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بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَي یَوْمِ الْقٍیَامَةِ»
ارتحال عالم رباني و مجاهد انقالبي و با اخالص ،حضرت آیتاهلل محمد محمدی ری شهرری (ره)
را به بیت ایشان ،شاگردان و عالقه مندان به ویژه مردم شریف شررری تسلیت مي گویم.
این دانشمند وارسته و استاد برجسته علوم حدیث ،یکي از مریدان باوفای حضرت امام خمینهي (ره)
و یاران ثابت قدم رهبر معظم انقالب (مدظله العالي) بوده انهد .ایشهان همهواره یکهي از هرهره ههای
اثرگذار انقالب و کشور بوده و با عمری مجاهدت در مناصب مرم کشوری ،همواره نقه مه ثری
در تداوم روند انقالب اسالمي داشته است.
مردم متدین شررستان ری ،از خدمات این عالم بزرگ در کسوت تولیهت آسهتان مقهد حضهرت
عبدالعظیم الحسني (علیه السالم) برره ها بردند که ان شااهلل افتخار خادمي ایشان در آستان حضهرت
سیدالکریم (ع) ،توشه ارزشمندی برای مغفرت و علو درجات ایشان باشد.
اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم ایشان ،حوزهههای علمیهه و مهردم متهدین شررسهتان ری
تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای این عهالم ربهاني رفهران و رحمهت الرهي و بهرای
عموم بازماندگان صبر جزیل و عافیت مسئلت دارم.
عالءالدین ازوجي
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران

هدفگذاری بلند برنامه و بودجه استان
تهران برای سال ۱۴۰۱

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران که برش استاني از مدیریت و برنامهریزی اجرایي کشور
در استان ترران قلمداد ميشود برای دستگاههای اجرایي این استان ،نامي آشنا و مهورد توجهه اسهت
هراکه برنامه و بودجه این دستگاهها از کانال این سهازمان راهبهردی ،برنامههریهزی ،تهامین اعتبهار و
نظارت صورت ميگیرد .لذا رسالت این سازمان ،بهرخال تصهور عمهومي ،تنرها در همهین بودجهه
خالصه نميشود و ماموریتهایي فراتر از این برای این سازمان تعریف شده اسهت .ماموریهتههایي
در حوزههای زیست محیطي ،آماری ،ساماندهي نیروی انساني و ...که هر کدام بهه تنرهایي درخهور
توجه و تاثیرگذار است .حوزههایي که ما را بر آن داشت تا پای صحبتههای «عالالهدین ازوجهي»
رئیس جدید این سازمان بنشینیم تا از این حوزهها بیشتر بدانیم و راهکار معضالتي که اکنون اسهتان
ترران با آن دست و پنجه نرم ميکند را در میان وظایف این سازمان جست وجو کنیم .آنچه از نظر
ميگذرانید ماحصل گفت وگوی ما با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران است.
سازمان برنامه و بودجه کشور برای سهال آینهده رشهد اقتصهادی  8درصهدی را هدفگهذاری کهرده،
جایگاه استان ترران در تحقق این رشد با وجود سرم  25درصدی در تولید ناخالص داخلي هگونهه
دیده شده است؟
رشد اقتصادی و به دنبال آن بربود درآمد سرانه از جمله دستاوردهای هر نوع اقهدام دولهت قلمهداد
ميشود  .خروج از رکود و بربود رشد اقتصادی مورد تاکید دولت سیزدهم و رئیس محترم سازمان
برنامه و بودجه است و این موضوع در الیحه بودجه  1401مورد تاکیهد جهدی قهرار گرفتهه اسهت و
برای هر استاني درصد رشدی تعیین شده است .بهرای اسهتان ترهران در سهال آینهده رشهد اقتصهادی
7.1درصدی پی بیني شده است.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

رمضان ،ماه شکوه روح و شکیب تن ،ماه رفران و آمرزش گناهان ،ماه توبه و تضهرع بهر پیشهگاه
الري ،ماه انعام بندگان بر خوان گسترده احسان و فضل بي انترای پروردگهار ،مهاه میرمهاني خهدا،
ماه میعاد و هنگامه یاد ،ماه نزول قرآن ،ماه گشای درهای رحمت الري ،مهاه معنویهت و صهفای
نفس و مناجات و روی آوردن به خداست ،ماه اسهتمداد و برهره منهدی از فیوضهات و اتصهال بهه
ذات تبارک و تعالي است.
خداوند متعال فرصت حضور در برترین ماه را بر ما ارزاني داشت تها بها برهرهگیهری از تعهالیم
جانبخ الري و تأسي از سیره پیهامبر اکهرم(ص) و ائمهه اهرهار(ع) بتهوانیم ربهار تهن را در زالل
هشمههای پر برکت این ماه صیقل دهیم و از لحظههای ناب دعا و سجادههایمهان لهذت مرمهاني
پروردگار را درک نمائیم.
فرارسیدن ماه مبارک رمضان ،ماه شناخت و معرفت ،ماه توبه و مغفرت ،مهاه عبهادت و بنهدگي،
ماه خدا ،ماه قرآن ،ماه پیامبر (ص) و ماه امیرالمومنین (ع) ،مهاه نهزول رحمهت و ضهیافت بیکهران
الري و ماه شکستن بتهای نفس و سجدهی عشق بر درگهاه معبهود یکتها و نامتنهاهي را صهمیمانه
تبریک و ترنیت ميگویم.

دیدار نوروزی رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تهران با کارکنان +
تصاویر

دکتر «عالءالدین ازوجي» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسهتان ترهران بهه مناسهبت آرهاز
سال جدید ،با مدیران و کارکنان این سازمان در یک دیدار صمیمي به گفت و گو پرداخت.
به گزارش روابطعمومي سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران ،دکتهر «عالءالهدین ازوجهي» در
این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و حلول ماه مبارک رمضان اظرار داشهت :از کارکنهان عزیهز
سازمان برای تالش مستمر و اثرگذار در سال گذشته قدرداني مي کنم و امیدوارم در امسهال بها روحیهه
جدید و نشاط بیشتر در زندگي فردی ،اجتماعي و اداری خود موفق شوند.
وی گفت :سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوران جدید ،تالش کرده است تا مطالبات استاني و ملي
را بیهان کنهد زیهرا «اسهتان ترهران»  ،جهدا از اینکهه پایتخهت سیاسهي و اداری کشهور اسهت ،بها پایتخههت
کشورهای دیگر مقایسه مي شود و کمبودها نباید مانع پیشرفت و توسعه استان شود.
وی نتیجه این تالش ها را افزای سرم تخصیص اعتبهارات عمرانهي اسهتان ترهران از  43درصهد بهه 48
درصد دانست و افزود :در حوزه رشد اقتصادی نیز وظیفهه سهنگیني بهر عرهده ماسهت کهه بها اتکهال بهه
خداوند و برنامهریزیهای دولت محترم ،این مرم نیز به وضعیت مطلوبي خواهد رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران با اشاره به شعار سال که توسهط مقهام معظهم رهبهری
عنوان شده است ،یادآور شد :خاستگاه مطالبه موضوع ههای «دانه بنیهان و اشهتغال آفهرین» در حهوزه
تولید« ،استان ترران» است ،زیرا بیشتر دانشگاه ها ،مراکز تحقیقاتي و اشتغال ههای مُولّهد در ایهن اسهتان
قرار دارد و هنانچه هرخ اقتصاد استان ترران به خوبي حرکت کند ،اقتصاد دیگر استان هها نیهز شهکوفا
خواهد شد و به بیان دیگر اقتصاد ایران به اقتصاد ترران گره خورده است.
«ازوجي» تاکید کرد :با یاری خداوند متعال ،امسال را با برنامه ریزی جدّی و اثربخ با توجه بهه شهعار
سال و هارهوب اهدا دولت آراز خواهیم کرد و دستگاه های اجرایي نیهز بایهد تمهام ظرفیهت ههای
خود را در این مسیر به کار گیرند تا ضعف ها برهر و ظرفیت ها تقویت شود.

واگذاری  ۲۵مجوز فعالیت «مؤسسه
آموزشی» به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰

«رالمرضا شجاعي» رئیس گروه آموزش و توانمندسازی مرکز آموزش و پژوه های توسعه و آینده نگهری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران گفهت :در سهال گذشهته  25مجهوز فعالیهت موسسهه آموزشهي در
بخ خصوصي صادر شده است.
ه گزارش روابطعمومي سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران ،وی افهزود :عهالوه بهر صهدور  25مجهوز
جدید ،ش مورد تمدید مجوز و دو مورد نیز ارتقای رتبه داشته ایم که در این حوزه ،نسبت بهه سهال گذشهته
رشد  110درصدی را نشان مي دهد.
وی با بیان اینکه  97موسسه آموزشي بخ خصوصي در استان ترران فعالیت دارد افزود :استان ترران در بهین
سایر استان ها ،مقام اول تعداد موسسات آموزشي را دارد و این موسسات در سهال گذشهته  1760دوره در رده
های شغلي و عمومي برای حدود  409هزار نفر و در مجموع  16میلیون نفر – سهاعت دوره آموزشهي برگهزار
کرده اند.
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران اظرار داشت :در سال گذشته
 77دوره برای مدیران با حضور  3790نفر و در مجموع  87هزار نفر -سهاعت بهه صهورت مجهازی (آنالیهن و
آفالین) برگزار شد.
وی عمده دوره های برگزار شده توسط موسسات آموزشي بخه خصوصهي را در رشهته فنهاوری اهالعهات
( )ITو بیشترین حوزه فراگیران را نیز مشارل معلمان ذکر کهرد و افهزود :بها توجهه بهه اهمیهت توانمنهد سهازی
معلمان 12 ،موسسه آموزشي بخ خصوصي به صورت تخصصي به معلمان آموزش مي دهند که شامل پهن
حیطه آموزشي مي شود.
وی سرفصل های آموزشي برگزار شده را بر اسا ابهال سهازمان امهور اسهتخدامي کشهور و مرکهز آمهوزش
مدیریت دولتي برشمرد و گفت :سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وظیفه اجرای دوره ها را در هارهوب نظهام
آموزش کارکنان دولت به منظور توانمندسازی و افزای سطح شایستگي مدیران و کارکنان برای برهره وری
و کارآمدی دستگاههای اجرایي بر عرده دارد.
وی برگزاری دوره های ویژه اساتید تحت عنوان احراز صهالحیت تهدریس بها شهرایط عمهومي تهدریس را از
مرترین بخ های روند آموزشي بیان کهرد و افهزود :تهاکنون هفهت موسسهه جرهاد دانشهگاهي شهامل :جرهاد
دانشگاهي ترران ،جراد دانشگاهي شرید برشتي ،تربیت مدر  ،الزهرا ( ) ،علم و صنعت ،شریف و سهازمان
قرآني دانشگاهیان کشور در حیطه های مختلف شغلي از سهازمان مهدیریت و برنامهه ریهزی ،مجهوز برگهزاری
دوره آموزشي ،دریافت کرده اند.

اعتبارات  ۱۰۳پروژه شهرستان فیروزکوه
مصوب و یا پرداخت شده است  +تصاویر

«دکتر «عالءالدبن ازوجي» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران ،هفدهم فروردین بها حضهور در
جلسه شهورای اداری شررسهتان فیروزکهوه گفهت :اعتبهارات  103پهروهه شررسهتان فیروزکهوه در سهال 1400
مصوب و یا پرداخت شده که جر خوبي نسبت به گذشته داشته ولي با توجه به ظرفیت این شررستان ،تالش
مي شود تا سال جاری نیز اعتبارات حوزه های مختلف از جمله هرح های عمراني ،افزای پیدا کند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترهران ،وی بها اشهاره بهه ههرح ههای مصهوب
استاني در سال جدید یادآور شد :برنامه ریزی اجرایي باید به گونه ای باشد که ههرح هها بهه صهورت فهوری،
عملیاتي شود تا نتیجه آن ملمو و مردم از آنرا استفاده کنند .در واقع خدمتي که به جامعهه فایهده نرسهاند بهه
کل سیستم ضربه وارد مي کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران یادآور شد :دولت وظیفهه دارد کهه در ازای مالیهاتي کهه از
مردم دریافت ميکند ،خدمات مقبولي انجام دهد و مردم شریف نیز باید نتیجهه ایهن مشهارکت همگهاني را در
سریع ترین زمان ممکن مشاهده کنند.
«ازوجي» با اشاره به رشد منفيجمعیت شررسهتان فیروزکهوه و مرهاجرت سهاکنان اظرهار داشهت :متاسهفانه بهه
زیرساخت ها توجه الزم و یا خدمات عمومي خوبي به مردم ارائه نشده که الزم است با همت باالی مسهئوالن
و ایجاد کسب و کار و اشتغال مولّد ،جمعیت مراجر ،برگردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران خاهرنشان کرد :وظیفه ماست که پیگیر جذب منابع اسهتاني
باشیم تا ضعف های زیربنایي بر هر شود و مسئوالن شررستاني نیز وظیفه دارند تا در حوزه مشهارکت ههای
مردمي به ویژه در تولید و اشتغال ،سرمایه گذاران را ترریب کنند تا با ایجاد کسهب و کارههای دانه بنیهان،
شرایط مطلوبي را برای مردم عزیز رقم بزنند.
وی گفت :شررستان فیروزکوه این ظرفیت را دارد که تا از محل تردد مسافر به مقصد گردشگری تبدیل شود
تا با حفظ و تقویت بافت بومي ،درآمد پایدار و تاب آور کسب کند.
وی با اشاره به حمایت ها و تالش های استاندار ترهران در جهذب و تخصهیص اعتبهارات و همچنهین تفهویض
اختیار از مرکز به شررستان ها ،بیان داشت :مقرر شهده ،دسهتگاه ههایي کهه فعالیهت بیشهتر و خهدمات مهوثر و
ملمو داشته باشند ،از حمایت های باالتری برخوردار شوند و تالش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،تهامین
منابع مالي هرح هایي است که مردم از خدمات آن به نحو شایسته برره مند شوند.

اعتبارات  ۱۰۳پروژه شهرستان فیروزکوه
مصوب و یا پرداخت شده است  +تصاویر

«وی رویکرد جدید این سازمان را «برنامه محور» بیان کهرد و افهزود :در نظهر داریهم کهه از ایهن پهس ،برنامهه
دستگاه ها را دریافت و اعتبارات الزم پس از بررسي ،اولویت بندی و بر اسا نیازها تخصیص یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران با اشاره به شعار سال که توسط مقهام معظهم رهبهری عنهوان
شده است ،خاهر نشان کرد :خاستگاه مطالبه موضوع های «دان بنیان و اشتغال آفرین» در حوزه تولید« ،استان
ترران» است ،زیرا بیشتر دانشگاه ها ،مراکز تحقیقاتي و اشتغال ههای مُولّهد در ایهن اسهتان قهرار دارد و هنانچهه
هرخ اقتصاد استان ترران به خوبي حرکت کند ،اقتصاد دیگر استان ها نیز شکوفا خواهد شد.
«ازوجي» تاکید کرد :با یاری خداوند متعال ،امسال را با برنامه ریزی جدّی و اثربخ با توجه به شهعار سهال و
هارهوب اهدا دولت و حمایت های استاندار محترم آراز خواهیم کرد و دستگاه های اجرایي نیز باید تمام
ظرفیت های خود را در این مسیر به کار گیرند تا ضعف ها برهر و ظرفیت ها تقویت شود.
«سید احمد رسولي نژاد» نمایده مردم شررستانرای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمي نیز از ابتکهار
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران برای برگزاری جلسات تخصصي با توجه به فرمایشات مقام معظهم
رهبری ،تشکر کرد و از تمامي دستگاههای اجرایهي و شهوراهای اسهالمي شهرر و روسهتا ،خواسهت کهه بهرای
برهر شدن مشکالت مردم ،تالش های مستمر و بي وقفه ای داشته باشند .وی از ادارات خواست که به هور
جدی و تالش همه جانبه در اجرایي شدن شعار سال اقدام کنند.
در ابتدای این نشست« ،ابوالقاسهم مرهری» فرمانهدار شررسهتان فیروزکهوه از تخصهیص اعتبهارات حهوزه ههای
عمراني ،کشاورزی ،آموزشي و برداشتي برای ایجاد و تکمیل هرح های زیر سهاختي تشهکر کهرد و خواسهتار
توجه بیشتر به این شررستان مرم شد.

طرح های تامین اعتبار شده استان
تهران باید تا پایان سال به بهره
برداری برسد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران در نشست شورای اداری شررستان دماوند گفت :هنانچه بنیهه اصهلي
تولید کشور بر دان استوار شود ،وابستگي سایر کشور ها به تولیدات ما بیشتر مي شود.
دکتر «عالءالدین ازوجي» افزود :شرکت های دان بنیان باید در دل تولید قرار بگیرند تا اقتصاد شکوفا و اشتغال بیشهتر
صورت بگیرد.
وی با اشاره به اعتبارات پی بیني سال  1400که برای  91پروهه در حوزه های مختلف مصوب شهد ،یهادآور شهد67 :
درصد اعتبارات این پروهه ها تخصیص داده شد که باید تا پایان سال به انجام برسد که مردم ،خدمت صورت گرفته را
ببینند و از مزایای آن برره ببرند.
وی تاکید کرد :دستگاه ها باید برنامه کوتاه مدت داشته باشد که در پایان سال  1401محقق شود و استاندار محتهرم نیهز
معتقدند که اختیارات الزم به شررستان ها داده شود تا افزای کارایي و خدمت رساني مطلوب اتفاق بیفتد.
وی پروههای کالن تهامین اعتبهار شهده سهال  1400شررسهتان دماونهد را شهامل تاسیسهات فاضهالب ،برسهازی راهرهای
روستایي ،آبخیزداری ،خدمات عشایری ،هرحرای هادی روستایي ،تامین آب آشامیدني ،نوسازی مهدار روسهتایي و
تاسیس خانه های برداشت بیان کرد و افزود :اعتبارات تخصیص یافته سال  1400برای دماوند ،هشمگیر بوده و در سال
جاری نیز تعداد پروزه ها بیشتر خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران اظرار داشت :جمعیت شررستان دماوند ،دارای رشهد مببهت  4و نهیم
درصدی است که زیر ساخترای فعلي پاسخگوی آینده نخواهد بود و مسوالن از هم اکنون برنامهه ریهزی الزم را انجهام
دهند.
در ابتدای این نشست «سید احمد رسولي نژاد» نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمي گفت :امسال
جانمایي مناسب برای ایجاد شررک صنعتي انجام خواهد شد و موضوع افزای تولیدات کشاورزی و رونق گردشگری
پیگیری مي شود.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای هرح ها گفت :ما و تمامي مسئوالن باید بی از گذشته تالش کنیم
و شررستان دماوند را به میدان رقابت برای خدمت به مردم تبدیل کنیم.
«رضا هاهرخاني» فرماندار شررستان دماوند در سخناني پیرامون تحقق شعار سال سال نیز گفت :مها بهه عنهوان سهربازان
نظام از دانشگاه ها برای تحقق این فرمان ،یاری خواستیم تا اهدا مورد نظر محقق شود.

استاندار تهران :سند توسعه منابع
انسانی دستگاه های دولتی ابالغ
می شود

نشست شورای راهبردی توسعه استان ترران با هد
 22 ،فروردین در استانداری ترران برگزار شد.

تدوین و ابال سند توسعه منابع انساني دستگاه های دولتي

به گزارش روابهط عمهومي سهازمان مهدیریت و برنامهه ریهزی اسهتان ترهران« ،محسهن منصهوری»
استاندار ترران در این نشست گفت :برنامه اصلي دولهت ،مهدیریت ،رشهد و ارتقهای کارکنهان بها
هد خدمت رساني برینه به مردم شریف استان ترران است.
وی افزود :اگر هه ایجاد سهامانه ههای خهدمات رسهاني ،کهار را بهرای مهردم آسهان کهرده امها بها
انتظارات دولت فاصله دارد و باید این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند.
وی تدوین سند توسعه منابع انساني توسط سازمان مدیریت و برنامه ریهزی اسهتان ترهران را اقهدام
ارزنده ای خواند و گفت :با ابال و اجرای ایهن سهند شهاهد ارتقها ،رشهد و برینهه شهدن وضهعیت
سرمایه انساني دستگاه ها خواهیم بود.
منصوری گفت :هال ها و فرصت های نیروی انساني و لزوم سازمان دهي بین دستگاهي مهورد
تاکید است ،زیرا در بعضي دستگاه ها و همچنین شررستانها به ویژه شررستان های تهازه تاسهیس
استان ،با انباشت نیرو مواجه هستیم و نسبت بین جمعیت و نیروی خدماترسان مناسب نیست.
استاندار ترران افزود :موضوع ارزیابي عملکرد دستگاه ها از جمله جشنواره شرید رجایي نیز مرم
بوده ،زیرا ارزیابي عملکرد و نظارت از ماموریتهای مرم سازمان برنامه اسهت تها شهاخص ههای
عمومي و اختصاصي باید ارتقا پیدا کند.
«

استاندار تهران :سند توسعه منابع
انسانی دستگاه های دولتی ابالغ
می شود

عالالدین ازوجي» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریهزی اسهتان ترهران نیهز در خصهوص وضهعیت سهاماندهي
نیروی انساني دستگاه های اجرایي گفت :بی از  324هزار نیروی خدمات رسهان در  138نرهاد دولتهي اسهتان
ترران مشغول به خدمت هستند که با اجرای سند توسعه منابع انساني ،کارایي و اثربخشي نیروها ،افهزای پیهدا
خواهد کرد.
«ازوجي» گفت :در حوزه تبدیل وضعیت استخدام ایبارگران و خانواده محترم ایشان نیهز بهالب بهر  7200مهورد
درخواست اشتغال داشتیم که اکنون  3000نفر از آنان مشغول به خدمت شدند.
وی با اشاره به میزان اعتبارات استاني اظرار داشت :تخصیص منابع مالي استان ترهران در سهال  1400نسهبت بهه
متوسط کل کشور باالتر بوده که برای تکمیل پروههای عمراني اختصاص یافته است.
وی افزود :بر این اسا  671میلیارد تومان برای  70پروهه زیر بنهایي و اجتمهاعي اسهتان تخصهیص داده شهده
است که تا پایان امسال به برره برداری خواهد رسید و تحول قابل توجري اتفاق خواهد افتاد.
وی خاهر نشان کرد :در پایان سال  ،1400کسری بودجه دوران گذشته شناسایي شد و سازمان برنامه و بودجه
این کسری ها را جبران کرد.
«

کارگروه «توسعه مدیریت» تشکیل
جلسه داد

نشست کارگروه «توسعه مدیریت» سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران 23 ،فروردین ماه برگهزار
شد.
به گزارش روابطعمومي سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران ،در این نشست به موضوع سیاسهت
اصلي کارگروه توسعه مدیریت و تعیهین کمیتهه ههای «سهرمایه انسهاني»« ،توسهعه دولهت الکترونیهک و
هوشمندسازی»« ،ساختار و فناوریههای مهدیریتي»« ،مهدیریت عملکهرد»« ،سهالمت اداری و صهیانت از
حقوق شرروندی» پرداخته شد.
«عالءالدین ازوجي» رئیس سهازمان مهدیریت و برنامههریهزی اسهتان ترهران در ایهن نشسهت بهر ارزیهابي
عملکرد ،خدمات رساني برینه به مردم و آموزش کارکنان در حهوزه ههای تخصصهي بهه ویهژه فنهاوری
اهالعات تاکید کرد تا دستگاه به صورت پویا عمل کرده و از شکل سنتي خارج شوند.
در ادامه هر یک از اعضا به بیان دیدگاه خود پیرامون تقویت کهارگروه توسهعه مهدیریت اسهتان ترهران
پرداختند«.

اعتبار  ۷۷پروژه برای شهرستان
پیشوا تامین شده است
کارگروه «توسعه مدیریت» تشکیل
جلسه داد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران 27فروردین در نشست شورای اداری شررستان پیشوا
گفت :سال گذشته  77پروهه برای پیشوا با تامین اعتباری بالب بر  63میلیارد تومان مصوب شد که بخه
عمده آن پرداخت شده است.
«عالالدین ازوجي» افزود :رویکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران در سال جاری ،توجه بهه
حاشیه شررها خواهد و برای این منظور برنامه هایي برای کاه آسیب های اجتماعي و نوسازی بافهت
های فرسوده در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به سفر ریاست جمروری به این شررستان گفت :برخي اعتبارات به صهورت اسهتاني پهی
بیني شده است و تمامي شررستان ها از جمله پیشوا از ان برره مند مي شهوند و بعضهي از پهروهه هها نیهز
اختصاص به این شررستان خواهد داشت.
«ازوجي» افزود :مبنای کار ما ،بر هر کردن مشکالت در کلوگاه هایي است که مانع رشهد شررسهتان
شده است.
وی عمده مشکالت زیرساختي شررستان پیشوا را عهدم وجهود بیمارسهتان ،مشهکالت آب و فاضهالب،
ایجاد راه و موانع مواصالتي دانست.
وی یادآور شد :برای اینکه شررستان پیشوا از این حالت خارج شود ،توجه به زیهر سهاخت هها و پهروهه
هایي است که باید امسال به برره برداری برسد تا مردم از اقدامات انجام شده برره مند شوند.

روند نزولی تورم کاالها و خدمات
مصرفی خانوارهای استان تهران در
سال ۱۴۰۰

«مسعود افشین» معاون آمار و اهالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران از روند نزولي تهورم
کاالها و خدمات مصرفي خانوارهای استان ترران در سال  1400خبر داد.
«مسعود افشین» معاون آمار و اهالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران از روند نزولي تهورم
کاالها و خدمات مصرفي خانوارهای استان ترران در سال  1400خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران ،به گفته وی شهاخص کهل تهورم
گروه کاال و خدمات در فروردین ماه  1400تورم  49/5درصدی را نشهان مهي دههد کهه در اسهفند مهاه
همین سال به  34/7درصد کاه یافت.
وی افزود :در ابتداری سال 1400نرخ تورم گروه" خوراکيها ،آشامیدنيها و دخانیهات"  63/1درصهد
بوده که در اسفند ماه به  40/7درصد کاه یافته است .بیشترین نرخ تورم در خهوراکي هها مربهوط بهه
"سبزیجات و حبوبات" با  64 /3درصد و کمترین تهورم مربهوط بهه "رورهن هها و هربهي هها" بها 17/7
درصد بوده است.
وی افزود :گروه "کاالهای ریر خوراکي و خدمات" تورم  31/4درصدی را در پایان سال  1400تجربه
کرده است که نسبت به اول سال کاه  11/6درصدی به خود دید .در این گروه بیشهترین نهرخ تهورم
مربوط به "هتل و رستوران" با رقم  56/7درصد و کمترین نرخ تورم مربهوط بهه "ارتباههات" بها رقمهي
معادل  4درصد اختصاص داشت.
وی خههاهر نشههان کههرد :اهالعههات تکمیلههي در سههامانه اهالعههات آمههاری اسههتان ترههران بههه نشههاني
( amar.org.irاهالعات آماری/نرخ تورم و شاخص قیمت/نهرخ تهورم مصهر کننهده) در دسهتر
عموم قرار دارد.

نشست هماهنگی دستگاههای ارزیاب
برای بررسی عملکرد سال ۱۴۰۰
دستگاههای استان تهران

نشست هماهنگي با دستگاههای همکاردر ارزیابي عملکرد سال  1400دستگاههای اجرایي استان ترران،
روز یکشنبه مورخ  28فروردین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران برگزار شد.
«علي شیرین» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انساني سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران در این
جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل فناوری اهالعات و ارتباهات استان ،اداره کل برزیستي استان و
استانداری ترران برگزار شد بر تعامهل و همهاهنگي بیشهتر ارزیابهان بها سهازمان ،اسهتقالل نظهر ارزیابهان
دستگاههای همکار و کیفیت گزارشات ارسالي مبتني بر شیوه نامه و دستورالعملها تاکید کرد.
در ادامه سمیه محرابي » رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان» نیز در زمینه شاخصهای ارزیابي توسط دستگاهرای همکار و نحوه امتیازدهي آنرها توضهیحاتي
ارائه کرد.
سپس هر یک از نمایندگان دستگاههای همکار به ارائه نظرات و پیشنرادات مبتني بهر تجهارب ارزیهابي
سال گذشته در راستای بربود فرایند و دقت در ارزیابي پرداختند.

دیدار با خانواده شهید «صادق آقا
محمد خان»

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران ،همزمان با سالروز میالد باسعادت حضرت امام حسن
مجتبي (ع) با خانواده شرید «صادق آقا محمدخان گرجي» دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامه ریهزی اسهتان ترهران« ،عالءالهدین ازوجهي» در ایهن
دیدار ضمن تجلیل از مجاهدات رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقد اظرهار داشهت :آرامه و
امنیت کشور مدیون جانفشاني و ایبارگری مجاهداني است که جان خود را در هبق اخالص نرهاده و بها
خون خود نرال پر ثمر انقالب را آبیاری کردند.
در ادامه ،برادر شرید به بیان خاهراتي از شرید «صادق آقا محمدخان گرجي» پرداخت.
در این دیدار« ،تاجیک» معاون بنیاد شرید و امور ایبارگران استان ترران نیز حضور داشت.

پیام تبریک رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تهران به مناسبت
روز ارتش

به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترران ،متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرارسیدن  29فروردین ماه ،تبلور استقالل و آزادى ،ارتشي اسهت کهه آوازه ریهرت و ههم بسهتگى آن،
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خالقیت ها و توانمندی های فناورانه دفهاعي و نظهامي پیشهرفته و بازدارنهده ،شهگفتي جرانیهان را در بهر
انگیخته است.
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راحل (ره) ،خرسندی مقام معظم رهبری (مدظله العالي) و ملت شریف و نجیهب ایهران عزیهز را فهراهم
آورده است و در مقابل ناامیدی دشمنان میرن اسالمي را رقم زده است.
یاد وخاهره شریدان همیشه جاوید ارت جمروری اسالمي ایهران را پها داشهته و اقتهدار ،سهربلندی و
موفقیت روزافزون ارت جمروری اسالمي را تحت عنایات حضرت بقیه اهلل االعظم (عه ) و تبعیهت از
تدابیر و فرامین نایب بر حق  ،مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا از درگهاه قهادر متعهال مسهئلت مهي
کنم.

حضور رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان تهران در میزگرد
اقتصادی شبکه خبر

«عالءالدین ازوجهي» رئهیس سهازمان مهدیریت و برنامههریهزی اسهتان ترهران 30 ،فهروردین در میزگهرد
اقتصادی خبر نیمروزی شبکه خبر سیما با موضوع «تحوالت جمعیتي و آثار اقتصادی آن» حضور یافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران ،وی در این میزگهرد بهر مهدیریت
برینه از فرصت های جمعیتي در ایهران تاکیهد کهرد و گفهت :فرصهت جمعیتهي ،یهک موضهوع خهاص
اجتماعي نیست ،بلکه ابعاد جمعیت شناسي ،اقتصادی ،بازار کار ،تامین اجتماعي ،سالمت و حتي حهوزه
برنامه ریزی را نیز شامل مي شود.
وی افزود :اتفاقاتي که در دهه گذشته در حوزه اقتصاد ایهران رخ داد و مها زیهان دیهدیم ،عهدم حضهور
جوانان در بازار کار است و متاسفانه جامعه نیز این سیاست را ادامه داد.
وی افزود :در سیاستگذاری و برنامه ریزی باید سرم نیروی انساني افزای یابد هراکه اقتصاد ایهران بهه
نسبت معیارهای جراني ،دارای کمبود نیروی کار است.
وی یادآور شد :با این روند ،اقتصاد ایران در آینده دهار کمبود نیروی کار مي شود و بهر منهابع انسهاني
حوزه اقتصاد ،اثر منفي خواهد گذاشت .بنا بر این باید در سیاستگذاری ها به افزای سهرم نیهروی کهار
توجه ویژه شود تا برره وری اقتصادی افزای پیدا کند.
وی یک واحد تولیدی را مبال زد و گفهت :در ایهران ،نهرخ نیهروی انسهاني در واحهد ههای تولیهدی 45
درصد و سرمایه نیز  55درصد است؛ درحالیکه سرم نیروی کار در کشورهای در حال گذار ،حدود 70
درصد است.
وی نظام مرارتي موفق را نظامي بیان کرد که به موضوعات مرارتي ،فني ،اجتماعي ،فهردی و آموزشهي
در خانواده و محیط کار ،توجه ویژه دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ترران ،نیروی انساني را یکي از ارکان مرم اقتصهاد برشهمرد
و افزود :در حوزه نیروی انساني باید به مباحبي هون :سالمت ،آمهوزش و نهوع نظهام حکمرانهي توجهه
شود.
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