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پیگیری برنامه ها و پروژه های جاری 
1401شهرستان های دماوند و فیروزکوه



کارگروه اقتصادی استان تهران تشکیل شد



نشست کمیته نوسازی و عمران شهری 
شهرداری های استان تهران برگزار شد



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
رویداد ملی »تهران در جمع هنرمندان 

حضور یافت« گرافیک



کارگروه پژوهش استان تهران تشکیل شد



جلسه تشریح سامانه اطالعات مکانی تردد 
ناوگان حمل بتن در سطح شهر تهران برگزار 

شد



همایش آموزشی روابط عمومی های سازمان 
برنامه و بودجه کشور برگزار شد

ش روابط   دکتر افقهی، مشاور رییس سازمان و رییس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه در همای
ن روابط  عمطومی سطازمان هطای اسطتانی بطه ع طوا       : عمومی های استان ها و سازمان های تابعه گفطت 

میط ففری ی  چشم،  گوش و زبان مهمترین نهاد حاکمیتی کشور، وظیفه دارنط  بطرای حفطش کشطور، ا    
.ک   

.به حول و قوه الهی و برکت خون شه ا، شرای  کشور هر روز  بهتر خواه  ش : وی افزود



ال  بازدید از عملکرد سد مخزنی نم رود و طرح انتق
آب به تهران

ه تهطران  برنامه بازدی  از عملکرد و فعالیت س  نم رود و طرح عالج بخشطی سط   ر و انتقطال ف  بط    
ایی و تولیط ی  روز یکش به پ جم تیرماه با حضور مه  س حمی  امانی هم انی معاون ف ی، امور زیرب 

یجطت  سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فطر  مجطج ی رسطیس امطور ف ، کشطاورزی و م طی  ز      
ریزی استان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر عالءال ین ازوجی رییس سازمان م یریت و برنامه

ه تهران، مه  س بهزاد پارسا م یرعامل شطرکت ف  م ققطه ای تهطران و مه ط س مهطاس ریطیس گطرو       
.زیرب ایی و تولی ی سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار ش 



امه نشست مشترک رئیس سازمان مدیریت و برن
ن ریزی با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استا

تهران برگزار شد

قتصطادی و  نشجت مشترک رسیس سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران بطا مط یر کطل امطور ا    
ان مط یریت و  به گزارش رواب  عمومی سازم. دارایی و معاونین دو دستگاه، هفتم تیرماه برگزار ش 

ان تهطران  برنامه ریزی استان تهران، عالئ ال ین ازوجی رسیس سازمان م یریت و برنامطه ریطری اسطت   
: داشطت در این دی ار با اشاره به ظرفیت های با ی دو دستگاه بطرای همکطاری هطای متقابطل اظهطار     

ها بع وان دو اقتصاد و دارایی و سازمان م یریت و برنامه ریزی استان می توان   در بجیاری از حوزه
.بازوی توانم   عمل ک   

ک اقتصطادی اسطتان   وی ضمن ارایه پیش هاد تشکیل کارگروه ف ی اقتصادی برای تهیه گزارش مشتر
تان ضطروری  تهران، گجترش همکاری های دو دستگاه را برای تجهیل و تجطری  فرفی ط  بودجطه اسط    

.ع وان کرد
سعه تعامالت داود طبرسا م یرکل اقتصاد و دارایی استان تهران، ه ف از برگزاری این نشجت را تو

.دو دستگاه در حوزه های کاری مشترک ع وان کرد
یت وصطول  بطا توجطه بطه حجاسط    : نمای  ه وزیر و م یر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود

 هاد درفم ها و ضرورت ک ترل میزان درفم ها و سهم وصول درفم های دستگاههای اجرایی، پیشط 
ا ارایطه  تشکیل جلجات کارگروه ستاد درفم  استان بصورت م ظم و در دوره های زمطانی دوماهطه ر  

.کرد
ی وی تهیططه گططزارش هططای اقتصططادی در کططارگروه هططای مشططترک، تطط وین گططزارش مجططت   وصططول 

درفمطط ها و همفکططری و تعامططل در خصططو  دریافططت گططزارش میططزان جطط   اعتبططارات نقطط ی     
یگطر  دستگاههای اجرایی و اس اد خزانه اسطالمی بطرای تخصطیم بموقط  و صط یم درفمط ها را از د      

م ورهای همکاری اداره کل امطور اقتصطادی و دارایطی و سطازمان مط یریت و برنامطه ریطزی اسطتان        
.تهران برشمرد



تان سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اس
تهران

عالءالط ین  »ری استان ار تهطران و دبیط  « م جن م صوری»سومین جلجه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست 
.زار ش رییس سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران و با حضور معاونین استان ار و سایر اعضا برگ« ازوجی

ن نشجطت  اسطتان ار تهطران در ایط   « م جن م صوری»به گزارش رواب  عمومی سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران، 
ا مط یران  در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مباحث مهطم اقتصطادی و توسطعه ای پرداختطه مطی شطود تط       : اظهار داشت

ان در کشطور نیطز   دستگاه ها تجل   زس برای تعامل و تصمیم گیری را داشته باش   و همچ طین نقطش و  جایگطاه اسطتان تهطر     
.بررسی و مشخم شود

ره گطی،  تصور این است که اسطتان تهطران در بجطیاری از حطوزه هطا، پیشطرو اسطت و تطا یر قابطل توجطه ف          : وی اظهار داشت
روی، ایجطتایی و  اقتصادی و اجتماعی بر کشور می گ ارد ولی با انجاس ت لیل هطای مب طایی و کطاربردی، میطزان دقیط  پیشط      

مهم قرار ک  ی اق امات، مشخم می شود و در این میان شورای برنامه ریزی و توسعه، در جایگاه بررسی این موضوعات
.دارد

تان تهطران  دولت رش  هشت درص ی اقتصاد را بطرای اسط  :  وی با اشاره به گ ر از دوره پرخقر کرونا در کشور اشاره کرد
ن رشط  اقتصطادی   تکلیف کرده که با لقف خ ا، عبور از شرای   ویژه کرونایی، برنامه ریزی ج ی و توجه به بهره وری، ای

.م ق  خواه  ش 
ل انجطاس شط ، پیگیطری    اق اس مهمی که برای اشتغا: استان ار تهران با تاکی  بر نقش تجهیلگری دولت در حوزه اشتغال گفت

.ضواب  استقرار ص ای  است که این مشکل پ جاه ساله استان تهران، در ابت ای دولت سیزدهم رف  ش 
خطش باشط  و   اراسه تجهیالت در حوزه اشتغال بای  ه فم   و نتیجه ب: م صوری در بخش دیگری از سخ ان خود یادفور ش 

.برنامه های تکلیفی نیز مبت ی بر توان دستگاه ها تعریف شود
یطار از اسطتان بطه    وی تقویت شورای برنامه ریزی شهرستان های استان تهطران را بطرای تصطمیم گیطری دقیط  و تفطوی  اخت      
یت ب ط ی پیگیطری   شهرستان ها را خواستار ش  تا فرمان اران و مجئو ن م لی، مجاسل و موضوعات را با تجل  بیشتر و اولو

.و اجرا ک   
برنامه ریزی و رسیس سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران و دبیر شورای« عالءال ین ازوجی»در ابت ای این نشجت، 

در شطرای  کرونطایی حطاکم بطر     : پرداخطت و گفطت  1400و 1399توسعه در سخ انی به ت و ت اقتصاد ایران در سطالهای  
قیطل و فعالیطت   کشور برخی فعالیت های اقتصادی از جمله گردشگری، خ مات فره گی و ه طری، ورزشطی و تفری طی تع   

.های اقتصادی در حوزه های فموزش و خ مات مربوط به اص اف نیز کاهش یافت
در برخی از فعالیت های اقتصادی از جمله سطالمت، فطن فوری اطالعطات، فمطوزش مجطازی و      : وی همچ ین اظهار داشت

.تجارت الکترونیک نیز شاه  بهبود نجبی بودیم



۱۸صره نشست کمیته استانی پرداخت تسهیالت تب
قانون بودجه برگزار شد

تیرمطاه بطه ریاسطت معطاون همطاه گی امطور       25روز شط به  1401قطانون بودجطه   1۸کمیته استانی پرداخت تجهیالت تبصطره  
.اقتصادی استان ار تهران برگزار ش 

و تصطوی   به گزارش رواب  عمومی سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران، حشمت اله عجطگری در جلجطه بررسطی   
هزی ه : با اشاره به اهمیت ج   این تجهیالت اظهار داشت1400قانون بودجه سال 1۸طرح های تجهیالت ب   الف تبصره 

و بایط  بطه گونطه ای    ص یم و کارش اسی تجهیالت یارانه دار فرصت مغت می برای ا رگ اری ملموس در اقتصاد استان است
.ددج   شود که باعث رون  تولی  و ایجاد اشتغال و از همه مهم تر ا رات مثبت فن در زن گی مردس فشکار گر

ح هطا بجطیار   نظارت بر ن وه ج   تجهیالت و  زمان بهره برداری این ططر : وی در بخش دیگری از سخ ان خود تاکی  کرد
، بانک عامطل و  حاسز اهمیت است و در این راستا کمیته نظارت متشکل از سازمان م یریت و برنامه ریزی، اقتصاد و دارایی

ت فیزیکطی و  دستگاه اجرایی وظیفه بررسی و نظارت بر اجرای طرح ها را برعه ه دارنط  و بایط  گزارشطی از رونط  پیشطرف     
.  ریالی طرح ها به صورت مجتمر به دبیرخانه ارسال ک   



کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان مالرد

تیرماه در کمیته برنامه ریطزی و توسطعه شهرسطتان مطالرد    22رییس سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران، « عالءال ین ازوجی»
درص  از درفم  کل کشور را تامین می ک  ، امطا شهرسطتان هطای اسطتان تهطران در زمطره       50با وجودیکه استان تهران ح ود : گفت

.استان های کم برخوردار کشور قرار دارد
هم برای افزایش در سال گ شته، بخش زیادی از اعتبارات به بافت های فرسوده و کم برخوردار اختصا  یافت و امجال: وی افزود

.این اعتبارات پیگیری  زس انجاس می شود
شط ه کطه   امجال سهم اعتبارات پروژه های شهرستان های م روس در استان نجبت بطه سطال گ شطته حط ود دو برابطر     : وی یادفور ش 

.شهرستان مالرد نیز از این اعتبارات بهره م   ش ه است
پطروژه قابطل   20رییس سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به ای که از م ل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، ح ود 

.ایش خواه  بوددر صورت نیاز و پیگیری دستگاه های اجرایی، تع اد این پروژه ها قابل افز: پیگیری و یا در حال اجراست، افزود
یطزی،  در استان تهران برخی پروژه های به صورت نیمه تماس، رهطا شط ه کطه سطازمان مط یریت و برنامطه ر      : خاطر نشان کرد« ازوجی»

.وظیفه دارد امور این پروژه ها را برای ارایه خ مت به مردس دنبال ک  
  ، از حمایطت  شهرستان هایی که در پیشبرد اه اف دولت  و تکمیل پروژه ها برای خ مت رسانی به مردس موف  عمل ک : وی افزود

.ویژه برخوردار خواه   ش 
سطاختی و حطوزه   در س   فمایش استان تهران، شهرستان  مالرد بای  سهم خود در تقجیم کار ملی،  ظرفیت های زیطر : وی تاکی  کرد

.کج  و کار را ش اسایی و از فن بهره برداری ک  
تانی نجبت  به شهرستان انتظار داریم که نگاه تصمیم گیران اس:  فرمان ار شهرستان مالرد گفت« جابر کریمی»در ابت ای این نشجت، 

.ها تغییر ک  ؛ چرا که فرمان اران و مجو ن م لی به اولویت ها و مجاسل م ققه تجل  کافی دارن 
شهرستان مالرد از زیرساخت های اولیطه م طروس اسطت و در حطوزه سطرانه هطای اجتمطاعی و فره گطی، دچطار          : وی خاطر نشان کرد

.م رومیت بوده و امی وارس  با استقرار دولت سیزدهم، نگاه م رمیت زدایی و ع الت م وری، حاکم شود
نتظطار جط ی   شهرستان مالرد، از نظر فق ان و  کمبود امکانات در استان تهطران، رتبطه اول و یطا دوس را دارد و ا   : گفت« جابر کریمی»

.داریم تا با نگاه ویژه دولت، مقالبات مردس با سرعت بیشتری پیگیری و م ق  شود
کمیته برنامطه  :رییس حوزه ریاست و رواب  عمومی سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران نیز اظهار داشت« کوروش لهراسبی»

شهرستانی ریزی و توسعه شهرستان، جایگاه مهمی در توسعه و حل مشکالت دارد و در واق  این شورا، نقش هیات دولت در مقیاس
.را دارد

شهرسطتان  را داشطته و    کمیته برنامه ریزی، کمیته توزی  اعتبار و م اب  نیجت، بلکطه نقطش م طوری در برنامطه ریطزی     : وی تاکی  کرد
.مصوبات این کمیته، قابلیت پیگیری در سقوح شهرستان، استان و کشور را دارد

لگری داشته ریاست و کارش اسان سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران، همواره نقش حمایت، ه ایت و تجهی: وی یادفور ش 
.و فماده خ متگ اری به مردس شریف استان است

ن تهطران بطرای   انججاس و پیگیری های هماه گ مجو ن شهرستان، موج  ش ه تا رییس م ترس سازمان م یریت و برنامه ریزی اسطتا 
.چهارمین مرتبه در سال جاری به شهرستان مالرد سفر ک    و شخصا پیگیر موضوعات شون 



زار شدکمیته برنامه ریزی شهرستان اسالمشهر برگ

رر استان ار م ترس و  حضور مک: حجین حبیبی فرمان ار اسالمشهر در کمیته برنامه ریزی شهرستان اسالمشهر گفت
نیازهطا و  رییس م ترس سازمان م یریت و برنامه ریزی اسطتان تهطران در شهرسطتان اسالمشطهر، نشطان از توجطه بطه       

.مقالبات شهرستانی دارد
از بطه  شهرستان اسالمشهر، ضمن دارا بطودن از ظرفیطت هطای خطا ، مجطاسل و مشطکالتی دارد کطه نیط        : وی افزود

.رسی گی فوری دارد
نیطز در  رییس حوزه ریاست و رواب  عمومی سازمان م یریت و برنامه ریطزی اسطتان تهطران   « کوروش لهراسبی»

ا دارد و کمیتطه برنامطه ریطزی شهرسطتان، نقطش هیطات دولطت در مقیطاس شهرسطتانی  ر         : این نشجت اظهار داشطت 
.تصمیمات فن  زس اجراست

ان ها را رصط  و  سازمان م یریت و برنامه ریزی استان به صورت ویژه، امور کمیته برنامه ریزی شهرست: وی افزود
.پیگیری می ک   تا مردس هر چه سریعتر شاه  توسعه و رف  مشکالت باش  



آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های
اجرایی برگزار شد

گاه در ماه های اردیبهشت و تیر به ترتی  ویژه وزارت فموزش و پرورش و دست1401فزمون استخ امی در سال 
.های اجرایی برگزار ش 

شطرکت  77414به گزارش رواب  عمومی سازمان م یریت و برنامه ریزی استان تهران، هر دو فزمون در مجموع 
داوطلط   6۸۸6تطن و در اسطتان    7466ک   ه داشته است که تع اد پ یرفته ش ه در فزمطون فمطوزش و پطرورش    

.پ یرفته ش ه ان 
.تن بوده است9460تع اد شرکت ک   گان فزمون دستگاه های اجرایی نیز 










