
برگزاری کمیته برنامه ریزی و بازدید از طرح های عمرانی شهرستان دماوند
کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران تشکیل جلسه داد

عامل تجدید حیات روستاست « منزلت بخشی»و « مزیت بخشی»: استاندار تهران
دستگاههای اجرایی استان تهران برگزار شد ۲۳جلسه بررسی مجوز کمیسیون ماده 

بررسی و آسیب شناسی فرآیند تولید و جمع آوری آمارهای نظام برنامه ریزی 

دشت های ورامین، اسالمشهر و شهریار با خطر فرونشت زمین روبرو هستند

1401-دی

1444جمادی الثانیه 

jan 2023-



نشست هماهنگی سرشماری آزمایشی در سه شهر استان
تهران برگزار شد



1401برگزاری هفتمین جلسه شورای فنی استان در سال 



نهمین جلسه کارگروه اعتبار سنجی موسسات آموزشی
چهارم دیماه برگزار شد1401در سال 



بازدید عالءالدین ازوجی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
(مرکز طبی کودکان)استان تهران از بیمارستان حکیم 



(س)مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا



اهدای خون توسط کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران



بررسی و آسیب شناسی فرآیند تولید و جمع آوری آمارهای 
برنامه ریزینظام 



دستگاههای اجرایی استان 23جلسه بررسی مجوز کمیسیون ماده 
تهران برگزار شد



کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران تشکیل 
جلسه داد



جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران



آغاز سرشماری آزمایشی ثبتی مبنا در شهرهای پیشوا، پردیس و پرند

دیماهپایانتاپرندوپردیسپیشوا،شهرهایمردموبودهرایگانکامالسرشماریاین:افزودوی
احوالثبتانسازمنشانیتغییرسایتبهمراجعهباخودکدپستیونشانیاعالمبرایدارندفرصت

وخودمشخصاتثبتبهنسبت/https://www.ncr.ir/changeAddressآدرسبه
.نماینداقدامیادشدهپایگاهدرخانوارشاناعضای
آینده،در:داشتاظهارتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازماناطالعاتوآمارمعاون

.شدخواهدانجامنیزتهراناستاندیگرشهرهایدرآزمایشیسرشماری
فقطراودخاطالعاتکهباشندداشتهتوجهپرند،وپردیسپیشوا،شهرهایساکنان:کردتاکیدوی
نمیانجاممنازلدرببهحضوریمراجعههیچگونهوکنندثبتاحوال،ثبتسازمانسامانهدر

.شود

ردتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازماناطالعاتوآمارمعاونافشینمسعود
بهرههدفابمبناثبتیآزمایشیسرشماری:گفتتهرانشبکهخبریبخشباگوگفت

دیدراطالعاتآوریجمعدرسنتیهایروشازعبورونوینهایفناوریازمندی
.شودمیبرگزارامسالماه



در طرح های عمرانی« ارتقای بهره وری»لزوم توجه به 

،اصولمجموعهتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطباگووگفتدروی
اریگذسرمایههایپروژهوهاطرحبرداریبهرهوپدیدآوریمدیریت،بهمربوطاسنادوفرآیندها

میدائاحکامقانوننامهآیینمطابق:افزودوبرشمرد«اجرائیوفنینظام»تعریفعنوانبهرا
اجراییوفنینظامکاربرددامنهاسالمی،شورایمجلس1395مصوبکشورتوسعههایبرنامه

وساختوگذاریسرمایهوایسرمایههایداراییتملکهایپروژهوطرحکلیهشاملیکپارچه،
مراحلهمهواستکشوریمدیریتخدماتقانون5مادهموضوعاجراییهایدستگاهسازهای

.گیردمیبردرباشد،عمومیوجوهمحلازآنهااعتبارکهراپروژهیاطرح

وریتمدیسازماناجراییوفنینظاممدیریتفنیشورایگروهمدیر«لطفیعلیرضا»
دربایدکهرااجراییوفنینظامحوزههایچالشمهترینتهران،استانریزیبرنامه
.ردکبیانراگیردقرارمدنظرفرهنگی،واجتماعیاقتصادی،توسعههفتمبرنامه



روروبزمینفرونشتخطرباشهریارواسالمشهرورامین،هایدشت
هستند

وعینرافرونشتپدیدهویتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
درانباربارشازناشیسطحیهایآبسازیرهاودانستانسانکنشمقابلدرطبیعتواکنش

.دانستفرونشتکاهشهایراهازیکیرازمینیزیرهایسفرهتقویتبرایطبیعیمسیر
واسالمشهرورامین،هایدشتدرونبودهاماندرمخاطراتاینازنیزتهراناستان:افزودوی

متریسانتی27فرونشتباداردتهرانشهرازبعدراباالییبسیارجمعیتبارگذاریکهشهریار
20تا3ازمتوسططوربهنیز17،18،19مناطقشاملتهرانشهرجنوبیمناطقوروبروست

.شودمیفرونشتدچارسالدرسانتی
طبق:شدیادآورتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانمکانیاطالعاتونقشهگروهرئیس

،آبگاز،نفت،انتقالخطوطقیبلازحیاتیهایشریانها،محدودهایندرشده،انجاممطالعات
..دارندقرارناپذیریجبرانهایآسیبمعرضدرکهداردوجودایجادهوریلیهایشبکهوبرق

یریزبرنامهومدیریتسازمانمکانیاطالعاتونقشهگروهرئیس«غیبیمحمد»
دارای،ایرانکشورجغرافیاییمحدوده:گفتتهرانرادیوباگووگفتدرتهراناستان

هایآبجریانعدمطرفیازواستخشکنیمهوخشکاقلیمیوخاکیپهنه
نی،زمیزیرآبهایمنابعازرویهبیهایبرداشتوعمیقهاچاهحفرومناسبسطحی

.شودمیمحسوبزمینفرونشستپدیدهاصلیعامل



مقصد بیشترین مهاجرت، شهرستان های غرب استان تهران است

راکمتمیزانبهاشارهباویتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
باطربهارستان،اسالمشهر،هایشهرستان:داشتاظهارتهراناستانغربجنوبدرجمعیتباالی
ودادهاختصاصخودبهراتهراناستانمساحتکلازدرصد6/13مالرد،وقدسشهریار،کریم،

.داردکشورهایشهرستانبیندرراجمعیتتراکمبیشتریننیزبهارستانشهرستانبین،ایندر
موضوع1400سالابتدایاز،1425سالافقدرتهراناستانآمایشسندابالغبا:کرداضافهوی

هایبرنامهدرکهاستشدهمقرروگرفتهقرارریزیانبرنامهکاردستوردرجمعیتومهاجرت
.ودشکاستهچشمگیریطوربهتهران،استانمقصدبهمهاجرتمیزانمدت،بلندومدتکوتاه

کنوناهم:کردتاکیدتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون
وهفیروزکوشهرستاندرصرفاًجدیدجمعیتیبارگذاریامکاناستان،آمایشسنداساسبر

بهیزیرساختمشکالتدالیلبهتهراناستانشهرهایسایروداردوجودپرندوپردیسشهرهای
.ندارندرابیشتریجمعیتگنجایشآب،حوزهدرویژه

کمکبهتهراناستانتوسعهوریزیبرنامهشورایتاکنون:شدیادآور«سلیمانیاهللحشمت»
برایاساسیهایگامدار،اولویتوپرجمعیتشهرهایبرایها،شهرستانریزیبرنامههایکمیته

درموجودباالدستیاسناداساسبرشااهللانوبرداشتههازیرساختتوسعهوایجادومشکالترفع
.کندعملخودقانونیوظایفبهبتواند(1425)مدتبلندافقدرتهراناستان

ریزیهبرنامومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون«سلیمانیاهللحشمت»
ازنفرهزار۲۵۰حدودسالیانه:گفتتهرانشبکهاخبارباگووگفتدرتهراناستان
نایاززیادیبخشکهکنندمیمهاجرتکشورمناطقسایربهمختلفهایاستان

.گیردمیصورتتهراناستانغربجنوبهایشهرستانبهمهاجرت



«پرند»بازدید از روند اطالع رسانی سرشماری آزمایشی در 

رباطیفرمانداربرنامه ریزیمعاوناسماعیلیاحمدرضابابازدیداینابتدایدر«لهراسبیکوروش»
.کردگووگفتپرندشهرداریاداریومالیمعاوننوروزیمرادیمجتبیوکریم

ملیطرحاجرایدرشهرداریوفرمانداریماننددستگاه هاسازندهتعاملاینکهبهاشارهباوی
درخانوارهاازکدپستیدریافتمحوریتبهتوجهبا:افزوددارد،باالییاهمیتسرشماری
سالدرسرشماریانجامموانعرفعدرمهمینقشآزمایشایناجرایثبتی مبنا،سرشماری

.داشتخواهد1405
سرشماریانجامدرپرندشهرساکنانترغیببرایشهرداریوفرمانداریمناسبهمکاریوی

ویژههبامکاناتعادالنهتوزیعدرسرشماریایننتایجکهکردامیدواریاظهاروستودراآزمایشی
.بودخواهدثمرمثمریافته،توسعهکمترمناطقدر

تهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطوریاستحوزهرئیس
برایتهراناستانمنتخبشهرهایازیکیعنوانبهپرندشهرازدیماهچهاردهم

.کردبازدید«مبناثبتی»سرشماریآزمایش



ات عامل تجدید حی« منزلت بخشی»و « مزیت بخشی»: استاندار تهران
روستاست

انداراست«فخاریعلیرضا»تهران،استانبرنامه ریزیومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
اه،مدیهفدهم:داشتاظهاررضاخانتوسطحجابکشفسالروزبهاشارهبانشست،ایندرتهران
مقاومتوکردتغییرعفافوحجابموضوعبههانگاهزیرااست؛ایرانتاریخدرعطفینقطه

.شدثبتتاریخدرننگیناقداماینبرابردرایرانمتدینمردمستودنی
عفت»رعایترسد،مینظربه مهمآنچهواستعمو میعفتکشفحجاب،کشف:افزودوی

.نداردخاصیجنسبتبهاختصاصکهاست«اجتماعی
شتالایرانیغیرتمندزنانومردانکهاستروزییادآوردیماه،هفدهم:شدیادآورتهراناستاندار

ازوایثاراینازبایدماهمهونشودکاستهجامعهپیکرهازعفتعظمتازایذرهتاکردند
.بگیریمدرسخودگذشتگی

اظهاراییروستاشتغالزاییواقتصادیتوسعهموضوعباجلسهدستورخصوصدر«فخاریعلیرضا»
میارشمبهروستاحیاتتجدیدمهمعاملدوعنوانبه«بخشیمنزلت»و«بخشیمزیت»:داشت

.نیستبرخوردارنیزالزممنزلتازندارد،ایویژهتواناییومزیتکهروستاییواقعدرورود

تریاسبهدیماههفدهمتهران،استانتوسعهوریزیبرنامهشورایجلسههشتمین
ویتمدیرسازمانرییس«ازوجیعالءالدین»دبیریتهران،استاندار«فخاریعلیرضا»

هایدستگاهکلمدیرانواستاندارمعاونینحضورباوتهراناستانریزیبرنامه
.شدبرگزاراستاناجرایی



تاکید بر استفاده از ظرفیت هنر در جهاد تبیین

رئیس«رحیمیمحسن»تهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
تهراناستانهنریحوزه

ردنظامخدماتبیانهدفبا«پیشرفتروایت»کاروانفجر،مبارکدههدر:گفتدیدارایندر
تهراناستانهایشهرستانازیکیدرروزهروشودمیاندازیراههنریوفرهنگیهایقالب

.یافتخواهدحضور
امنظکارپایهموارهکههستندهنروفرهنگاصحابهنری،حوزهسرمایهبزرگترین:افزودوی

زبانباانقالبدستاوردهایارائهبرایهنرمندانازحمایتاسالمی،انقالبهنریحوزهوبوده
.داردخودکاردستوردرراهنرواالی
راریهنتولیداتوآموزشها،شهرستاندرنمایندگیدفاترایجادتهران،استانهنریحوزهرئیس

یطباکهداردوجودمستعدیهنرجویانشهرستانها،در:افزودودانستحوزهاینهایماموریتاز
.شوندمشغولدرآمدکسببهتوانندمیآموزشی،هایدورهکردن

تغییرسخنانیدرنیزتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیسمشاور«محمودیحسین»
رانهاداینتخصصیهایآموزشوشدخواستارراهنریحوزهتوسطمهارتبازاربهورودمدل

.برشمردمندانعالقهوهنرجویانجذببرایخوبیفرصت
بهکهردبرشمهاییفرصتازیکیرامدرنبهسنتیشیوهازمهارتیهایآموزشالگویتغییروی

یشتریبتوجهنیزمخاطبشرایطوسلیقهبهوکندمیشایانیکمکمختلفهایرشتهآموزش
.شودمی

استانهنریحوزهدرحضورباتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانمدیران
آشناهنریحوزههایفعالیتبانزدیکازنهاد،اینمدیرانبادیدارضمنتهران
.شدند



تان برگزاری کمیته برنامه ریزی و بازدید از طرح های عمرانی شهرس
دماوند

ریزیمهبرناکمیتهجلسهدرتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
درکوهفیروزودماوندشهرستانهایشریفمردمنمایندهنژاد،رسولیاحمدسیددماوند،شهرستان

نیطاهرخاتهران،رضااستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیسازوجی،اسالمی،شورایمجلس
وریتمدیسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاونسلیمانیاهللحشمتدماوند،شهرستانفرماندار

وهرداران،شبخشداران،ریزی،برنامهکمیتهدبیرکیابازرگانیمعصومهتهران،استانریزیبرنامه
.داشتندحضوردماوندشهرستاناداراتروسای
یکمربندپروژه:داشتاظهارجلسهایندرتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیس

.یردگقرارجمهوررئیسسفرمصوباتدربایدحتماوداردکالناعتباراتبهنیازدماوندجنوبی
رمسیدراستامیدومی باشددولتحمایتموردنیزفاضالبوآبشبکهپروژه های:افزودوی

.شوددیدهنیزدماونددرمهماینشهرستان هابهدولتسفرمصوبات

دردیماه۲7تهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیسازوجیعالءالدین
تانشهرساینعمرانیهایطرحازویافتحضوردماوندشهرستانریزیبرنامهکمیته

.کردبازدیدنیز
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