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دماوندشورای برنامه ریزی شهرستان 

میلیاار  ریااا ابترااراس اساتان   ر تااا تبزیا  بای         ۱۵۰۰رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران باا بیاان ایه اه بای  از     
هازار میلیاار    ۴ابتراراس سفر رئیس جمهبر نیز هست که برآور های اولیه نشان م   هاد تادا     : شهرستان های استان است، گفت

.ریاا مهاب  به  ماوند اختصاص  ا ه م  شب 
  نااا  نمایهاده   به گزارش ایرنا، بالالدی  ازوج  اوا مر ا ماه  ر جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که با تضبر سید اتمد رسابل 

، اظهاار  مر م  ماوند و فیروزکبه  ر مجلس شبرای اسالم ، رضا طاهرخان  فرماندار و روسای ا اراس شهرستان  ماوند برگزار شد
تبسعه اساتان  پایتخت کمتر کشبری به اندازه ایران  چار نبسان فقر آمبزش ،  رآمدی و زیرساخت  است که ای  مبار   ر:  اشت

.باید مبر  تبجه باشهد
 رصد افزای  یافته ۴۱میلیار  تبمان بب  که نسرت به ساا  ر  تقریرا بی  از ۸۳ابتراراس شهرستان : ای  مقام مسئبا خاطرنشان کر 

. رصد افزای  ابترار خباهیم  اشت۵۰است و با اتتساب مبار   یگر بی  از 
ان های میلیار  تبمان ابتراراس استان   ر تاا تبزی  بی  شهرست۱۵۰بی  از : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت

میلیاار  تبماان مهااب  باه  ماوناد      ۴۰۰استان است و ابتراراس سفر رئیس جمهبر نیز هست که برآور های اولیه نشان م   هد تدا   
.تزریق م  شب  که تالش م  کهیم تخصیص ها به مب   باشد تا پروژه ها نهای  شبند

 رصدی ابتراراس شهرستان نسرت به ساا گذشته۵۵افزای  
باا تبجاه باه نیااز     متأسفانه  ر گذشته تخصیص ابترااراس، : رضا طاهرخان ، فرماندار شهرستان  ماوند نیز  ر ای  جلسه اظهار  اشت

.شهرستان صبرس نگرفته است
ابا  بادم    رگذشته نیازهای شهرستان  ماوند، به طبر کام  باه مادیران فرا سات  انع ااد  ا ه نشاد و ایا  مبضاب  ب       : وی افزو 

ماناده  ر شهرساتان   اختصاص بب جه مهاسب به ای  شهرستان  ر سالهای گذشته گر ید و اکهبن شاهد انراشته شدن کارهای برزمی 
. ماوند هستیم

ژه های بمرانا ،  مدیران ا اراس متبل  باید با اتصاء مش الس، نیاز سهج  و همچهی  روند اجرای  پرو: ای  مقام مسئبا بیان  اشت
.ههدمش الس و راه ت  های مبجب  را به مدیران فرا ست  ارائه  ههد و با پیگیری های مستمر نسرت به تحقق آن ا دام ک

باههاد باب  و  ر    ر ای  راستا مدیریت شهرستان و نمایهده محترم مجلس نیز با تمام تبان  ر کهار آنان خ: طاهرخان  خاطرنشان کر 
.سطح مل  نیز پیگیریهای الزم صبرس خباهد گرفت

ساا از اتداث آن تاکهبن هیچگبناه  ۱۵ ر شهرک های الهیه و سلحشبران شهر  ماوند با گذشت : فرماندار شهرستان  ماوند گفت
ه نشاان  ههاده   خدمات  از  ری  ورزش ، ایجا  فضای سرز، خدماس آمبزش ، فرههگ  و ورزش  به آن اختصاص  ا ه نشده است ک

گیار مطالرااس مار م    آن است پیگیری های الزم  ر گذشته تبسط مسئبالن متبل  انجام نشده و مسئبالن باید با کاار شارانه روزی پی  
.شهرستان  ماوند باشهد



ریزی شهرستان فیروزکوهشورای برنامه 

دیریت و برنامه کمیته برنامه ریزی شهرستان فیروزکبه با تضبر بالءالدی  ازوج  رییس سازمان م
رای ریزی استان تهران، سید اتمد رسبل  نااا  نمایهاده مار م  ماوناد و فیروزکابه  ر مجلاس شاب       

بام  نااا   اسالم ، تشمت اهلل سلیمان  معاون هماههگ  برنامه و بب جه سازمان مادیریت، پرویاز  ا   
میته برناماه  مدیر نظام فه  و اجرای  سازمان مدیریت، محمد تیدری مه  فرماندار و اولیای   بیر ک

.ریزی شهرستان فیروزکبه، اوا مر ا ماه برگزار شد
ائ  و به گزارش روابط بمبم  سازمان مدیریت و برناماه ریازی اساتان تهاران، پاس از بررسا  مسا       

ر  ر ساطح  مبضبباس مرببط به شهرساتان فیروزکابه  ر کمیتاه برناماه ریازی، مسائبالن باا تضاب        
. شهرستان، با مر م گفت و گب و از نز یک با مش الس آنان آشها شدند



«اویکیانوش غدیر حمید»دیدار با خانواده شهید 

اس رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساتان تهاران، پاهجم مار ا  مااه همزماان باا ساالروز بملیا         
. یدار و گفت و گب کر « کیانبش غدیر تمیداوی»مرصا  با خانبا ه شهید 

 ر ایا   «بالءالدی  ازوجا  »به گزارش روابط بمبم  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
:  یدار ضام  تجلیا  از مجاهاداس رزمهادگان اساالم  ر هشات سااا  فاا  مقادد اظهاار  اشات           

ا زناده  خانبا ه های معظم شهدا و ایثارگران، تق بزرگ  بر مر م ایران  ارند و همه ما وظیفه  اریم ب
و نگه  اشت  یاا  و خااطره شاهدا و جانراازان و خادمت باه خاانبا ه معظام آناان، مسایر ایثاارگری           

.مجا هت را استمرار  هیم
ابراداهلل  وی با اشاره به  ر پی  بب ن محرم الحرام و ایام شها س ساید و سااالر شاهیدان تضارس اب    

 ر و یاران باوفاای  (  )خط سرخ شها س با الهام از شها س امام تسی  : اظهار  اشت(  )الحسی 
باا تأسا  از   « کیاانبش غادیر تمیاداوی   »سااله  ۱7 فا  مقدد تجل  یافت و جبانان  چابن شاهید   

رلبته  ارار  واژه ایثار را به خبب  بیان کر ند و ایا  سارک زنادگ  بایاد سا     (  )تضرس بل  اکرر 
.گیر 

.تمعاون بهیا  شهید و امبر ایثارگران استان تهران نیز تضبر  اش« تاجیک» ر ای   یدار، 
 ر آبا ان  یده به جهان گشب  و سا   ۱۳۴9 ر ساا « کیانبش غدیر تمیداوی»گفته  است، شهید 

.به  رجه رفی  شها س نائ  آمد۱۳66سالگ   ر ساا ۱7



تهران نخستین نشست ستاد تجهیز درآمد استان
برگزار شد

نخستی  نشست ستا  تجهیز  رآمد استان تهران برگزار شد
ازمان مادیریت  نخستی  نشست ستا  تجهیز  رآمد استان تهران با تضبر بالءالدی  ازوج  رئیس س
مار ا  مااه   ۱۱و برنامه ریزی استان و  او  طررسا مدیر ک  امبر ا تصاا ی و  ارایا  اساتان تهاران،     

.برگزار شد



رای قابلیت ویژه گردشگری فیروزکوه ب
چهار فصل سال

گری از ظرفیات  فیروزکبه به لحاظ گر ش: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفترییس 
.تانه را  ار و پتانسی  باالی  برخبر ارست که ام ان فراهم کر ن تفریحاس تابستانه و زمس

ماناداری ایا    بالالدی  ازوج   ر نشست بررس  مش الس مهاطق گر شگری فیروزکابه کاه  ر فر  
هرستان تدوی  باید برنامه جام  و مدون  برای مهاطق گر شگری ای  ش: شهرستان برگزار شد؛ افزو 

.کر  و و از سرمایه گذاران ای  بخ  تمایت کر 
ر را  ارناد،  بسیاری از شهر های کشبر  ر فصبا خاص  از ساا ام ان پاذیرش گر شاگ  : وی گفت

و طریعات  وساتان   اما فیروزکبه با تابستان خهک و زمستان زیرای  که  ار  همیشه برای گر شگران
.جذاب است

روستای ای  بخا   ۴۸بخشدار مرکزی شهرستان هم از نرب  تدا   ام اناس  ر مهاطق گر شگری 
.انتقا  کر  و خباستار برنامه ریزی مدون و بلهد مدس برای رف  ای  کمرب  ها شد

ا اجرای طرح های گر شاگری  ر روساتا هاای بخا  مرکازی با      : محمد صا ق رتماندوست گفت
اییان هام مهجار   تبجه با  ابلیت باالی ای  مهاطق م  تباند به جذب  رامد و افزای  سطح رفاه روسات 

.شب 
گری ای  شهرساتان  بر اساد تصمیم ستا  مدیریت بحران فیروزکبه تمام مهاطق گر ش: گفته  است

.مر ا ماه تعطی  است و از ورو  گر شگران به مهاطق جلبگیری م  شب ۳۱تا ۵از 



ی نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز
ولتاستان تهران با رسانه ها به مناسبت هفته د

میلیار  تبمان  ت می  پروژه های مدارد سطح استان تهاران ۲۵۰۰رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران از تامی  ابترار 
.از مح  ابتراراس سفر ریاست جمهبری به ای  استان خرر  ا 

راری اماروز   به گزارش روابط بمبم  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به نق  از ایسها، بالء الادی  ازوجا   ر نشسات خ   
تهاران نقا  ملا  و    اساتان :  ر تشریح بمل ر  سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران ظرف ی سااا گذشاته گفات   ( ی شهره)

 رصدی  ر تبلید ناخالص  اخلا   ۲۸ای  استان سهم . فرامهطقه ای  ار  و از بعد ژئبپلبتیک نق  ب  بدیل  برای کشبر ایفا م  کهد
اساتان  .  رصد ک  جمعیات کشابر را  ر خاب  جاای  ا ه اسات     ۱۸ رصدی  رآمدهای مالیات  کشبر را  ار  و ۵۲کشبر و سهم 

 رصد را  ر کشابر  ۳۰تهران  ر بمده شاخص های کشبر همچبن شاخص های اجتماب ، ا تصا ی و فرههگ  بمدتا سهم  تدو  
 رصاد رشاد ا تصاا ی کشابر     ۵۰. لذا اگر تهران  ر وضعیت ا تصا ی رشد  اشته باشد باب  رشد ا تصا  کشبر خباهد شاد .  ار 

. رصد است7۰مرببط به بخ  خدماس است که  ر استان تهران ای  سهم تدو  
اماس باه بهابان   وی  ر تشریح روی ر های تحبل  ی ساا گذشته  ر ا داماس  ستگاه های اجرای  به مبضب  نتیجه محبر شدن ا اد 

برس جدی مابر    ر بح  نظارس نیز با تبجه به ای  که  ر  وره های گذشته بُعد نظارت  به ص: روی ر ی اساس  اشاره کر  و افزو 
.تبجه  رار نم  گرفت  ر ای   وره ای  مبضب  به صبرس جدی مدنظر  رار گرفت

ه صبرس کل  ظرف  و ساا گذشته با شیب  کرونا، کسب و کارها و ب: رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران ا امه  ا 
اورانه  ر همای   ا تصا   ر تالت رکب   رار گرفت و بخش  از کسب و کارها  چار آسیب شد و از سبی  یگر کسب و کارهای فه

ر هزار واتد ا تصا ی  ر استان تهران تعطی  شد که ی   از آسیب های مبجاب    ۳۱تقریرا ۱۴۰۰تا 9۸از ساا .  وران رونق گرفت
دمات  واتادهای خا  . استان  لمدا  م  شد، اما  ر  وره جدید روی ر  اتیاء و بازسازی ای  واتدها  ر  ستبر کار  رار گرفته اسات 

طاه  از واتدهای  بب ند که  ر ای  ایام تعطی  شدند اماا  ر نق ... روزمز  همچبن بخ  خدماس، تم  و نق ، امالک و مستغالس و 
هرب  پیدا کر  هزار واتد ا تصا ی خب اشتغال   ر  وران کرونا اتیاء شدند به ای  ترتیب  ر تبزه خب اشتغال  وضعیت ب6۵مقاب  

.ول   ر تبزه مز بگیری  چار آسیب شدیم
شبر پایی  تر اسات،  ازوج  با اشاره به ای  که استان تهران از جمله استان های  است که سطح نرخ بی اری آن از سطح نرخ بی اری ک

 ر نرخ تابرم  ر اساتان تهاران   . هزار نفر به شاغلی  استان تهران افزو ه شد۱۸7، ۱۴۰۱ ر ساا گذشته یعه  ساا مهته  به : ا امه  ا 
هزار ۳۲، ۱۴۰۰ابتراراس بمران   ر ساا. ساا های گذشته به صبرس متبسط  و  رصد کمتر از نرخ تبرم متبسط کشبر بب ه است

.هزار میلیار  ریاا تخصیص بب جه  ر ای  تبزه  اشتیم۲۵میلیار  ریاا بب ه که 



ی نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز
ولتاستان تهران با رسانه ها به مناسبت هفته د

هام تاری    سازمان برنامه و بب جه کشبر  ر روی ر های ا تصا ی خب  چارچبب های  را مادنظر  ار  کاه ی ا  از م   : وی تاکید کر 
۸۰۰هازار و   ر سطح اساتان تهاران یاک   . آنها ای  است که به هیچ بهبان تا اتمام پروژه های نیمه تمام پروژه جدیدی تعریف نشب 

میلیار  تبمان ۵۰۰۰از پروژه نیمه تمام ابتراراس آن از مح  ابتراراس استان  تأمی  م  شب ، شهاسای  شده که برای ت می  آنها بی 
وندان و پیشارفت  بر همی  اساد باید برای ت می  ای  پروژه ها اولبیت بهدی انجام م  شد که با تبجاه باه نیااز شاهر    . مهاب  الزم است

.فیزی   نسرت به ت می  و اتمام ای  پروژه ا دام خباهد شد
ان تهران نیاز  رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران  ر خصبص روند ت می  پروژه های بخ  تم  و نق   ر سطح است

دارد بخ  بمده ای از پروژه های کالن ما  ر تبزه آب و فاضالب، تم  و نق  و سالمت شام  ت می  بیمارستان ها و م: ا امه  ا 
عمیار و تجهیاز   است که تامی  ابتراراس آن از سطح مل  انجام م  شب  و مرببط به سازمان برنامه و بب جه کشبر است و پروژه های ت

.مرببط به استان ها است
: ر ازوج   ر خصبص نگاه ویاه به تبسعه و ت می  زیرساخت ها  ر بخ  جهابب شارق و جهابب غارب اساتان تهاران اظهاار کا        

تاه اناد بعاد    روی ر  سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران ای  است که شهرستان هاای  کاه  ر ایا  محادو ه اساتان  ارار گرف      
قا   زیرساخت های آنها مبر  تبجه ویاه  رار بگیرند لذا  ر شاخص های آب و فاضاالب، سااخت بیمارساتان، مادارد و تما  و ن     

اا جاری باا ساربت   ا داماس نشان  ههده ای  تبجه به شهرستان هاست به ش ل  که بیمارستان مفتح بملیاس بمران  آن از ابتدای س
 ر .   انجاام خباهاد شاد   بسیار زیا ی پیگیری شد و  ر پیشبا نیز بیمارستان نیمه کاره ای که وجب   اشت تامی  مال  آن برای ت میا 

.تقیقت تبجه ویاه ای به تبزه سالمت  ر سه شهرستان ورامی ،  رچک و پیشبا شده است
 ر بب جه سااا   ر بخ  فرههگ  استان تهران نیز مبضبب  تحت بهبان صهدوق های تبسعه و پیشرفت تبسط  ولت: وی ا امه  ا 

ه نهاا ی  ر  جاری پیشهها  شد که  ر مجلس شبرای اسالم  ای  پیشهها  ر  شد ول   ولت روی ای  بح  تاکیاد ویااه ای  ار  کا   
.استان ش   بگیر  و ابتراراس معطبف به تبسعه کسب و کار را مدیریت کهد

سهد آماای  اساتان   ما فراتر از ای  سهد،: رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران  ر خصبص سهد تبسعه استان نیز گفت
بایاد براسااد   را  اریم که باید جاری و ساری شب  ی   از ن اس کلیدی ای  سهد و ب   و اتفاق مهم است که کارکر های اساتان 
هم استان تهران نیز تفظ مهاب  استان یعه  تفظ آب و خاک باشد و تقسیم کار مل  نیز  ر سطح کالن کشبر انجام شده و  ر آن س

کاه  ر اساتان    ر همی  راستا  ر سطح استان تهران نگاه ویاه ای به روی ر  ا تصا   ان  بهیان شاده اسات چارا   . مشخص شده است
زه از اهمیات  ای  ظرفیت ویاه باب  شده کارکر های استان تهران  ر ای  تاب . شرکت  ان  بهیان مستقر است۳۳۰۰تهران بی  از 

.ان باشدویاه ای برخبر ار باشد لذا زیرساخت های  که  ر استان تهران ش   م  گیر  باید مرته  بر ا تصا   ان  بهی
ا ی  متجااهر باه    ر تبزه مقابله با آسیب های اجتمااب  مبضاب  معتا   : رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان تهران تاکید کر 

داماس الزم بارای  ش   ویاه ای مدنظر  رار گرفته تا  ر سه نقطه خالزیر، هرندی و مهطقه ای از شهرستان بهارستان به صبرس ویاه ا 
.رف  ای  آسیب اجتماب  انجام شب 



یس دیدار فرماندار شهرستان ورامین با رئ
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

تهران

ءالیدین  مجید درویشی فرماندار شهرستان ورامین، سیی ا  مردادمیاب  یا د تیر       
و تی   ازوجی رئیس سازمان مدیریت و  رنامه ریزی استان تهیران دییدار و ت یت   

. رد

  و محایط زیسات،    ر ای   یدار پیرامبن تخصیص ابترار برای کمربهدی شماا شهرستان، نگهداشت مهاب  طریعا 
ن  باه روساتاها و   ایجا  بانک خبن  ر جهبب شرق استان تهران، تقبیت میراث فرههگ  و صهای  ترادیل ، آبرساا  

  و تعاری   اتداث مجتم  آب ، ایجا  فضای الزم برای ستا  مدیریت بحران، بهسازی و تبسعه فضاهای ورزشا 
.چهدی  محبر شهری و روستای ، بح  و گفت و گب شد



ل  بازدید از فعالیت ها و تجهیزات اداره ک
هواشناسی استان تهران

میرداد میاب از   31د تر   ءالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و  رنامه ریزی استان تهران، 
.فعالیت ها و تجهیزات ادارب  ل ه اشناسی استان تهران  ازدید  رد

ی اساتان   ر ای  باز ید که تشمت اهلل سلیمان  معاون هماههگ  برنامه و بب جاه ساازمان مادیریت و برناماه ریاز     
بانمهادیها و  تهران نیز تضبر  اشت، مجتر  جالل  مادیرک  هباشهاسا  اساتان تهاران باه تشاریح فعالیات هاا، ت        

. نیازهای ای  سازمان پر اخت














