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برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره «شهید رجایی استان تهران» معرفی شدند
دوره آموزشی ویژه معاونین ،مدیران ،روسای گروه ها و کارشناسان مسئول سازمان
ازوجی :سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل پروژه ها ،اعتبار ویژه تخصیص داده است
استفاده از ظرفیت نخبگان و پارکهای فناوری برای توسعه استان تهران
استاندار تهران :وجود ابهام در برخی قوانین و تفسیرها ،موجب کندی شتاب توسعه در استان می شود

برپایی نمایشگاه عکس و جلوه هایی از ایثارگری های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،
دستگاه برتر در حوزه عملکرد «نقشه و
اطالعات مکانی»

دوره آموزشی ویژه معاونین ،مدیران ،روسای
گروه ها و کارشناسان سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تهران

نشست ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تهران

هفتمین جلسه کارگروه اعتبار سنجی
موسسات آموزشی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران از پارک فناوری پردیس
بازدید کرد

به گزارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ،در این برنامه عالوه بر آشناایی مهماننان بنا
بخش های مختلف پارک ،دو طرف به بحث و تبادل نظر در موضوعات مشترک پرداختاد.
در این بازدید درباره ظرفیتهای تعامل طرفین و دستاوردهای شرکتهای فااور و دانش بایان مسنتقر در پنارک،
بحث و گفتگو صورت گرفت.
همکاری بنا مندارا اسنتان تهنران خًوصن را مندارا هومنه تهنران بنرای تاهینز در فا نم پنارک فنن آمنوز از
پیشاهادهای ارائه شده در این دیدار بود .تاکیند بنر اسنتفاده از ظرفینتهنای پنارک فاناوری پنردی بنرای هنل
مشکالت استان تهران در فا م نوآوری اجتماعی و هوشماد سازی استان تهران از دیگر موضنوعاتی بنود کنه در
این نشست مورد بحث و تبادل نظر فرار گرفت.
عالءا دین ازوجی ریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسنتان تهنران در اینن بازدیند بنر همکناری گسنترده بنا
شرکتهای فااور و دانش بایان تاکید کرد و با اشاره به ظرفیتهای ماده  12فانون جهش تو یند داننش باینان ،بنر
سرمایه گذاری در صادوقهای پژوهش و فااوری در جهت تنامین منا ی شنرکتهنا و هم انین بهنرهبنرداری از
ظرفیت ماده  ۳۴ضوابط اجرایی بودجه تاکید کرد.
بازدید از نمایشگاه پارک فن آموز و نمایشگاه دستاوردهای فااورانه شرکتهای عضو پارک از دیگر برنامههای
هیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بود.

نشست شورای راهبری و توسعه مدیریت
استان تهران

نشست شورای راهبری و توسعه مدیریت استان تهران ،ششم مهرماه با هضور «فدرت اهلل شفیقی» معاون توسنعه مندیریت و
ماابع استانداری تهران« ،عالءا دین ازوجی» رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و سنایر اعضنا بنا محورینت
«جشاواره شهید رجایی» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران« ،فدرت اهلل شفیقی» معاون توسنعه مندیریت و مانابع
استانداری تهران در سخاانی با اشاره به برگزاری جشاواره شهید رجایی ،اظهار داشت :اینن جشناواره دارای فوایند زینادی
است که از جمله آن می توان به ارزیابی دستگاه های اجرایی با هدف بهبود خدمت رسانی اشاره کرد و باید تالش شود تا
آثار این ارزیابی ها در ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم مشاهده شود.
وی اضافه کرد :برای جشاواره شهید رجایی باید از ابتدای سال ،نقشه راه و شاخص های ارزیابی به دستگاه ها ،ابنال شنود
تا دستگاه ها در چارچوب وظایف و تکا یف مشخًی عمل کااد.
وی ایااد کارگروه ویژه ای برای ارزیابی دستگاه هایی که در تحقق شعار سنال ،مبنارزه بنا کروننا ،روننق کسنم و کنار،
توسعه دو ت ا کترونیک و خدمت رسانی در وفایع غیر مترفبه ،پیشنتاز بودنند را ضنروری خوانند تنا ضنمن مسنتاد سنازی
فعا یت ها ،نکات مثبت و مافی افدامات اهًا و تاربیات یکدیگر در اختیار سایر دستگاه ها فرار گیرد.
«عالءا دین ازوجی» رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز اظهار داشت :جشاواره شهید رجایی از هسنایت
خاصی برخوردار است و بر این اساا ،امسال فرایاد ارزیابی دستگاه ها برای جشناواره ،دو مناه زودتنر از دوره هنای فبنل
آغاز شد که فرار است در روز اختتامیه از  1۵دستگاه ماتخم ،تالیل شود.
وی« ،نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهو ت استفاده»« ،وجود اطالعات و فابلیت های خاص در تارنمای دستگاه»« ،شایسنته
ساالری در انتًاب نیروی انسانی»« ،اجرا و ارزشیابی دوره هنای آموزشنی مندیران و کارکانان»« ،ارتقناء سنالمت اداری»،
«ارایه خدمات به شهروندان توانخواه»« ،استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی»« ،اسنتقرار نظنام جنامع توسنعه و تنروی
فرهاگ افامه نماز» و «آسیم شااسی و بهبود عملکرد» را از محور های ارزیابی دستگاه های اجرایی برشمرد.
رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود :میزان تحقق شعار سنال و اجراینی شندن مًنوبات سنفر ریاسنت
محترم جمهوری نیز در ارزیابی ها تاثیر فراوانی داشت و فطعار نتای هاصله در خدمترسنانی شایسنتهتنر بنه منردم شنریف
استان تهران تاثیر خواهد داشت.
وی یادآور شد :تمامی  ۶۵دستگاه های اجرایی استان تهران برای سال  1۴۰1در فا م برنامه ای مدون و هدفماد هرکنت
خواهاد کرد و ارزیابی ها نیز با معیارهای مشخص صورت می گیرد.

آیین گرامیداشت «روز جهانی و هفته گردشگری»
برگزار شد

آیین گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری ،دهم مهر با تالیل از فعاالن برتر هوزه گردشگری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسنتان تهنران ،در اینن مراسنم کنه «محسنن ماًنوری» اسنتاندار
تهران« ،عالءا دین ازوجی» رئی سازمان مندیریت و برنامنه رینزی اسنتان تهنران و «پرهنام جانفشنان» مندیر کنل مینراث
فرهاگی ،صاایع دستی و گردشگری استان تهران هضور داشتاد ،جمعی از فعاالن گردشگری به ارائه نظرات خود پیرامنون
تقویت جاذبه های گردشگری ،توسعه صاایع دستی و هم این هفظ و معرفی میراث فرهاگی با هدف افزایش گردشگران
و تقویت افتًاد گردشگری پرداختاد.
در پایان از فعاالن برتر هوزه گردشگری استان تهران تالیل به عمل آمد.

استاندار تهران :وجود ابهام در برخی
قوانین و تفسیرها ،موجب کندی شتاب توسعه
در استان می شود

پاامین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ،دوازدهم مهرماه به ریاسنت «محسنن ماًنوری» اسنتاندار تهنران،
دبیری «عالءا دین ازوجی» ریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و با هضور معاونین اسنتاندار و مندیران کنل
دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ،در این جلسه هفنت دسنتورکار منورد بررسنی فنرار
گرفت که مهمترین آنها شامل :مًوبات شورای فای استان در خًوص نحوه نظارت فای بر اجنرای پنرو ه هنای دسنتگاه
هنای اجراینی اسنتان ،توزینع بافیماننده اعتبنارات باند (ز) تبًنره ( )18فنانون بودجنه سنال  1۴۰۰کنل کشنور در اسننتان و
صورتالسات کارگروه زیرباایی  ...استان بود.
«محسن ماًوری» استاندار تهران در این نشست اظهار داشنت :وجنود ابهنام در برخنی فنوانین و تفسنیرها ،موجنم کاندی
فعا یت و شتاب توسعه دستگاه های اجرایی می شنود و شنورای برنامنه رینزی و توسنعه اسنتان تهنران بنرای تبینین و ارائنه
راهکارهای اجرایی ،نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به ایاکه هدف گذاری و برنامه ریزی برای توسعه استان باید مبتای بر وافعینات و ظرفینت هنای موجنود اسنتان
تهران باشد ،یادآور شد :در این راستا ،بخشی از اعتبارات به امور زیرباایی و بخشی نیز به تامین تاهیزات و نیازهای اساسی
دستگاه های اجرایی دارای او ویت اختًاص داده می شود.
«ماًوری» در بخش دیگری از سخاان خود اظهار داشت :ایااد و توسعه اشتغال پایدار یکی از مهمترین برنامه های دو ت
به ویژه در استان تهران است و به زودی با همکاری بایاد کرامت رضوی و وزارت کار ،تعاون و رفناه اجتمناعی در هنوزه
ایااد و توسعه اشتغال به ویژه برای زنان بی سرپرست ،افدامات شایسته ای اناام خواهد شد.
استاندار تهران با تاکید بر نقش تسهیلگری دو ت در هوزه اشتغال گفت :ارائه تسهیالت در هنوزه اشنتغال بایند هدفماند و
نتیاه بخش باشد و برنامه های تکلیفی نیز مبتای بر توان دستگاه ها تعریف شود.
در ابتدای این نشست« ،عالءا دین ازوجی» رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دبیر شورای برنامه ریزی و
توسعه نیز در سخاانی گفت :فراهم کردن زیرساختها برای بهبود شاخص هنای سنالمت ،آمنوزش ،فرهانگ و افتًناد و
رونق کسم و کار از طریق ایااد زیرساخت و صدور ماوز به ویژه در هوزه اشتغال های نوین ،از جمله وظنایف تکلینف
شده دستگاه ها برای امسال و سال آیاده است.
وی افزود :اختًاص بودجه دستگاه های اجرایی در سال آیاده ،مبتای بر برنامه خواهد بود تا مردم نیز نتای افندامات را بنه
صورت عیای مالهظه کااد.

ازوجی :تامین سالمت و امنیت غذایی یکی
از مقوله های مهم زندگی بشری است

دکتر «عالءا دین ازوجی» ریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهنران ،بنه مااسنبت «روز دامپزشنکی» از اداره کنل
دامپزشکی استان تهران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمنومی سنازمان مندیریت و برنامنه رینزی اسنتان تهنران ،در اینن دیندار «هشنمت اهلل سنلیمانی» معناون
هماهاگی برنامه و بودجه و «محمد فراهانی» رئی گروه تلفیق و برنامه بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهنران
نیز هضور داشتاد.
عالءا دین ازوجی رینی سنازمان مندیریت و برنامنه رینزی اسنتان تهنران در اینن دیندار ضنمن تبرینک فرارسنیدن «روز
دامپزشکی» اظهار داشت :امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز بشر به غذا ،ماابع هیوانی یکنی از بهتنرین مانابع
تامین غذا شااخته شده است و گرایش به آن بیش از پیش مورد توجه فرار گرفته است .به تبع آن دامپزشکی نیز از اهمینت
و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است بطوری که در بسیاری از کشورها «دامپزشنکی» یکنی از بخشنهای مهنم و در عنین
هال فعال کشورها شااخته می شود و دامپزشکان نیز در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
در ابتدای این دیدار ،دکتر «مسعود محمدیان» مدیر کل دامپزشکی استان تهنران نینز در سنخاانی گفنت :تنامین سنالمت و
امایت غذایی به د یل تاثیر مستقیم آن بر سالمت انسان و جامعه یکی از مقو ه های مهم زندگی بشری است.
وی افزود :از آناا که بخش عمده مواد غذایی از دام و فرآورده های آن تامین می شنود ،نذا دامپزشنکیا جایگناه تعینین
کااده ای در بهداشت عمومی و ارتقای سالمت جامعه در موضوع سالمت غذایی و مبارزه با بیمناری هنای مخناطره آمینز
مشترک بین دام و انسان و پیشگیری از آن دارد.
در ادامه ،رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و همراهان از بخش های مختلف این مرکز دیدن کردنند و از
نزدیک در جریان فعا یت های اداره کل دامپزشکی فرار گرفتاد.

ازوجی :سازمان برنامه و بودجه کشور
برای تکمیل پروژه ها ،اعتبار ویژه تخصیص
داده است

سنازمان مندیریت و برنامنه رینزی

«ظفر پور ابراهیم» فرماندار شهرستان پردی  18 ،مهرماه با «عالءا ندین ازوجنی» رینی
استان تهران پیرامون موضوعات و مشکالت این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.
ریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این دیدار گفت :رشد جمعیت پردی  ،وظیفنه دو نت را در عرصنه
خدمت به مردم بیشتر می کاد و دو ت نیز تاکاون برای تقویت زیر ساختها ،افدامات خوبی اناام داده و عرصه خندمت در
سال جاری و سال آیاده نیز امتداد خواهد داشت.
وی افزود :تاکاون اعتبارات خوبی برای شهرستان پردی پیش بیای شده است و او ویت تخًیص بودجه ،اناام مًنوبات
سفر ریاست محترم جمهوری و تکمیل پرو ه های نیمه کاره است.
«ازوجی» با اشاره به ایاکه او ویت اصلی مسوالن استان ،توجه به هوزه بهداشت ،درمان و سنالمت اسنت ،ینادآور شند :بنا
افتتاح بیمارستان ا غدیر ،گام مهمی ارتقای سطح سالمت برداشته می شود.
وی تاکید کرد :سازمان برنامه و بودجه کشور باا دارد برای تکمیل پرو ه های نیمه کاره و دارای او ویت ،اعتبنارات وینژه
ای تخًیص دهد که فرصت خوبی برای شهرستان های استان تهران است.
«ظفر پور ابراهیم» فرماندار شهرستان پردی نیز در این دیدار با اشاره به تو ید انبنوه مسنکن و تشنکیل یکنی از سنکونتگاه
مهم کشور در پردی اظهار داشت :این عامل موجم رشد دوبرابری جمعیت شهرستان نسنبت بنه متوسنط کشنوری شنده
است.
وی افزود :شهرستان پردی  ،بزرگترین کارگاه تو ید مسکن در کل کشور است و افنزایش شندید جمعینت ،سنرانه هنای
موجود را با تاگاا مواجه کرده است.
وی تاکید کرد :پیرو سفر ریاست محترم جمهوری و مهلت شش ماهه ایشان برای تکمیل بیمارستان ا غدیر بومهن ،با یناری
خداوند و همکاری مسئوالن ،این بیمارستان تا پایان مهر ماه ،افتتاح می شود.

استفاده از ظرفیت نخبگان و پارکهای
فناوری برای توسعه استان تهران

نشست بررسی و استفاده از ظرفیت پارکهای فااوری با هدف بهره مادی از تخًص نخبگان در توسعه اسنتان تهنران19 ،
مهرماه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ،دکتر «عالءا دین ازوجی» ریی سازمان مندیریت و
برنامهریزی استان تهران در جمع مسئوالن پارکهای فااوری استان تهران گفت :بر اساا ماده ( )۳۴ضوابط اجرایی فنانون
بودجه سال  1۴۰1کل کشور ،شورای برنامهریزی استان مکلف شده که هدافل  1۰درصد اعتبنارات تملنک داراینی هنای
سرمایه ای را به طرح های دانش بایان ،مو ّد و ماار به رشد افتًادی در سطح استان و شهرستان ها اختًاص دهد که اینن
امر برای تحقق شعار سال ماظور شده است.
وی افزود :افتًاد دانش بایان به توسعه همه جانبه استان تهران کمک شایانی می کاد و در این مینان دانشنگاه هنا و پنارک
های فااوری ،نقش مهمی دارند.
ریی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به ایاکه هوزه افتًاد بایند از رویکنرد سناتی جندا شنود ،تاکیند
کرد« :نوآوری» ،ظرفیت افتًادی استان را افزایش می دهد و مشاغل متاوعی ایااد و کسم و کار را به سمت داننشباینان
هدایت می کاد.
وی یادآو شد :محدودیت آب و انر ی و پیدایش معضالت اجتماعی ،ترافیک ،همل و نقل و ...مردم شریف استان تهنران
را آزار می دهد و ضروری است تا این معضالت با مشارکت نخبگان در بستر دانش بیاان محقق شود.
«ازوجی» با بیان ایاکه معضالت شهرستان های تابعه استان بیش از مرکز است ،یادآور شد :نخبگنان ،دانشنگاه هنا و پنارک
های فااوری ،برنامه های خود را در راستای کاهش معضالت استان تهران و توسعه کسم و کار دانش بایان ارائنه دهاند تنا
پ از بررسی ،ماابع الزم برای اجرا اختًاص یابد.
«هشمت اهلل سلیمانی» معاون هماهاگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی اسنتان تهنران نینز در سنخاانی اظهنار
داشت :ظرفیت نخبگان و پارک های فااوری به هدی است که می توان در هوزه هنای زینر بانایی نظینر تو یند تاهینزات
کشاورزی و آبیاری نوین ،تو ید مًا ح نوین در صاعت ساخت و ساز و بسیاری از امور که به صرفه جویی و استفاده بهیاه
از امکانات کمک می کاد ،بهره برد.
وی از تمامی جوانان نخبه دانشگاهی و فعاالن پارک های فااوری خواست تا بنه صنورت هدفماند و بنا توجنه بنه نیازهنای
استان تهران گام بردارند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز آماده هرگونه همکناری در چنارچوب ضنوابط
اجرایی فانون بودجه سال  1۴۰1کل کشور خواهد بود.
در ابتدای نشست ،مسئوالن پارک فااوری دانشگاه های استان تهران نیز خواهان تقویت و شکل دهی ننواهی پنارک هنای
فااوری ،زوم نوآوری کسم و کارهای خُرد و استفاده از ظرفیت شهرک های صاعتی در هوزه دانش بایان شدند.
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بیست و چهارمین جشاواره شهید رجایی استان تهران با هدف معرفی دستگاه های اجرایی برتر در ارزینابی عملکنرد سنال،
 2۴مهرماه با هضور استاندار تهران ،رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و جمعنی از مسنئوالن دسنتگاههنای
اجرایی استان تهران برگزار شد.
«محسن ماًوری» استاندار تهران در سخاانی با تاکید بر ایاکه دستگاهها و ادارات اجرایی باید اهل خندمت و هنل مسنائل
مردم باشاد ،افزود :نظام پاسخگویی و مردمداری ،همواره مورد توجه اسنت و اینن موضنوع در ارزینابی دسنتگاههنا منورد
تاکید بوده است.
استاندار تهران در ادامه به شاخص دوم برگزیده شدن دستگاهها در جشاواره اشاره کرد و عانوان داشنت :اینن گنزیاش بنر
مباای اصول علمی و کارشااسی بود که دستگاهها چقدر از کارشااسان و نیروهای زبنده و نخبنه بهنره ماند هسنتاد و مینزان
جذب ماابع از شاخصهای مهم دیگر بود.
وی افزود :در هوزههای تخًًی ارزیابی جشاواره نیز موضوع پیگیری مًوبات سفر ریاست محترم جمهنوری بنه اسنتان
تهران مورد بررسی فرار گرفت و دستگاههایی که توانستاد اعتبارات بیشتری را جذب کااند و خندمات مطلنوبی بنه منردم
عرضه کااد ،انتخاب شدند.
وی یادآور شد :از بین فرمانداریهای استان تهران سه فرمانداری که بیشترین گرهگشایی را در ماموعه شهرسنتان داشنتاد
به عاوان فرمانداران برتر انتخاب شدند.
در ابتدای مراسم «عالءا دین ازوجی» رئی سازمان مدیریت و برنامنه رینزی اسنتان تهنران ،هندف از برگنزاری جشناواره
شهید رجایی را توسعه و تروی فرهاگ و رفتار مطلوب سازمانی ،کمک به بهبود نظنام اجراینی در راسنتای تحقنق برنامنه
های توسعه و تحول اداری و فراهم نمودن بستری مااسم برای ایااد رفابت سازنده از طرینق شااسنایی ،معرفنی ،تشنویق و
تقدیر از مدیران و کارکاان واهدهای اجرایی استان دانست.
وی افزود :جشاواره شهید رجایی امسال با شعار «دو ت مردمی ،نظارت عمومی و مشارکت نخبگانی» در جهنت تالینل از
تالشگران عرصه خدمت در استان تهران برگزار شد که فرصتی بنرای مندیران دسنتگاه هنای اجراینی اسنت کنه بنازخورد
عملکرد دستگاه خود را دریافت کااد و ضمن آشاایی با نقاط فوت و ضعف ،تهدید و فرصت ،زمیاه عملکرد مطلنوب تنر
را فراهم آورند.
رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ،بررسی شناخص هنای عمنومی و اختًاصنی متااسنم بنا هنر دسنتگاه،
مشارکت هداکثری دستگاه ها در فرایاد ارزیابی ،میزان موفقیت دستگاه در برنامه های توسعه ای کشور و ساد چشم انداز
بیست سا ه ،سااش میزان انطباق دستگاه های مورد ارزیابی بنا برنامنه هنا ،سیاسنتهنا ،فنوانین و اسنتانداردها و اسنتفاده از
تاارت موفق سایر دستگاه ها را از دیگر معیارهای انتخاب دستگاه های برتر بیان کرد.
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وی افزود :نتای ارزیابی عملکرد سال  1۴۰۰شًت و پا دستگاه اجرایی استان تهران در بازه زمانی خرداد تنا منرداد مناه
سال جاری ،در فا م شاخصهای عمومی و اختًاصی اناام شده است و برگزیدگان اسنتان مبتانی بنر نتنای منذکور ،در
جشاواره شهید رجائی مورد تقدیر فرار می گیرند.
«عالءا دین رفیعزاده» معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نینز در سنخاانی جشناواره شنهید رجنایی را
نمادی دانست که با نظام ارزیابی عملکرد ،میزان موفقیت دستگاه ها در ارائه خدمت به مردم ساایده می شود.
وی از ایااد سامانه شفافیت تحت عاوان «دو ت سا » خبر داد و افزود :تمام مردم و مسئو ین با مراجعه به اینن سنامانه منی
تواناد وضعیت خدمات رسانی همه دستگاه ها را ببیااد و نظرات و یا انتقادات خود را ارائه دهاد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر نظام ارزیابی سا یانه به فًلی خبر داد و افنزود :نتنای اینن
ارزیابی ها در جشاواره سا یانه شهید رجایی اعالم می شود و دستگاه های برتر نیز معرفی خواهاد شد.
گفتای است ،در این جشاواره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت آب و فاضالب استان تهنران کنه بناالترین
امتیازات شاخصهای عمومی و اختًاصی را به خود اختًاص دادند ،به عاوان برگزیده معرفی شدند.
هم این از اداره کل امور افتًادی و دارایی استان تهران (در گروه عمومی و فضایی) ،شرکت آب ماطقه ای استان تهنران
(در گروه زیرباایی و توسعه زیرساخت) ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (در گروه سالمت و رفناه اجتمناعی) ،اداره
کل صاعت ،معدن و تاارت استان تهران ( در گروه تو یدی و خندماتی) و اداره کنل ورزش و جواننان اسنتان تهنران (در
گروه آموزشی ،پژوهشی و فرهاگی) به عاوان پا دستگاه برتر در هنر ینک از گنروههنای پااگاننه اعنالم شنده از سنوی
سازمان اداری و استخدامی کشور ،تقدیر و فدردانی بعمل آمد.
عالوه بر این ،اداره کل امور افتًادی و دارایی استان تهران ،شرکت آب ماطقه ای استان تهران ،اداره کل تعناون ،کنار و
رفاه اجتماعی استان تهران ،اداره کل صاعت ،معدن و تاارت استان تهران ،اداره کل ورزش و جوانان اسنتان تهنران ،اداره
کل دامپزشکی استان تهران ،شرکت شهرک های صاعتی استان تهران ،اداره کل نوسازی مندارا اسنتان تهنران ،شنرکت
برق ماطقه ای تهران ،اداره کل میراث فرهاگی ،صاایع دستی و گردشگری استان تهران ،اداره کل بهزیستی استان تهنران و
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که در محورهای تو ید ،داننش باینان و اشنتغال آفنرین ،مًنوبات
سفرهای استانی ،مشارکت فعال و اثربخش در هزیاه کرد بودجه ،مشارکت فعال و اثربخش در نظام تًمیم گینری اسنتان،
کیفیت ارائه خدمات و پاسخگوئی ،مشنارکت در نظنام آمنار و فاناوری اطالعنات اسنتان و فعا ینت هنای منوثر در هنوزه
بهداشت و سالمت جامعه که افدامات برجستهای داشتهاند ،مورد تقدیر فرار گرفتاد.
در این جشاواره فرمانداران ورامین ،تهران و اسالمشهر نیز به عاوان فرمانداران برتر سال 1۴۰۰معرفی شدند.

