمیتهتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
.کردبرگزارتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیسشفیعیمسعود

ادارينظاملکدربایدوبودخواهدشفافیتاصلآناولینکهاستمطرحمفاسدکاهشواداريسالمتحفظودرایجادمهمنکتهدو:گفتجلسهایندرشفیعی
.شودرعایت

سازمان هاازشانخواسته هایدرموردمردمازپرسشبایاکردمطالبهسازمان هاخودازمی توانسازمان هاعملکردوفعالیتسازيشفافیتدررامربوطهاطالعات:افزودوي
.کردمطالبه

مردمعمومبهسانیراطالعدرضعفمی شودهمفسادساززمینهومی کندپیدابسطهمدیگربخش هايبهکشورکهریزيبرنامهنظامآسیب هايازیکیخصوصایندر
.است

درآگاهیافرایشمستلزماین.استتبلیغومردمبهدادنآگاهیمی آیدشفافیتپیدرکهدومموضوع:کرداظهارتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیس
.باشدداشتهافزایشمردمیواداريمدیریتی،سطوحتمامدرهمینطوربایدوبودهترپایینسطوحتاباالترمدیریتسطوح

پیگیردرستمجاريازنیازصورتدربتواندواستبرخوردارحقوقیچهازبداندفردهرتاشودانجامشهرونديحقوقزمینهدردرستسازيفرهنگباید:گفتوي
کوتاهبامان هاسازاینوباشیممردمخواست هايشنوندهنهادمردمهايسازمانومردمیدانشجویی،هايتشکلازاستفادهباتوانیممیماهمزمانآنتاوباشدخودحقوق
.برسانندمسئولدستگاهگوشبهرامردممشکالتهزینه هاکردنکموزمانکردن

حقوقازصیانتحثبتاکنیمکارقانونیمواردومنافعتعارضمدیریتنحوهالیحهواطالعاتآزاديقانونوشهرونديحقوقبیانیهرويدقیق تريطوربهبایدهمچنین
.شودفراهمکاملبایدهمآنفنیهايزیرساختنیزوشودپذیرامکاناداريفسادرفعومردم



بازدید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
استان تهران از تعزیرات حکومتی شهرستان هاي استان

سرمایه انسانیوتوسعه مدیریتمعاونشیرینعلیتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
اینکالتمشجریاندروبازدیدتهراناستانشهرستانهايحکومتیتعزیراتکلادارهازدوشنبهروزصبحسازمان

.گرفتقرارکلاداره
بانشستیدربازدیداینابتدايدرتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانسرمایه انسانیوتوسعه مدیریتمعاون

بررسیرالکادارهاینانسانینیرويواداريفضايمشکالتاستانشهرستان هايتعزیراتمدیرکلنسبجعفري
.کردند

واحداینتمشکالجریاندرکلادارهاینمدیرانوقضاتازبرخیباگفتگوضمنشیرینعلیبازدیداینادامهدر
.گرفتقراراستانی

توسعهگروهسرییلهراسبیوتهراناستانتوسعهوریزيبرنامهشورايدبیرخانهمسئولفرجامآقایانبازدیدایندر
.داشتندحضورنیزاستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانانسانیمنابع



ارسال پستی گواهینامه هاي صالحیت صادره توسط حوزه معاونت نظام فنی و اجرایی از طریق پست

ترددکاهشهشکاوبهداشتیهايپروتکلبیشترچههررعایتمنظوربهتهران،استانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
برايپستریقطازاجراییوفنینظاممعاونتحوزهتوسطصادرهصالحیتهايگواهینامهکلیهگردیدمقررمتقاضییان،حالرفاهنیزومراجعین
.گرددارسالمتقاضیان

:استنمودهصادررازیراطالعیهاجراییوفنینظاممعاونتخصوصایندر
)اطالعیه(

پیمانکارومشاورهايشرکتتوجهقابل
وفنینظاماونتمعحوزهمتقاضییانحالرفاهنیزومراجعینترددکاهشمنظوربهوتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانریاستدستوربا

مندرجاطالعاتباابقمطشرکتقانونیمرکزيدفترآدرسبهپستطریقازپیمانکارومشاورشرکتهايصالحیتگواهینامهکهشدمقرراجرایی،
.گرددارسالساجاتسامانهدر
بهشرکتانمدیرمراجعهبهنیازيوشدخواهدارسالشرکتقانونیآدرسبهصدورتاریخترتیببهصادرهصالحیتهايگواهینامهکلیهلذا

.باشدنمیگواهینامهدریافتجهتسازمان
اجراییوفنینظاممعاونت
تهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمان



فصل نوین توسعه روستایی در استان تهران

توسعھوزهحدراستانبرنامھ ریزیومدیریتسازمانراھبریاینکھبیانباتھراناستانبرنامھ ریزیومدیریتسازمانعمومیروابطخبرنگارباگفتگودرعدالتیشھرام
بھتوجھابوگرفتھقراربررسیموردروستاھزارپنجبایدکشوردرسالھھرتوسعھششمبرنامھطولدر:گفتاستتوسعھششمبرنامھ۲۶مادهاجرایراستایدرروستایی
.شودمشخصآنھابرایاقتصادیتوسعھمشخصبرنامھدارندکھوضعیتی

ایراندرروستاھاروندمرگنوعیبھوشدبرعکسکامالنسبتاین۱۳۹۵سالدرامادادندمیتشکیلروستاییانراایرانجمعیتدرصد۱۳۳۵،۸۰سالدر:افزودوی
.شدشروع
وحفظروستاھاتاشددادهاختصاصموضوعایندرویژهفصلیتوسعھششمبرنامھدر:گفتتھراناستانبرنامھ ریزیومدیریتسازمانبودجھوبرنامھھماھنگیمعاون

.شوندنگھداری
درراروستاھزارپنجسالھھراینکھبرمبنیشدهگذاشتھھااستانبرنامھ ریزیومدیریتسازمانوکشوربودجھوبرنامھسازمانعھدهبرتکلیفیامروز:کرداظھارعدالتی

.استشدهتھیھآنھابرایروستاییتوسعھسندوشدهانجامشانبررسیکارروستاھزار۳۵توسعھ،ششمبرنامھپایانعددایناساسبرکھکنندکشوربررسیسطح
ایندرراھبردیسندیککھقراردادیمبررسیدستدرریزیبرنامھشورایدرراموضوعاینماوشدگذاریھدفروستا۶۷ساالنھھمتھراناستانبرایراستاھمیندر

.شودتھیھراستا
استانتوسعھویریزبرنامھشورایآتیجلساتازوکردیمتھیھتھراناستانبرنامھ ریزیومدیریتسازمانکارشناسانوسیلھبھرااستانروستاییتوسعھاسنادما:افزودوی

.شدخواھدمطرحپایلوتصورتبھتھران
اسنادبھراندیسیکبتوانیمامیدواریمواستروستاییتوسعھطرحتھیھقانونیمتولیتھراناستانریزیبرنامھومدیریتسازمان:کردعنوانعدالتیگفتگواینادامھدر

خدماتھاروستازهحودردستگاهبیستازبیشامروزهکھباشدھاییدستگاهوھارویکردتماماجماعبرایمحلیثانیاباشدکاربردیاوالکھکنیماضافھکشورواستانتوسعھ
.کنندمیارائھ



انتصاب دبیر کمیته برنامه ریزي شهرستان مالرد

شهرستاننامه ریزيبرکمیتهدبیرانتصابمتندرآنچهاساسبرتهران،استانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
خواستارنایرااسالمیجمهوريمقدسنظامرویکردهايورهیافت هامطلوبتحققلزومبهتوجهباشفیعیمسعوداست،آمدهمالرد
.شدتهراناناستبی بدیلجایگاهوسرزمینیاجتماعی،اقتصادي،ساختارهايهمهدرفراگیرپیشرفتبهپیشازبیشتوجه

سرزمینیمایشآسنداهدافوشهرستانبرنامه ریزيکمیتهرویکردقالبدرمقاومتیاقتصادسیاست هايتحققبرنظارتهمچنین
.استشدهاشارهبدانانتصابیحکمدرکهبودموضوعاتیازتوسعهششمبرنامهاسنادوشهرستانواستان
قیاسدر)دهیاري هاوشهرداري ها(غیر دولتینهادهايوسرمایه ايدارایی هايتملکپروژه هايوطرح هاپایشاست؛ذکربهالزم

منابعتخصیصخصوصدرناظررویکردهايبرنظارتوخصوصیوعمومیمشارکتتحققوتوسعه اياسناداهدافبامتناظر
.استگرفتهقرارتوجهموردشهرستاناینبرنامه ریزيکمیتهدبیرحکمدرنیزمالردشهرستاندراعتباري



دقوامی نژاد دبیر هیات بدوي رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران استان تهران ش

جدید،کمحایندرشفیعیمسعودتهران،استانریزيبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
هیاتیردبعنوانبهراتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازماناجراییوفنینظاممدیرنژاد،قوامی
.کردمنصوبتهراناستانپیمانکارانانتظامیتخلفاتبهرسیدگیبدوي

مجتبی،تهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرییسسويازدیگريحکمدراست،ذکربهالزم
عضوعنوانهبنیزتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانپیمانکارانومشاورانگروهرییسزمانیان
.شدمنصوبقراردادهااموردرتهراناستانپیمانکارانانتظامیتخلفاتبهرسیدگیبدويهیات



دستور کار نهمین جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

.شدپرداختهتهراناستانشهرستان هايسويازشدهارائهکشاورزيوعمرانیهايطرحبرخیبررسیبهجلسهاینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
.شوندرعایتکامالشهرستان هاعهتوسپیشران هايایناصولیکشاورزيوعمرانیطرح هايدربایداستشدهمشخصتوسعهپیشرانیکباشهرستانهرتهراناستانشهرستان هايتوسعهسنددرکهآنجااز:گفتخصوصایندرشفیعیمعود

شدهتعریفآنبرايخاصیعملدستورالدراستانکهگردشکاريوصنفیمجتمع هايبرخیتاسیسجلسهایندرراستاهمیندر.نیایدپیشغیرهوکشاورزيجهادحوزهدرتخلفاتیهیچکهکنیمایجادراکاريوسازباید:دادادامهشفیعی
وبرنامه ریزيشورايبهخبمنتطرحهاي.گیرندمیقرارکارشناسیاولیهبرسیموردوشودمیدادهانتقالشهرستانتجارتومعدنصنعتبهسپسوارسالمربوطهصنفبهدرخواست هاگردشکاراینطبق.گرفتقراربررسیمورداست

.باشدنداشتهمحیطیزیستیاوآمایشیبرنامه هايباتعارضیتامی کنیمبررسیآمایشاسنادواستانتوسعهسندباانطباقنظرازومی آیداستانتوسعه
پدافندموازینکلیهرعایتبااداريسایت هايخودمازاداموالفروشازناشیدرآمدبا99سالبودجهقانون12تبصره)ج(بنداساسبرکهبوداینفرمانداري هاتمامبهماپیشنهاد:افزودتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرئیس

.کنندایجادغیرعامل
گیريبهرهجهتدراداراتبهشدهواگذارهايزمینقطعاتفروشمحلازاعتبارتامینبرايشرکتاینآمادگیاعالموپردیسجدیدشهرعمرانشرکتتوسطپردیسشهرستاناجراییدستگاه هاياداريساختمان هاياحداث:افزودوي

.شدپیگیريوارجاعاستانتوسعهوبرنامه ریزيشورايدرتصویبوطرحمنظوربهوبررسیقانونهمینهاییظرفیتاز
جملهمنتاسیساتیمتعددمواردهمچنین.نداشتانطباقاستادتوسعهاسنادباوبودشیمیاییصنایعوپالستیکحوزهدرزیرانگرفتقرارتاییدموردکهشدمطرحپاکدشتشهرستاندرصنفیمجمتعیکتاسیسطرحامروز:گفتشفیعی
.نگرفتقرارتاییدموردکهشدمطرحهم...ودیوارمرمتگلخانه،ساخت

ازپستاشدنامهضمانتایودقیقبرنامه هايدریافتطریقازاستانداريعمرانیمعاونتسويازاطمینانحصولبهموکولونگرفتقرارتاییدموردکهداشتیمشهرستانسهدرقارچتولیدمجتمعتاسیسدرخواستموردسه:دادادامهوي
.شودآوردهاستانوتوسعهبرنامه ریزيشورايدرتاییدازپسومطرحآمایشکارگروهدرمربوطهاستانداردهايتایید
اشتغالزاییصندوقبرايافزودهارزشاعتباراتازبراستفادهمبنیتومانمیلیارد100تصویبتقاضايکشورتوسعهبرنامهودائمیاحکامقانون31ماده3تبصرهببنددرشدهگرفتهنظردرظرفیتازاستفادهباهمکشاورزيجهاد:گفتفیعی

.نداشتوجودامکاناینقانونیواعتباريمحدودیتبهتوجهباکهکردندارائهراروستایی
تولیديمرکزاحداثتان،باغسدرنخودوبرنجآردتولیدپاکدشت،درگلبنديبستهطرحري،شهرستاندودردامداريدواحداث:شاملپروژهچنداحداثدرخواست هايبررسیباتهراناستانتوسعهوبرنامه ریزيشوراينشستنهمیندر

.شدموافقتجوادآباددرمرغداريیکوفردوسیهدرآلوئه ورامحصوالت



آموزش مدیریت بحران جدي شد/ حاشیه تا متن مراسم زنگ پژوهش در استان تهران

درتهراناستانزيبرنامه ریومدیریتسازمانآینده نگريوتوسعهپژوهشوآموزشمرکزمدیرابیانههماییتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
مراسمشدقراروشدادرصتهراناستانبجز،استاندارانواستانهاتمامبهعلوموزارتتوسطپژوهشهفتهبرگزاريدستورالعملگذشتهسالمانندامسال:گفتمراسماینحاشیه

.نشدتعریفاستانداربراينقشیهیچوشودبرگزارکشوروزارتوعلوموزارتطرفازمشتركطوربهاستاناین
راسممرااینادارهکشوروزارتوعلوموزارتتهراندراماشودمیبرگزاراستانیهفتهاینهايبرنامهومراسمکشوراستان30درچونکردیمکتبیاعتراضآنبهما:افزودوي

.استخالیستادایندراستانیومحلیمقاماتجايودارندعهدهبر
رامناسبپاسخزارتخانهواینمتاسفانهاماشودحلتعارضاینتاشودمنصوبپژوهشهفتهملیستادعضوبعنوانتهراناستاندارکهشدپیشنهادعلوموزارتبه:کرداظهارهمایی

.نداد
متولی،مربوطههايودستگاهزلزلهمهندسیملیپژوهشگاهمشارکتباتهراناستانداريکرداعالمتهراناستاندرمراسماینبرگزاريستاددبیروعلوموزارتمعاون:افزودوي
.کنداجرااستانپژوهشهفتهجايبهرازلزلهبرابردرآمادگیبرنامهجلسهیک

اندتوانستهکهدادزارشگموسسهاینارشدپژوهشگرتاتاردکترجلسهایندر:گفتتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانآینده نگريوتوسعهپژوهشوآموزشمرکزمدیر
.استخطرناكاینودارندتهرانشهردرونگسلهايازکمیشناختاماکنندمطالعهورصدکاملراتهراناطرافگسلهاي



سهم استان تهران از اختصاص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات 
میلیارد ریال رسید664کشور به مبلغ 

یافتهاختصاصاراتاعتباينامهدرکشوربودجهوبرنامهسازمانرییسنوبختمحمدباقرتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
.دادافزایشراتهراناستانوکشوراجراییهايدستگاهوهاسازمانبراي

ریالمیلیونهزار70بلغمکشوربودجهوبرنامهسازمانرییسباتهراناستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانرییسشفیعیمسعودرایزنیطیگزارش،بنابراین
میلیونهزار115مبلغهبتهراندانشگاهاعتباريردیفافزایشاینباوشدافزودهآموزشیوکمکآموزشیفضاهايتکمیلزمینهدرتهراندانشگاهبهاعتبار
.رسیدریال

حملوراهداريسازمانوریالمیلیارد100ماملوسدازتهرانشهربهآبرسانیپروژهخصوصدرتهرانآبفايشرکتبراياعتباريردیفایندرهمچنین
.استیافتهاختصاصریالمیلیارد41مبلغنیزايجادهونقل

،پاکدشت-بادآشریفاصلیراهبهسازيمنظوربهتهراناستانریزيبرنامهومدیریتسازمانبراينیزاعتبارریالمیلیون200وهزار100استذکربهالزم
.استیافتهاختصاصتهراناطرافشهرك هايوشهرهابهآبرسانیپروژهوکمربندياحداث



اجراي سیستم مایل درز دار براي پیشگیري از خسارات زلزله روي میز استان تهران

وفنینظاممدیرنژادقوامیحضورباساختصنعتتجهیزاتومصالحکارگروهتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
.شدبرگزارتخصصیهايانجمنوفنیمعاونینتهران،استانبرنامه ریزيومدیریتسازماناجرایی

GIBايسازهسیستماقتصاديواجراییفنیشاخص هايبررسیگزارشایناساسبر
رسیدهثبتبههمشاورشرکت هايازیکیتوسطکهزلزلهبرابردرساختمان هاسازيمقاومسیستم هايازیکیعنوانبهداردرزمایلمهاراجرايسیستمو

.گرفتقراربررسیمورد

دارايهکساختمان هاییبهزلزلهازناشیجديآسیب هايوصدماتایجاداززیاديحدتاتواندمیسازيمقاومروشهايازیکیعنوانبهسیستماین
مطرحزلزلهانبحربرابردرساختمان هاایمنیبرايصرفهبهمقرونومناسبراهکاریکعنوانبهومی کندجلوگیريرااستسازهدراجراییهايضعف

.است

جهتدرموثريشنقنوینسیستم هاياینمعرفیوترویجبانیزاستانفنیشورايوباشدمیفراهمساختمان هادرسیستمایناجرايامکانحاضرحالدر
.نمایدمیایفابناهاکاراییوعملکردبهبودوسازيایمنوساختمانصنعتارتقا



افزایش حجم سرمایه گذاري برق منطقه اي تهران: شفیعی

سازمانرئیسشفیعیتهران،مسعوداستانبرنامه ریزيومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
محمدابالغبا:تگفکشوربودجهوبرنامهسازمانابالغیهتشریحدرتهراناستانبرنامه ریزيومدیریت

سهامیتشرکسرمایه گذاريحجمنیرووزارتبهکشور،بودجهوبرنامهسازمانرئیسنوبختباقر
شورايمصوبهمشمولوتعیینریالمیلیاردهزار74بربالغداخلیمنابعمحلازتهرانمنطقه ايبرق

.شداقتصاد
انتقالرح هايطاجرايبرايکشورخدماتیوتولیديتوانازاستفادهبااساساینبر:کردتصریحوي

.یابدمیاصاختصاطالعاتفناوريوتولیدتاسیساتاصالحوانتقالسازيبهینهاستانبرقنیروي
تحتمحدودهدرومحیطیزیستمالحظاترعایتبا1400سالپایانتاهاطرحاینتکمیلهمچنین

.شودمیاجراییتهرانمنطقه ايبرقسهامیشرکتپوشش



بازتاب رسانه اي



































بولتن دیواري













�وزه ریا�ت و روا�ط ��و�ی
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