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دومین کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس،  
دوم آبانماه با حضور رییس سازمان مدیریت 

شدو برنامه ریزی استان تهران برگزار 



دومین دوره آموزشی ویژه معاونین، 
مدیران، روسای گروه ها و کارشناسان 



بررسی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان  
استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه ریزی 



بررسی و انتخاب عناوین طرح های پژوهشی 
1401پیشنهادی دستگاههای اجرایی در سال 



دیدار مسئوالن ستاد اقامه نماز با دکتر عالء 
الدین ازوجی



«  اصول مدیریت و سرپرستی»دوره آموزشی 
گروه هاویژه معاونین، مدیران و روسای 



کارگروه توسعه مدیریت سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران تشکیل جلسه داد



بررسی آخرین وضعیت مدارس شهرستان  
های رباط کریم و بهارستان با حضور 

االسالم حسن نوروزی نماینده مجلسحجت 



بررسی پیشنهاد ایجاد سامانه برنامه ریزی و 
آمایش استان ته ران



23برگزاری جلسه کارگروه استانی ماده 



بررسی مسائل و مشکالت راهداری و آب و 
فاضالب شهرستان های قدس و پردیس



ستان پیام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا
«آمار و  برنامه ریزی»تهران به مناسبت هفته 

فرارسریدن  دکتر عالءالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرران بره مساسر ت   
.هفته آمار و برنامه ریزی، پیامی صادر کرد

:تمتن پیام ت ریک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بدین شرح اس
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

امرل متعرددی   در ادبیات سیاستگذاری برای شکل دهی و اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه ای، در کسرار عو 
« دقیق و بهسگرام آمار و اطالعات»همچون امکانات ط یعی، مسابع مالی کافی، فن آوری مساسب و پیشرفته از داشتن 

و در اهمیت آمار و اطالعات در کلیه امور سیاستگذاری و تعیین اهردا  ترا هردایت امرور اجرایری     . یاد می شود
العرات را بره   نهایت ارزیابی میزان توفیق یا عدم موفقیت آن، بقدری است که در بسریاری از م احر ، آمرار و اط   
یرد آمرار را از   عسوان عامل زیربسای سیاستگذاری صحیح یاد می کسسد و ایجراد یرک سیسرتم کارآمرد و مرولر تول     

.الزامات اولیه و ضروری آن به شمار می آورند
بره  نامگرذاری شرده، در سرال جراری    « روز  ملی آمار و برنامه ریرزی »هر سال که در تقویم به نام « یکم آبان ماه»

و برنامره  واسطه شروع تدوین برنامه هفتم توسعه و دومین سال اجرایی دولت مردمی سیزدهم، اهمیت اصل آمرار 
لذا این روز فرصت مغتمی است تا ضرمن ار  نهرادن بره اردمات ارزنرده دسرت      . ریزی را دوچسدان کرده است

انداران آماری کشور، از زحمات و تالش همه آنها که به همت اود، مجموعه ای کاربردی و مهرم را در ااتیرار   
.سیاست گذاران، برنامه ریزیان، مدیران و پژوهشگران قرار می دهسد، قدر دانی شود

یران فعالیرت   به همین مساس ت مراتب قدردانی اود را از زحمات بی شائ ه کلیه فعرانن، متولیران، طراحران و مجر   
ان شااهلل روزی فرا رسد که بخش عمده ای از اردمات . های حوزه آمار، اطالعات و برنامه ریزی اعالم می دارم

ز آمرار  آماری کشور از طریق فعال سازی بخش اصوصی با حکمرانی داده ای از سوی دولرت، بخصروم مرکر   
.ایران، صورت پذیرد

همچسین شایسته است از عموم شهروندانی که با ارائه آمرار و اطالعرات صرحیح در اجررای طررح هرای آمراری،        
فرهسگی اسرتان  پاسخگوی ماموران آمارگیری بوده و امکان تهیه تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و

.شوربه امید فردایی بهتر برای نظام آماری ک. تهران و کشور را فراهم می سازند، تشکر و قدردانی نمایم



ه دادکمیته بهره وری استان تهران تشکیل جلس

معراون  « گریحشرمت اهلل عسر  »در سالجاری، اول آبانماه با حضرور  « کمیته بهره وری استان تهران»نخستین جلسه 
تان تهران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس« عالءالدین ازوجی»هماهسگی امور اقتصادی استاندار تهران، 

.جمعی از مدیران دستگاه های استان به صورت حضوری و وبیسار برگزار شد
اضر به ارائه به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در این نشست، دستگاه های ح

گزارش عملکرد شش ماهه نخست اود در حوزه بهره وری پردااتسد و نظرات ارود را پیرامرون شرااا هرای    
.تعیین بهره وری در سالجاری، بیان کردند

ا هرای  شراا : معاون هماهسگی امور اقتصادی استاندار تهران در این نشست اظهار داشرت « حشمت اهلل عسگری»
ی، بررای  بهره وری دستگاه ها با توجه به ماموریت و نوع ادمت رسرانی آنران تهیره و بررای ارائره نظرر کارشساسر       

.دستگاه ها ارسال می شود
ر در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد زیرساات و سامانه های مربوطه، شاهد بهره وری د: وی افزود

هرچره شرااا هرای بهرره وری    : معاون هماهسگی امور اقتصادی اسرتاندار تهرران یرادآور شرد    . این حوزه هستیم
را تقویرت  ادارات و نهادها، شفا  تر باشد، رصد و پایش نیز دقیق اواهد بود و بر اساس آن می توان نقاط قوت

.و ضعف ها را برطر  کرد
شرااا  : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در این نشست اظهار داشرت « عالءالدین ازوجی»

لربخشری،  های بهره وری در دو حوزه عمومی و ااتصاصی برای دستگاه ها تعیین شده است که میزان کارآیی، ا
.صرفه جویی و یا اتال  مسابع را روشن اواهد کرد

در حوزه های کشاورزی، معدن، صسعت، آب، برق، گاز، سرااتمان، حمرل و نقرل، اطالعرات و     : وی یادآرو شد
فریحری،  ارت اطات، بازرگانی، بیمه و سالمت، امرال  و مسرتغالت، فعالیرت هرای آموزشری، فرهسگری، هسرری، ت       

ورت علمی، اداری، ادماتی و فسی، شااا های بهره وری برای دستگاه های مربوطره پیشرسهاد شرده کره در صر     
.تصویب کمیته، به عسوان ماموریت اصلی ابالغ اواهد شد
ا بر اسراس  مدت زمان مورد نیاز برای محاس ه شااا ه: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود

.تعیین شده است( بیشتر از یکسال)و بلسد مدت ( ماه12سه تا )، میان مدت (یک تا دوماه)کوتاه مدت 



برگزاری دوره آموزشی صالحیت تدریس 
مدرسان

۴۶۴1۸۵بصورت عمومی  بره اسرتساد بخشرسامه شرماره       (tot)نخستین دوره آموزشی صالحیت تدریس مدرسان 
برای مدرسین دستگاه هرای اجرایری اسرتان    1۴۰1سازمان اداری واستخدامی کشور  در سال 2۹/۰۸/1۳۹۷مورخ  

.تهران و موسسات اصوصی دارای مجوز فعالیت، برگزار شد

ساعت توسط مرکرز آمروزش و پرژوهش هرای توسرعه و      ۳2به مدت 1۴۰1مهرماه 2۵شهریور تا  2۸این دوره از 
در محیط( آنالین)فراگیر به صورت وبیسار ۹۸آیسده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور 

.اسکای روم انجام شد
رای شساسرایی و  شایان ذکر است دوره یادشده در راستای ارتقاء کیفیت ادمات آموزشی و ایجاد بستر مساسب ب
.توانمسد سازی مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره های آموزشی کارکسان دولت، برگزار شد



کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس

.ان برگزار شددومین کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس، دوم آبانماه با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهر
هرران از نظرر   شهرسرتان هرای اسرتان ت   : رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  در این نشست گفرت « عالءالدین ازوجی»

.فرهسگ، آموزش، سالمت، بهداشت و شااا های مهم دیگر، جزو محرومترین استان های کشور در حوزه زیر ساات است
ت و برا  رویکرد رییس جمهور محترم، توجه به بخش های محروم کشور با ایجاد پرژوه های عمرانی در شهرستان هرا اسر  : وی افزود

.پیگیری های استاندار محترم، مسابع اوبی برای تحقق سفر ریاست محترم جمهوری تخصیا یافت
.اولویت اصلی دولت، تکمیل پروژه های نیمه تمام و رفع فوری نیازهای مردم است: وی تاکید کرد

بررای  :  زودوی توجه به سرانه فرهسگی، آموزشی و ورزشی که به حوزه اجتماعی مربوط می شود را نیاز اصلی جوانان دانسرت و افر  
.شهرستان قدس به عسوان یکی شهرستان های محروم، اعت ارات اوبی برای سال جاری در نظر گرفته شده است

درصرد صرسایع،   ۷۰کیلومتر وسعت، 11۴شهرستان قدس با : فرماندار شهرستان قدس در این نشست اظهار داشت« وحید گلی کانی»
.پادگانها و مراکز دیگر را در اود جای داده است و از نظر تراکم، دومین شهرستان استان تهران است

پذیر بودن هزار نفر از قومیت های مختلف ایران و فرق مذه ی در این شهرستان ساکن هستسد و بدلیل مهاجر۴۰۰یش از : وی افزود
وابگوی ج... شهرستان قدس، دیگر زیرساات های موجود از جمله بیمارستان، مدرسه، فضاهای ورزشی، فرهسگی، هسری، امدادی و

.نیازها نیست
چیتگر به مسظرور  وی تکمیل تصفیه اانه فاضالب برای تامین آب بخش کشاورزی و صسایع و ایجاد شهر  اداری و تعریض محور

.برطر  شدن مشکل ترافیک را از مهمترین مشکالت و مطال ه مردم دانست
اسرتان تهرران در   اعت ارات: معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز اظهار داشت« حشمت اهلل سلیمانی»

دولرت  میلیارد تومان بود که بیشترین درصد تحقق و جرذب اعت رارات در شرش ماهره دوم سرال و ابتردای      22۰۰سال گذشته بالغ بر 
برود،  سیزهم اتفاق افتاد که عمده آن در حوزه های آب و فاضالب، آموزش، بهداشت و درمان و انتظرامی کره از مطال رات مردمری    

.هزیسه شد
شده که  پروژه و یکهزار زیر پروژه از مجموعه مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری در استان تهران تعریف1۴۰امسال : وی افزود
.هزار میلیارد تومان آن در سال جاری تخصیا یافته است11هزار میلیارد تومان اعت ار مورد نیاز است و تاکسون 21نیازمسد 
ر تقویت بدنه رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم در سخسانی ب« کوروش لهراس ی»

سان دستگاه ها بایرد از  جذب نیروی انسانی و تخصیا فوق العاده ویژه برای کارک: نیروی انسانی دستگاه های اجرایی تاکید و گفت
.سوی مراجع باندستی تایید شود ولی این سازمان موضوع را پیگیری اواهد کرد

پروژه عمرانی داریم که برالغ  ۵۳در این شهرستان، : دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس نیز در این نشست افزود« محمد کولیوند»
.میلیارد تومان به عسوان بخشی از  اعت ارات مورد نیاز پروژه ها تامین شد۵۸بر 

ان قدس بیران  وی احداث پزشکی قانونی، توسعه حمل  و نقل ریلی و تعریض جاده چیتگر را از اواسته های مردم و  مسونن شهرست
.کرد



کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند

.سال آیسده در شهرستانهای استان تهران به بهره برداری می رسد۳بیمارستان مجهز تا 1۵
برا  : دماوند گفترئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سوم آبان ماه در کمیته برنامه ریزی شهرستان

بیمارستان برزر   1۵سال آیسده ۳تا 2توجه به اولویت دولت به بح  های زیر سااتی بهداشت و درمان، ظر  
.استان به بهره برداری اواهد رسید

کلسرگ  ۶۷ال بهره برداری از بیمارستانهای بزرگی مانسد بیمارسرتان شرهریار کره از سر    : عالء الدین ازوجی افزود 
ان طری دو مراه   اورده و تاکسون به سرانجام نرسیده ، اما در این مدت کوتاه با برنامه ریزی انجام شده این بیمارست

.آتی تجهیز و بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد
از مسابع بره  رویکرد سازمان برنامه و بودجه کشور در تامین اعت ارات عمرانی و تملک بخش عمده ای: وی گفت

مرحلره اتفراق مری افترد و در     ۳یرا  2سمت مصوبات رئیس جمهور است و تخصیا اعت ار به پیشسهاد سازمان در 
.سطح استان چسد محور کلیدی طی مراحل اول تا سوم پیش بیسی شده است

وبات شورای مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و مص: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود 
عیرین شرده   برنامه ریزی در یک مسیر و هم جهت هستسد و برای ارائه ادمات بهتر به مدرم شریف استان تهرران ت 

.است
ی تالش می میلیارد تومان اعت ارات استانی برای شهرستان فیروز کوه است و در سالجار1۶۴م لغ : ازوجی گفت 

.کسیم تا اعت ارات نزم را به شهرستان تخصیا بدهیم
میلیارد تومان از سرازمان برنامره و بودجره بره تمرامی      ۹۰: وی با اشاره به وقوع سیالب اایر در استان تهران افزود 

.میلیاردآن برای استان تهران است۵۰استانهای درگیر سیالب در کشور تخصیا داده شد که حدود 
سازمان برنامه چارچوب اولیه را استانداری با هماهسگی: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت 

مری  و بودجه و سازمان مدیریت بحران انجام می دهد و تا ماه آیسده آن را به شهرسرتانهای مرورد نظرر ااتصرام    
.دهیم



در شورای« فرونشست زمین»بررسی موضوع  
برنامه ریزی و توسعه استان تهران

« سن مسصروری مح»ششمین نشست شورای  برنامه ریزی و توسعه استان تهران، دهم آبانماه به ریاست 
تهرران و برا   رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسرتان « عالءالدین ازوجی»استاندار تهران، دبیری 

.حضور معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شد
هرادی  به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرران، در ایرن جلسره طررح    
رند، احداث برای روستاهای استان تهران، تسهیل گری مسائل و موضوعات مربوط به شهر جدید پ

تهرران و شرهر چهاردانگره، بررسری     1۵سااتمان تجهیزات شهری مقراوم در برابرر زلزلره در مسطقره     
ا اعت اری برالغ برر   اعت ارات بسیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران برای محرومیت زدایی روستاها ب

.هزار میلیارد ریال، مورد بح  و بررسی قرار گرفت
زمرین ناشری   استاندار تهران در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع فرونشسرت « محسن مسصوری»

ی کسریم و بررای   امسال، سومین پاییز کم آبی را تجربه م: از عوامل ط یعی و غیر ط یعی اظهار داشت
ازمردت موجرب   تامین آب شرب، نیازمسد استفاده از سفره های زیرزمیسی هستیم که متاسرفانه در در 

.فرونشست زمین می شود که آلار زیان باری به همراه اواهد داشت
در استان تهران دچار محدودیت های حوزه هرای آبری هسرتیم و میرزان ذارایر سردهای       : وی افزود

وسرط مرردم   استان هم به گونه ای است که باید تردبیر نزم توسرط مسرنونن و همکراری مطلروب ت     
.صورت پذیرد تا از این شرایط ع ور کسیم

مجراز مسردود و   برای پیشگیری از فرونشست زمین، باید چراه هرای غیرر   : استاندار تهران تاکید کرد
.اعت ارات نزم برای تقویت سفره های زمیسی تامین شود

تولیرد  : وی ایجاد و توسعه تصفیه اانه برای مردیریت فاضرالب را نزم و ضرروری اوانرد و افرزود     
وع مهمری  پساب فاضالب برای استفاده در حوزه کشاورزی و تقویت سرفره هرای زیرزمیسری، موضر    

.است که در استان تهران به آن توجه جدی شده است



ان در رئریس سرازمان مردیریت و برنامره ریرزی اسرتان تهرر       « عالءالردین ازوجری  »در ابتدای نشست، 
ار مری گیریرد   یکی از مخاطرات استان تهران که متاسفانه کمتر مورد توجه قر: سخسانی اظهار داشت

.است« فرونشت زمین»ولی از اهمیت بانیی براوردار است، موضوع 
ک های تداال وی موضوع آشکار سازی میزان فرونشست با بکارگیری تصاویر ماهواره ای و تکسی

رنامره  سسجی راداری در محدوده آبخوان استان تهران را یکی از مطالعات مهم سرازمان مردیریت و ب  
.ریزی استان تهران بیان کرد که در مدت چهار سال به نتیجه رسید

فاده بیشرتر از  وی عوامل ط یعی شامل تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی شامل افزایش جمعیرت و اسرت  
مین می شرود را از  مسابع ط یعی و برداشت بی رویه از مسابع آبهای زیر زمیسی که موجب فرونشست ز

.نتایج این مطالعه برشمرد
ونتگاه هرا و  فرونشست زمین در تهران، ایلی بیشتر از اسرتاندار جهرانی اسرت و سرک    : وی یادآور شد

.زیرساات های شهری در معرض اطر فرونشست با مخاطرات جدی روبرو اواهد شد
بیابران و  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، کراهش حاصرلخیزی ارا ، گسرترش    
رژی و حمرل  سیالبی شدن و کاهش استحکام سازه ها، آسیب پذیری ش که های زیرساات حامل ان

و« محیطرری»، «اقتصررادی»، «کال رردی»و نقررل را از جملرره مخرراطراتی بیرران کرررد کرره در حرروزه هررای 
.با آن مواجه هستیم« اجتماعی»
حتسراب  ، محدود یا ممسوعیت استخرا  آب های زیر زمیسی، برنامه ریزی توسعه شهری برا ا «ازوجی»

ییرر الگروی   شااا های فرو نشست زمین در مساطق، کسترل نررخ توسرعه در نرواحی فرونشسرت، تغ    
 یعری ارود   کشت و توسعه کشاورزی با امکانات مسطقه و تساسب اراضی، رها کردن آب در مسیر ط
ت را بره عسروان   برای تقویت سفره ها زیر زمیسی، آگاه سازی عمومی و پایش پیوسرته نررخ فرونشسر   

.پیشسهاد در صحن شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران بیان کرد



ی  برگزاری دوره آموزشی سیستم های اطالعات
مدیریت ویژه مدیران بنیاد شهید و امور 

ایثارگران 

هرران،  مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آیسده نگری سازمان مردیریت و برنامره ریرزی اسرتان ت    
ویژه مدیران بسیاد شهید و امرور ایارارگران   ،(MIS)"سیستم های اطالعاتی مدیریت"دوره آموزشی
.را برگزار کرد

ساعت در روزهای پسجم و دوازدهم آبانمراه بررای مردیران و معاونران     ۹این دوره آموزشی به مدت 
.بسیاد شهید و امور ایاارگران برگزار شد

رای اعمرال  هد  از اجرای این دوره، آشسایی شرکت کسسدگان با سیستم های اطالعراتی مردیریت بر   
.کسترل و نظارت دقیق  بر پیشرفت سازمانی است

د اطالعات را گونه ای از سیستم های اطالعاتی رایانه ای است که می توان« سیستم اطالعات مدیریت»
.سداز مسابع مختلفی در سازمان برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش ک



ی بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز
استان تهران از اورژانس تهران

آبران مراه از بخرش هرای مختلرف اورژانرس       1۵رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
.تهران و پروژه های عمرانی این مرکز بازدید کرد

ضرمن  «عالءالردین ازوجری  »به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
الت این مرکز رئیس مرکز اورژانس تهران از نزدیک با مسائل و مشک« یحیی صالح ط ری»دیدار با 

.ادمات رسان آشسا شد
و رئریس حروزه ریاسرت و روابرط عمرومی سرازمان مردیریت       « کوروش لهراس ی»در این دیدار که 

کرز  برنامه ریزی استان تهران نیز حضور داشت، از پروژه هرای عمرانری و در دسرت سراات ایرن مر     
. بازدید به عمل آمد

قردیر از  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سخسانی ضرمن ت « عالءالدین ازوجی»
شایسرته بره   تمام تالش دولت در راسرتای اردمت رسرانی   : تالش بی وقفه کارکسان این مرکز گفت

زم را مردم شریف است و این سازمان نیز برای تقویت و تجهیز اورژانرس، همکراری و مسراعدت ن   
.اواهد نمود



موسسه آموزشی ۱۹صدور و تمدید مجوز 
خصوصی در استان تهرانبخش 

مجوز فعالیت آموزشی بررای موسسرات آموزشری بخرش اصوصری جهرت اجررای دوره هرای         1۹
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسرتان 1۴۰1آموزشی کارکسان دولت در شش ماهه اول سال 

.تهران، صادر و یا تمدید شد
تهران در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آیسده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
سامه شرماره  راستای ارتقاء کیفیت ادمات آموزشی و وظایف قانونی واگرذار شرده بره اسرتساد بخشر     

قرانون اساسری   ۴۴سازمان اداری واسرتخدامی کشرور و تحقرق اصرل    1۸/۰۹/1۳۹۶مورخ 1۵۵۸۵۰۵
ت رار سرسجی   م سی بر واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش اصوصی، شش جلسه کرارگروه اع 

.در شش ماهه اول سالجاری برگزار کردموسسات آموزشی 
ی بخش در جلسات کارگروه اعت ار سسجی موسسات آموزشی، هشت مجوز برای موسسات آموزش

.مجوز فعالیت موسسات آموزشی اصوم نیز تمدید شد11اصوصی صادر و 
.تموسسه آموزشی  نیز بازدید نظارتی صورت پذیرف۳۰همچسین در شش ماهه اول سال جاری از 

آموزشری  شایان ذکر است مدیران و کارشساسان دستگاه های اجرائی می توانسرد فهرسرت موسسرات   
ان تعیین صالحیت شده را که هرماهره بره روزرسرانی اواهرد شرد را از پایگراه اطرالع رسران سرازم         

بخررش مرکررز آمرروزش  www.thmporg.irمرردیریت و برنامرره ریررزی اسررتان تهررران برره نشررانی  
.وپژوهش های توسعه وآیسده نگری مشاهده و دریافت کسسد



دستور رییس جمهور برای اجرای سریع طرح 
های نیمه تمام شهرستان پاکدشت

راهیم رئیسری  به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، آیت اهلل سید ابر 
م پاکدشت در جلسه شورای اداری شهرستان پاکدشت ضمن قدردانی از حضور و استق ال گرم مرد

رار گررفتن در  شهرستان پاکدشت ویژگی های مهمی از جمله نزدیکی به پایتخت، ق: از دولت گفت
گاهی و و همچسین از ظرفیت های بسیار اوبی از جمله مراکز علمی، دانشر ( ع)مسیر زائران امام رضا

سطقره  حوزوی براوردار است که توجه ویژه مسرنونن موجرب رشرد و توسرعه هرچره بیشرتر ایرن م       
.اواهد شد

و ل رات قردم   رئیس جمهور با بیان ایسکه ادمت رسانی سریع و به موقع به مردم موجب افزایش امید
من و شرما  امروز وظیفه: مردم در دفاع از انقالب و کشور اواهد شد اطاب به مسنونن تاکید کرد

.کشور استتالش مضاعف برای گره گشایی از زندگی مردم با پیگیری و حل مسائل و مشکالت
ور اسرت،  رئیس جمهور با بیان ایسکه بسای دولت تکمیرل پرروژه هرای نیمره تمرام اولویرت دار در کشر       

اب بهداشرتی کره   پروژه کمربسدی پاکدشت، تکمیل بیمارستان زعیم و همچسین اط لوله پسر : افزود
رد برا  بهره برداری از آن مساحت زیادی از اراضی کشاورزی مسطقه را زیرر کشرت پایردار اواهرد بر     

.شتاب بیشتری پیگیری اواهد شد
شررفت داشرته کره امرروز     دکتر رئیسی با بیان ایسکه بخش گل و گیاه شهرستان پاکدشت به نحوی پی

رفیرت بسریار   متاسرفانه هسروز ایرن ظ   : برای آن را پایتخت گل و گیاه کشور می دانسد، تصرریح کررد  
. ده اسرت ارزشمسد نه تسها به مردم استان های دیگر که هسوز به مردم تهران هم بره اروبی معرفری نشر    
از قطرب هرای   قطعا در صورت شساساندن بخش گل و گیاه شهرستان پاکدشت، این مسطقه بره یکری  

.مهم گردشگری ت دیل اواهد شد



شرایط اشتغال دانش آموزان : ازوجی
توانمند در بازار کار آماده شود

توسرعه و  آیین ارسال تجهیزات هسرستان های شهر و شهرستان های استان تهران در سازمان نوسرازی، 
.تجهیز مدارس کشور و تجلیل از هسرجویان برتر برگزار شد

ازار کرار برا   ارت اط ب: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این مراسم گفت« عالءالدین ازوجی»
ش آموزان هم به مدارس می تواند جایگزین ارت اط صسعت با دانشگاه رود، چرا که باید شرایطی فراهم شود تا دان

.راحتی وارد بازار کار شوند
وزان ، به موضوع سیاست های فعال باز کار پردااته شده است تا دانش آمر 1۴۰2در نیحه بودجه سال : وی افزود

.وارد عرصه اجتماع شوند و در حوزه اشتغال نیز نقش آفریسی کسسد
واهد رفت در آیسده نزدیک، بازار کار مشاغل تهران به سمت کسب و کارهای نوین پیش ا: ازوجی یادآور شد

.و اشتغال دیجیتال محور جایگزین کسب و کار های سستی می شود
ریک مجموعره ایررین همرواره شر    : مجید ع دالهی معاون فسی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور نیز گفت

هیرزات  آموزش و پرورش در پیش رد اهدا  بودند، امیدواریم شاهد حضور این افراد نیک انردیش در عرصره تج  
.هم باشیم
رسانیم تا بره  در کسار مفهوم دانایی، توانایی وجود دارد و به معسای این است که علم را به مسصه ظهور ب: وی افزود

.محیط کسب و کار به عسوان پایه اصلی توسعه برسیم
ت محروری  ع داللهی با بیان ایسکه کلیدی ترین محورهای بیانات مقام معظم ره ری در حوزه دانش آموزی، مهار

.محصول بازنگری های آموزشی باید به سمت مهارت محوری پیش رود: است، یادآور شد
دانرش  در هسرسرتان هرا مالر    : امیر علیجانی معاون آموزش متوسطه شهر تهران همچسین در این آیین اظهرار کررد  

و حرفره ای و  آموز، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات داریم، براساس برنامه ششم توسعه تعداد دانش آموزان فسری 
درصد می رسیدند؛ هر چسد که این امر محقق نشد امرا در راسرتای توسرعه متروازن برا همرت      ۵۰کاردانش باید به 

.مساطق و همکاران تالش شده تا یک گام به هد  نزدیک شویم
جرراد دانررش آمرروزان در هسرسررتان هررا از کم ررود تجهیررزات گلرره مسررد بودنررد، بسررابراین بایررد پررس از ای: وی افررزود

.عالقه مسدی، فضا و تجهیزات نزم برای تحصیل آنان فراهم شود



ی بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریز
استان تهران از طرح های نیمه تمام شهرستان

پردیس

تانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریرزی اسرتان تهرران بره همرراه فرمانردار و سرایر مسر نن اسر         
گری،  شهرستانی از طرح های مسکن  مهر، آب و فاضالب، زیر گذر جراجرود و براری امراکن فرهس   

.آموزشی و ورزشی شهرستان پردیس بازدید کرد
تان هرای  به مسظور رفع مشکل آب شررب شهرسر  : در حاشیه این بازدیدها گفت« عالءالدین ازوجی»

.پردیس و دماوند، بخشی از آب سد نر به این دو شهرستان ااتصام می یابد
اد این طرح توسط وزارت نیرو اجرا می شود و آب شررب مرورد نیراز شهرسرتان هرای یر      : وی افزود

.شده از سد نر تامین اواهد شد
هرسرتان  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسرتان تهرران برا اشراره بره مشرکالت زیرر سرااتی ش        

دیرد در  عالوه بر تعمیر و تجهیز سرانه های موجود، ایجاد زیر سراات هرای ج  : پردیس، توضیح داد
بودجه کشرور  شهرستان پردیس ضروری است و تخصیا اعت ار مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و

.و سایر مسابع، تامین اواهد شد
ن و بخش قابل توجهی از مردم به طور روزانه بین شهرهای جراجرود، پرردیس، برومه   : وی ادامه داد

ن تهران در تردد هستسد و عمده توجه ما معطو  به زیر ساات های حمرل و نقرل بررون شرهری ایر     
.شهرستان که جسیه استانی و ملی دارد، اواهد بود

رنامره و  اتصال متروی تهران به پردیس و دماوند نیرز در اولویرت اسرت و از سرازمان ب    : ازوجی افزود
.بودجه کشور و سایر نهادها برای دریافت مسابع پیگیری اواهیم کرد

.هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد۳۰۰شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود 



جدیت دولت برای افزایش سرانه تخت های 
بیمارستانی استان تهران

با جدیت دولت: معاون هماهسگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت
ز درمرانی دن رال   افزایش سرانه تخت بیمارستانی این استان را در قالب احداث، تکمیل و تجهیز مراک

.می کسد
هرسرتان هرای   در قالب سفرهای رئریس جمهرور بره ش   : حشمت اهلل سلیمانی در گفت و گو با ا رنگار ایرنا افزود»

ا پایان سرال  مصوبه برای احداث، تکمیل و تجهیز بیمارستان داریم که سه مورد از آنها حداکار ت2۶استان تهران، 
.جاری به بهره برداری می رسد

ابی تختخوابی شهدای تجریش، مهدی کلیسیک هزار تختخرو ۹۰۰تا پایان سال جاری، بیمارستان : وی یادآور شد
.تختخوابی بومهن پردیس به بهره برداری می رسد1۶۰و بیمارستان ( ره)بیمارستان امام امیسی 

تختخوابی حکیم نیرز امسرال آمراده بهرره بررداری مری شرود، اظهرار         2۳۰سلیمانی با بیان ایسکه بیمارستان ایرساز 
تختخروابی شرهریار و بیمارسرتان    ۳1۳تختخوابی اسالمشرهر،  ۴۰۳تا پایان شهریور سال آتی نیز بیمارستان : داشت
.تختخوابی سواتگی تهران افتتاح می شوند2۶۰

بهرره بررداری   معاون هماهسگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تعهد تکمیل، تجهیز و
در صورت بهره برداری از این مراکز درمانی، چهرار  : اعالم کرد و گفت1۴۰2بیمارستان را تا پایان 2۶از تمامی 
.تخت کسونی بیمارستان های دولتی این استان اضافه می شود۷۰۰هزار و 11تخت به ظرفیت ۵۰۰هزار و 

مورد برای هر هزار نفر می رسد که برا ایرن   ۸۵اکسون سرانه تخت بیمارستانی استان تهران به : وی ااطرنشان کرد
.تخت برای هر هزار نفر اواهد رسید12۰میزان افزایش ظرفیت در مراکز درمانی، به 

تخت برای هر هرزار  2۰۰و جهان 1۹۰به گفته سلیمانی سرانه متوسط تخت بیمارستانی دولتی و غیر دولتی کشور 
.نفر است



بررسی مسائل و مشکالت راهداری و آب و 
فاضالب شهرستان های قدس و پردیس

س برا  نشست بررسی مسائل و مشکالت راهرداری و آب و فاضرالب شهرسرتان هرای قردس و پرردی      
.برگزار شدحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و فرمانداران این شهرستان ها

هرار  رئیس سرازمان مردیریت و برنامره ریرزی اسرتان تهرران  در ایرن نشسرت اظ        « عالءالدین ازوجی»
ت رویکرد دولت توجه به بخش های محروم برا ایجراد پررژوه هرای عمرانری و رفرع مشرکال       : داشت

سرتانی و  ضروری شهرستان ها است و با پیگیری های انجام شرده، مسرابع اروبی از محرل اعت رارات ا     
.سفر ریاست محترم جمهوری تخصیا یافته است

نیازهرای مرردم   وی با اشاره به ایسکه اولویت اصلی دولت، تکمیل پروژه های نیمه تمام و رفع فوری
حوزه راهداری و آب و فاضالب کره از نیازهرای ضرروری مرردم محسروب مری       : است، یادآور شد

ا شود، همواره مورد توجه بوده و تالش می شود که مردم شریف استان تهرران در ایرن حروزه هرا بر     
.مشکالت اساسی روبرو نشوند

دیس و رفرع  فرماندار پردیس در این نشست، بهسازی و روشسایی جراده قردیم پرر   «  ظفر پور ابراهیم»
.نقاط حادله ایز که جس ه ملی دارد را اواستار شد

رق و غررب  فرماندار  قدس نیز تعریض محور چیتگرر بره عسروان نقطره اتصرال شر      « وحید گلی کانی»
صرفیه اانره   استان تهران، طراحی مدل جدید ش که  فاضرالب، تعرویض شر که آبرسرانی، احرداث ت     
.فاضالب و مدیریت پس اب فاضالب را از اولویت های مهم این شهرستان برشمرد

گی اود همچسین مسونن شرکت آب و فاضالب، راهداری و شرکت توزیع برق استان تهران آماد
.را برای رفع مشکالت موجود اعالم کردند










