اعتبارات  ۱۰۳پروژه شهرستان فیروزکوه
مصوب و یا پرداخت شده است

«وی رویکرد جدید این سازمان را «برنامه محور» بیان کررد و ازردود :در نظرر داریرک کره از ایرن رر برنامره
دستگاه ها را دریازت و اعتبارات الزم ر از بررسی اولویت بندی و بر اساس نیازها تخصیص یابد.
رئیر سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران با اشاره به شعار سال که توسط مقرام معظرک رهبرری عنروان
شده است خاطر نشان کرد :خاستگاه مطالبه موضوع های «دانش بنیان و اشتغال آزرین» در حوزه تولید «استان
تهران» است زیرا بیشتر دانشگاه ها مراکد تحقیقاتی و اشتغال هرای موولدرد در ایرن اسرتان ررار دارد و چنانچره
چرخ ا تصاد استان تهران به خوبی حرکت کند ا تصاد دیگر استان ها نید شکوزا خواهد شد.
«ازوجی» تاکید کرد :با یاری خداوند متعال امسال را با برنامه ریدی جدّی و اثربخش با توجه به شرعار سرال و
چارچوب اهداف دولت و حمایت های استاندار محترم آغاز خواهیک کرد و دستگاه های اجرایی نید باید تمام
ظرزیت های خود را در این مسیر به کار گیرند تا ضعف ها برطرف و ظرزیت ها تقویت شود.
«سید احمد رسولی نژاد» نمایده مردم شهرستانهای دماوند و زیروزکوه در مجلر شورای اسالمی نید از ابتکرار
سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران برای برگداری جلسات تخصصی با توجه به زرمایشات مقام معظرک
رهبری تشکر کرد و از تمامی دستگاههای اجرایری و شروراهای اسرالمی شرهر و روسرتا خواسرت کره بررای
برطرف شدن مشکالت مردم تالش های مستمر و بی و فه ای داشته باشند .وی از ادارات خواست که به طور
جدی و تالش همه جانبه در اجرایی شدن شعار سال ا دام کنند.
در ابتدای این نشست «ابوالقاسرک مهرری» زرمانردار شهرسرتان زیروزکروه از تخصریص اعتبرارات حروزه هرای
عمرانی کشاورزی آموزشی و بهداشتی برای ایجاد و تکمیل طرح های زیر سراختی تشرکر کررد و خواسرتار
توجه بیشتر به این شهرستان مهک شد.

واگذاری  ۲۵مجوز فعالیت «مؤسسه
آموزشی» به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰

«غالمرضا شجاعی» رئیر گروه آموزش و توانمندسازی مرکد آموزش و ژوهش های توسعه و آینده نگرری
سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران گفرت :در سرال گششرته  ۲۵مجروز زعالیرت موسسره آموزشری در
بخش خصوصی صادر شده است.
ه گدارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران وی ازردود :عرالوه برر صردور  ۲۵مجروز
جدید شش مورد تمدید مجوز و دو مورد نید ارتقای رتبه داشته ایک که در این حوزه نسبت بره سرال گششرته
رشد  110درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه  97موسسه آموزشی بخش خصوصی در استان تهران زعالیت دارد ازدود :استان تهران در برین
سایر استان ها مقام اول تعداد موسسات آموزشی را دارد و این موسسات در سرال گششرته  1760دوره در رده
های شغلی و عمومی برای حدود  409هدار نفر و در مجموع  16میلیون نفر – سراعت دوره آموزشری برگردار
کرده اند.
رئیر گروه آموزش و توانمندسازی سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران اظهار داشت :در سال گششته
 77دوره برای مدیران با حضور  3790نفر و در مجموع  87هدار نفر -سراعت بره صرورت مجرازی (آنالیرن و
آزالین) برگدار شد.
وی عمده دوره های برگدار شده توسط موسسات آموزشی بخرش خصوصری را در رشرته زنراوری اطالعرات
( )ITو بیشترین حوزه زراگیران را نید مشاغل معلمان ذکر کررد و ازردود :برا توجره بره اهمیرت توانمنرد سرازی
معلمان  1۲موسسه آموزشی بخش خصوصی به صورت تخصصی به معلمان آموزش می دهند که شامل رن
حیطه آموزشی می شود.
وی سرزصل های آموزشی برگدار شده را بر اساس ابرال سرازمان امرور اسرتخدامی کشرور و مرکرد آمروزش
مدیریت دولتی برشمرد و گفت :سازمان مدیریت و برنامه ریدی وظیفه اجرای دوره ها را در چارچوب نظرام
آموزش کارکنان دولت به منظور توانمندسازی و ازدایش سطح شایستگی مدیران و کارکنان برای بهرره وری
و کارآمدی دستگاههای اجرایی بر عهده دارد.
وی برگداری دوره های ویژه اساتید تحت عنوان احراز صرالحیت تردریر برا شررایط عمرومی تردریر را از
مهترین بخش های روند آموزشی بیان کررد و ازردود :تراکنون هفرت موسسره جهراد دانشرگاهی شرامل :جهراد
دانشگاهی تهران جهاد دانشگاهی شهید بهشتی تربیت مدرس الدهرا (س) علک و صنعت شریف و سرازمان
رآنی دانشگاهیان کشور در حیطه های مختلف شغلی از سرازمان مردیریت و برنامره ریردی مجروز برگرداری
دوره آموزشی دریازت کرده اند.

طرح های تامین اعتبار شده استان
تهران باید تا پایان سال به
بهرهبرداری برسد

رییر سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران در نشست شورای اداری شهرستان دماوند گفت :چنانچه بنیره اصرلی
تولید کشور بر دانش استوار شود وابستگی سایر کشور ها به تولیدات ما بیشتر می شود.
دکتر «عالءالدین ازوجی» ازدود :شرکت های دانش بنیان باید در دل تولید رار بگیرند تا ا تصاد شکوزا و اشتغال بیشرتر
صورت بگیرد.
وی با اشاره به اعتبارات یش بینی سال  1400که برای  91روژه در حوزه های مختلف مصوب شرد یرادآور شرد67 :
درصد اعتبارات این روژه ها تخصیص داده شد که باید تا ایان سال به انجام برسد که مردم خدمت صورت گرزته را
ببینند و از مدایای آن بهره ببرند.
وی تاکید کرد :دستگاه ها باید برنامه کوتاه مدت داشته باشد که در ایان سال  1401محقق شود و استاندار محتررم نیرد
معتقدند که اختیارات الزم به شهرستان ها داده شود تا ازدایش کارایی و خدمت رسانی مطلوب اتفاق بیفتد.
وی روژهای کالن ترامین اعتبرار شرده سرال  1400شهرسرتان دماونرد را شرامل تاسیسرات زاضرالب بهسرازی راههرای
روستایی آبخیدداری خدمات عشایری طرحهای هادی روستایی تامین آب آشامیدنی نوسازی مردارس روسرتایی و
تاسیر خانه های بهداشت بیان کرد و ازدود :اعتبارات تخصیص یازته سال  1400برای دماوند چشمگیر بوده و در سال
جاری نید تعداد روزه ها بیشتر خواهد شد.
رییر سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران اظهار داشت :جمعیت شهرستان دماوند دارای رشرد مببرت  4و نریک
درصدی است که زیر ساختهای زعلی اسخگوی آینده نخواهد بود و مسوالن از هک اکنون برنامره ریردی الزم را انجرام
دهند.
در ابتدای این نشست «سید احمد رسولی نژاد» نماینده مردم دماوند و زیروزکوه در مجلر شورای اسالمی گفت :امسال
جانمایی مناسب برای ایجاد شهرک صنعتی انجام خواهد شد و موضوع ازدایش تولیدات کشاورزی و رونق گردشگری
یگیری می شود.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یازته برای اجرای طرح ها گفت :ما و تمامی مسئوالن باید بیش از گششته تالش کنیک
و شهرستان دماوند را به میدان ر ابت برای خدمت به مردم تبدیل کنیک.
«رضا طاهرخانی» زرماندار شهرستان دماوند در سخنانی یرامون تحقق شعار سال سال نید گفت :مرا بره عنروان سرربازان
نظام از دانشگاه ها برای تحقق این زرمان یاری خواستیک تا اهداف مورد نظر محقق شود.

استاندار تهران :سند توسعه منابع
انسانی دستگاه های دولتی ابالغ
می شود

نشست شورای راهبردی توسعه استان تهران با هدف تدوین و ابال سند توسعه منابع انسانی دستگاه های دولتی
 ۲۲زروردین در استانداری تهران برگدار شد.

به گدارش روابرط عمرومی سرازمان مردیریت و برنامره ریردی اسرتان تهرران «محسرن منصروری»
استاندار تهران در این نشست گفت :برنامه اصلی دولرت مردیریت رشرد و ارتقرای کارکنران برا
هدف خدمت رسانی بهینه به مردم شریف استان تهران است.
وی ازدود :اگر چه ایجاد سرامانه هرای خردمات رسرانی کرار را بررای مرردم آسران کررده امرا برا
انتظارات دولت زاصله دارد و باید این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه یدا کند.
وی تدوین سند توسعه منابع انسانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریردی اسرتان تهرران را ا ردام
ارزنده ای خواند و گفت :با ابال و اجرای ایرن سرند شراهد ارتقرا رشرد و بهینره شردن وضرعیت
سرمایه انسانی دستگاه ها خواهیک بود.
منصوری گفت :چالش ها و زرصت های نیروی انسانی و لدوم سازمان دهی بین دستگاهی مرورد
تاکید است زیرا در بعضی دستگاه ها و همچنین شهرستانها به ویژه شهرستان های ترازه تاسریر
استان با انباشت نیرو مواجه هستیک و نسبت بین جمعیت و نیروی خدماترسان مناسب نیست.
استاندار تهران ازدود :موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه ها از جمله جشنواره شهید رجایی نید مهک
بوده زیرا ارزیابی عملکرد و نظارت از ماموریتهای مهک سازمان برنامه اسرت ترا شراخص هرای
عمومی و اختصاصی باید ارتقا یدا کند.
«

کارگروه «توسعه مدیریت» تشکیل
جلسه داد

نشست کارگروه «توسعه مدیریت» سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران  ۲3زروردین ماه برگردار
شد.
به گدارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران در این نشست به موضوع سیاسرت
اصلی کارگروه توسعه مدیریت و تعیرین کمیتره هرای «سررمایه انسرانی» «توسرعه دولرت الکترونیر و
هوشمندسازی» «ساختار و زناوریهرای مردیریتی» «مردیریت عملکررد» «سرالمت اداری و صریانت از
حقوق شهروندی» رداخته شد.
«عالءالدین ازوجی» رئیر سرازمان مردیریت و برنامرهریردی اسرتان تهرران در ایرن نشسرت برر ارزیرابی
عملکرد خدمات رسانی بهینه به مردم و آموزش کارکنان در حروزه هرای تخصصری بره ویرژه زنراوری
اطالعات تاکید کرد تا دستگاه به صورت ویا عمل کرده و از شکل سنتی خارج شوند.
در ادامه هر ی از اعضا به بیان دیدگاه خود یرامون تقویت کرارگروه توسرعه مردیریت اسرتان تهرران
رداختند«.

اعتبار  ۷۷پروژه برای شهرستان
پیشوا تامین شده است
کارگروه «توسعه مدیریت» تشکیل
جلسه داد

رییر سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران ۲7زروردین در نشست شورای اداری شهرستان یشوا
گفت :سال گششته  77روژه برای یشوا با تامین اعتباری بالغ بر  63میلیارد تومان مصوب شد که بخرش
عمده آن رداخت شده است.
«عالالدین ازوجی» ازدود :رویکرد سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران در سال جاری توجه بره
حاشیه شهرها خواهد و برای این منظور برنامه هایی برای کاهش آسیب های اجتماعی و نوسازی بازرت
های زرسوده در نظر گرزته شده است.
وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به این شهرستان گفت :برخی اعتبارات به صرورت اسرتانی ریش
بینی شده است و تمامی شهرستان ها از جمله یشوا از ان بهره مند می شروند و بعضری از رروژه هرا نیرد
اختصاص به این شهرستان خواهد داشت.
«ازوجی» ازدود :مبنای کار ما بر طرف کردن مشکالت در کلوگاه هایی است که مانع رشرد شهرسرتان
شده است.
وی عمده مشکالت زیرساختی شهرستان یشوا را عردم وجرود بیمارسرتان مشرکالت آب و زاضرالب
ایجاد راه و موانع مواصالتی دانست.
وی یادآور شد :برای اینکه شهرستان یشوا از این حالت خارج شود توجه به زیرر سراخت هرا و رروژه
هایی است که باید امسال به بهره برداری برسد تا مردم از ا دامات انجام شده بهره مند شوند.

روند نزولی تورم کاالها و خدمات
مصرفی خانوارهای استان تهران در
سال ۱۴۰۰

«مسعود ازشین» معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران از روند ندولی ترورم
کاالها و خدمات مصرزی خانوارهای استان تهران در سال  1400خبر داد.
«مسعود ازشین» معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران از روند ندولی ترورم
کاالها و خدمات مصرزی خانوارهای استان تهران در سال  1400خبر داد.
به گدارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران به گفته وی شراخص کرل ترورم
گروه کاال و خدمات در زروردین ماه  1400تورم  49/۵درصدی را نشران مری دهرد کره در اسرفند مراه
همین سال به  34/7درصد کاهش یازت.
وی ازدود :در ابتداری سال 1400نرخ تورم گروه" خوراکیها آشامیدنیها و دخانیرات"  63/1درصرد
بوده که در اسفند ماه به  40/7درصد کاهش یازته است .بیشترین نرخ تورم در خروراکی هرا مربروط بره
"سبدیجات و حبوبات" با  64 /3درصد و کمترین ترورم مربروط بره "روغرن هرا و چربری هرا" برا 17/7
درصد بوده است.
وی ازدود :گروه "کاالهای غیر خوراکی و خدمات" تورم  31/4درصدی را در ایان سال  1400تجربه
کرده است که نسبت به اول سال کاهش  11/6درصدی به خود دید .در این گروه بیشرترین نررخ ترورم
مربوط به "هتل و رستوران" با ر ک  ۵6/7درصد و کمترین نرخ تورم مربروط بره "ارتباطرات" برا ر مری
معادل  4درصد اختصاص داشت.
وی خرراطر نشرران کرررد :اطالعررات تکمیلرری در سررامانه اطالعررات آمرراری اسررتان تهررران برره نشررانی
( amar.org.irاطالعات آماری/نرخ تورم و شاخص یمت/نررخ ترورم مصررف کننرده) در دسرترس
عموم رار دارد.

نشست هماهنگی دستگاههای ارزیاب
برای بررسی عملکرد سال ۱۴۰۰
دستگاههای استان تهران

نشست هماهنگی با دستگاههای همکاردر ارزیابی عملکرد سال  1400دستگاههای اجرایی استان تهران
روز یکشنبه مورخ  ۲8زروردین در سازمان مدیریت و برنامه ریدی استان تهران برگدار شد.
«علی شیرین» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران در این
جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل زناوری اطالعات و ارتباطات استان اداره کل بهدیستی استان و
استانداری تهران برگدار شد بر تعامرل و همراهنگی بیشرتر ارزیابران برا سرازمان اسرتقالل نظرر ارزیابران
دستگاههای همکار و کیفیت گدارشات ارسالی مبتنی بر شیوه نامه و دستورالعملها تاکید کرد.
در ادامه سمیه محرابی » رئیر گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریدی
استان» نید در زمینه شاخصهای ارزیابی توسط دستگاههای همکار و نحوه امتیازدهی آنهرا توضریحاتی
ارائه کرد.
سپر هر ی از نمایندگان دستگاههای همکار به ارائه نظرات و یشنهادات مبتنی برر تجرارب ارزیرابی
سال گششته در راستای بهبود زرایند و د ت در ارزیابی رداختند.

دیدار با خانواده شهید «صادق آقا
محمد خان»

رئیر سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران همدمان با سالروز میالد باسعادت حضرت امام حسن
مجتبی (ع) با خانواده شهید «صادق آ ا محمدخان گرجی» دیدار و گفت و گو کرد.
به گدارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریردی اسرتان تهرران «عالءالردین ازوجری» در ایرن
دیدار ضمن تجلیل از مجاهدات رزمندگان اسالم در هشت سال دزاع مقدس اظهرار داشرت :آرامرش و
امنیت کشور مدیون جانفشانی و ایبارگری مجاهدانی است که جان خود را در طبق اخالص نهراده و برا
خون خود نهال ر ثمر انقالب را آبیاری کردند.
در ادامه برادر شهید به بیان خاطراتی از شهید «صادق آ ا محمدخان گرجی» رداخت.
در این دیدار «تاجی » معاون بنیاد شهید و امور ایبارگران استان تهران نید حضور داشت.

حضور رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان تهران در میزگرد
اقتصادی شبکه خبر

«عالءالدین ازوجری» رئریر سرازمان مردیریت و برنامرهریردی اسرتان تهرران  30زرروردین در میدگررد
ا تصادی خبر نیمروزی شبکه خبر سیما با موضوع «تحوالت جمعیتی و آثار ا تصادی آن» حضور یازت.
به گدارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران وی در این میدگررد برر مردیریت
بهینه از زرصت های جمعیتی در ایرران تاکیرد کررد و گفرت :زرصرت جمعیتری یر موضروع خراص
اجتماعی نیست بلکه ابعاد جمعیت شناسی ا تصادی بازار کار تامین اجتماعی سالمت و حتی حروزه
برنامه ریدی را نید شامل می شود.
وی ازدود :اتفا اتی که در دهه گششته در حوزه ا تصاد ایرران رخ داد و مرا زیران دیردیک عردم حضرور
جوانان در بازار کار است و متاسفانه جامعه نید این سیاست را ادامه داد.
وی ازدود :در سیاستگشاری و برنامه ریدی باید سهک نیروی انسانی ازدایش یابد چراکه ا تصاد ایرران بره
نسبت معیارهای جهانی دارای کمبود نیروی کار است.
وی یادآور شد :با این روند ا تصاد ایران در آینده دچار کمبود نیروی کار می شود و برر منرابع انسرانی
حوزه ا تصاد اثر منفی خواهد گشاشت .بنا بر این باید در سیاستگشاری ها به ازدایش سرهک نیرروی کرار
توجه ویژه شود تا بهره وری ا تصادی ازدایش یدا کند.
وی ی واحد تولیدی را مبال زد و گفرت :در ایرران نررخ نیرروی انسرانی در واحرد هرای تولیردی 4۵
درصد و سرمایه نید  ۵۵درصد است؛ درحالیکه سهک نیروی کار در کشورهای در حال گشار حدود 70
درصد است.
وی نظام مهارتی موزق را نظامی بیان کرد که به موضوعات مهارتی زنی اجتماعی زرردی و آموزشری
در خانواده و محیط کار توجه ویژه دارد.
رئیر سازمان مدیریت و برنامهریدی استان تهران نیروی انسانی را یکی از ارکان مهک ا تصراد برشرمرد
و ازدود :در حوزه نیروی انسانی باید به مباحبی چون :سالمت آمروزش و نروع نظرام حکمرانری توجره
شود.

بررسی تامین منابع مالی برای حمل و نقل
عمومی غرب و جنوب غربی استان تهران

گزارش تصویری نشست بررسی نحوه
تحقق نرخ رشد اقتصادی استان تهران در
سال 1401

حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان تهران در نشست کشوری
تببین شعار سال1401

گزارش تصویری حضور رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان تهران در شورای اداری
شهرستان پیشوا

آیین تجلیل از پیشکسوتان سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان تهران برگزار شد

دیدار مسوالن مرکز آمار ایران از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

