
1 
 



2 
 



3 
 

 وضعيت کلی استان تهران -1

 وضعيت کلی سازمان تعاون روستايی استان تهران -2

 (98عملکرد ادارات سازمان)باالخص در نيمسال دوم  -3

 98نيمسال دوم خالصه ای از ساير اقدامات در  -4

خالصه فعاليت های انجام شده در راستای بهبود وضعيت کلی  -5

 98در نيمسال دوم  سازمان

 97وضعيت ارزیابی عملکرد سازمان در سال  -6

 نقاط قوت ، ضعف و بهبود محورهای ارزیابی -7

 پيوست ها -8



4 
 

 

 

 

هزار کيلومتر مربع از شمال به استان مازندران ، از جنوب  8/13استان تهران با وسعتی حدود 

شرقی به استان قم ، از جنوب غربی به استان مرکزی ، از غرب به استان البرز و از شرق به استان 

خوردگی البرز مرکزی و حاشيه سمنان محدود شده است.با توجه به اینکه بين خط الرأس چين 

 غربی دشت کویر واقع شده ، آب و هوای آن عمدتا متأثر از عامل ارتفاع می باشد.

شهر ،  44بخش ،   33شهرستان ،  16، استان تهران دارای بر اساس آخرین تقسيمات کشوری 

 می باشد . آبادی 1046دهستان و  71

نفر ميباشد که از این  32676371( ، جمعيت استان 95طبق آخرین سرشماری )سال 

نفر جمعيت غير  709نفر جمعيت روستایی و  814698نفر جمعيت شهری و 12452230تعداد،

 ساکن هستند.
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درصد است. مقایسه  93/9درصد و در استان تهران  74نسبت شهرنشينی در کشور  1395در سال 

شهرنشينی هم در استان تهران این نسبت ها با سرشماری های قبل نشان می دهد که نسبت 

و هم در سطح کشور در حال افزایش و روستانشينی در حال کاهش بوده است. این نسبت ها 

درصد بوده است. نه تنها نسبت  92/8و  71/4در کشور و استان تهران به ترتيب  1390برای سال 

 1395شور در سال روستانشينی بلکه مطلق جمعيت ساکن در نقاط روستایی در استان تهران و ک

کاهش داشته است. با توجه به روند مهاجرت از روستاها به شهرها و تبدیل  1390نسبت به 

آبادیهای پرجمعيت به شهر و یا جذب آنها در شهرها این روند در سالهای آینده نيز ادامه پيدا خواهد 

 .کرد

صد از جمعيت کشور را در در 10/9در صد و شهر تهران به تنهایی  16/6استان تهران به تنهایی 

خود جای داده است که وسعت کم استان و شهر تهران موجب تراکم زیاد جمعيت آنها شده است. 

نفر در هر کيلومتر  969کيلومترمربعی آن،  13689تراکم جمعيت در استان تهران با توجه به مساحت 

ستان تهران هستند شهرستان متعلق به ا 7شهرستان پرجمعيت کشور  40مربع بوده است. از 

مشهر، پاکدشت، شهریار و بهارستان در که از این هفت شهرستان، پنج شهرستان ری، اسال

حاشيه شهر تهران قرار دارند و قسمت عمده جمعيت آنها را می توان در جمعيت مجموعه شهری 

 .تهران لحاظ کرد که به این ترتيب جمعيت این مجموعه شهری بسيار زیاد خواهد شد

تن ، حجم زباله بازیافت شده  480تن ، توليدی روستایی  15957سماندهای توليدی شهری حجم پ

 (97)سال  تن می باشد. 1056تن و حج زباله تفکيک شده  1756

و نرخ بيکاری  58027/90، نرخ اشتغال در استان 98آخرین آمار اعالم شده در پایيز بر اساس 

 درصد می باشد. 017723/1کشاورزی  درصد اعالم شده و سهم شاغلين بخش 41973/9

تن در  202هکتار و نرخ فرسایش خاک  53355،  98مساحت جنگلهای فعلی استان در تابستان 

 هکتار اعالم گردیده است.

هکتار  961هکتار بصورت آبی و  3/180004هکتار بوده که  3/180965مساحت اراضی زیر کشت 

 بصورت دیم  می باشد.

هکتار ، اراضی کشاورزی تحت پوشش آبياری  4/438تغيير کاربری یافته مساحت اراضی کشاورزی 

 (97هکتار می باشد . ) سال  15839هکتار و اراضی کشاورزی زیر شبکه سده ،  6784نوین 

کشاورزی برق  مگاوات ساعت و میزان مصرف 1/15977893استان مصرف برق کل ميزان  98در پایيزسال 

 م گردیده است.مگاوات ساعت اعال 869/1640423

حلقه خارج از مدار (  17حلقه در مدار  و   411حلقه )  428تعداد کل چاه ها در مناطق روستایی ، 

 دهنه می باشد . 51ليتر بر ثانيه و تعداد چشمه ها  154و متوسط آبدهی چاه ها 
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متر مکعب و حداکثر  360187118حلقه و حجم آب  1524تعداد کل چاه ها در مناطق شهری ، 

 متر مکعب در روز می باشد.  5202841ظرفيت منابع تامين آب  ، 

تن ، تخم مرغ  17995تن ، مرغ  300542تن ، شير  8101، ميزان توليد گوشت قرمز  98در پایيز 

 .تن بوده است 1813تن و آبزیان  44089

راس دام می باشد . )سال  734193نفر و ميزان دام  عشایر  14049جمعيت عشایر استان تهران 

97) 

راس ، تعداد واحدهای  1444112و جمعيت دامی  8334تعداد واحدهای دامی )صنعتی و سنتی ( ، 

 (97می باشد )سال  109994قطعه و تعداد کندو  27761612و جمعيت طيور  480طيور 

تن و تعداد گلخانه ها )سبزی ، صيفی، گل و گياه زینتی 2520290تبدیلی کشاورزی  ظرفيت صنایع

 *(97واحد می باشد. )سال  3248و قارچ( 
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 درج گردیده است.اطالعات تکمیلی در پیوست دفترچه *

پست مصوب و  145شهرستان دارای چارت مصوب ، با مجموع  14سازمان تعاون روستایی استان تهران در 

ساختمان استيجاری مستقر می باشند در راستای قوانين  10ساختمان ملکی و  2نفر نيرو که در  86

 نی می باشد.اساسنامه خود مشغول انجام وظيفه و خدمت رسا

 بشرح ذیل می باشد:( 98)در بهمن ماه سال تکميلی  جداول اطالعات
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 خبرگان 6صنف و  15اتحادیه استانی ،  9،  تشکل 131تعداد کل  تشکلهای تحت پوشش استان 

نفر می  95474غير فعال ، و  مجموع اعضاء تشکلها   تشکل 37فعال و  تشکل 94بوده که از این تعداد ،

 باشد .

طبق جدول ذیل می باشد:اطالعات تکميلی     

  98تعداد اعضاء تشکلها 

 ردیف
نام 

 شهرستان

 تعاونی کشاورزی تعاونی روستایی
تعاونی زنان 

 روستایی

اتحادیه های 

 شهرستانی
 تعاونی توليد

تعاونی 

در حال 
 انحالل

نظام 

 صنفی
 خبرگان

ل
عا

ف
ل 
عا

رف
غي

ضا 
ع
 ا
اد

د
تع

 

ل
عا

ف
ل 
عا

رف
غي

ضا 
ع
 ا
اد

د
تع

 

ل
عا

ف
ل 
عا

رف
غي

ضا 
ع
 ا
اد

د
تع

 

ل
عا

ف
ل 
عا

رف
غي

ضا 
ع
 ا
اد

د
تع

 

ل
عا

ف
ل 
عا

رف
غي

ضا 
ع
 ا
اد

د
تع

 

ضا
ع
 ا
اد

د
تع

 

ضا
ع
 ا
اد

د
تع

 

 0 769 0 900 0 2 0 0 0 0 1 0 332 0 2 1795 1 1 اسالمشهر 1

 0 317 4 2656 1 1 5 1 0 212 1 0 170 1 1 2936 4 1 رباط کریم 2

 0 979 1 713 3 0 6 0 1 0 0 0 374 3 3 7254 1 3 ورامين 3

 57 2330 0   0 0 5 0 1 0 0 0 1149 1 3 5563 2 3 فيروزکوه 4

 0 1395 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 3361 0 3 مالرد 5

 0 1536 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 2380 3 1 8663 0 6 شهریار 6

 17 1917 0 1800 0 1 3 0 1 16 0 1 4471 2 4 4636 0 3 ری 7

 9 2429 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2379 1 7 8091 0 7 دماوند 8

 12 1986 1 0 0 0 3 1 0 114 0 1 1238 2 3 3336 0 3 پاکدشت 9

 48 83 2 0 0 0 7 0 1 137 0 1 2757 5 18 7425 2 4 تهران 10

 16 293 0 87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 1 قدس 11

 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 1 4848 0 2 پيشوا 12

 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بهارستان 13

 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پردیس  

 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شميرانات  

 159 15085 8 6156 4 5 46 2 6 502 3 3 15596 18 43 58247 10 37 جمع 

 

 57995 تعداد اعضای شرکت های روستایی 

 15577 تعداد اعضای شرکت های کشاورزی

 502 تعداد اعضای شرکت های زنان روستایی

 6156 تعداد اعضای شرکت های توليد

 15085 تعداد اعضای نظام صنفی

 159 تعداد اعضای خبرگان کشاورزی

 95474 جمع کل 
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  97سال  -آمار اتحادیه های استانی 

 غيرفعال فعال  نوع اتحادیه ردیف
تعداد شرکت 
 های عضو 

 11 0 1 اتحادیه تعاونيهای کشاورزی مرغداران مرغ گوشتی 1

 6 0 1 اتحادیه تعاونيهای کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار 2

 13 0 1 اتحادیه تعاونيهای کشاورزی دامداران 3

 5 0 1 تعاونيهای کشاورزی زنبورداراناتحادیه  4

 9 1 0 اتحادیه تعاونيهای کشاورزی گل و گياه 5

 4 1 0 اتحادیه تعاونيهای کشاورزی باغداران  6

7 
شرکت توليد کنندگان و پرورش دهندگان شترمرغ 

 بنيانگذار
1 0 0 

 48 2 5 جمع 

 8 0 1 اتحادیه تعاونيهای روستایی استان 8

 46 1 7 های تعاونی روستایی شهرستاناتحادیه شرکت  9

 9 0 1 اتحادیه تعاونيهای توليد روستایی استان 10

11 
اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونيهای روستایی و 

 3کشاورزی منطقه 
1 0 5 

 116 3 15 جمع 
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شاخص به عنوان برنامه عملیاتی سازمان از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، که  149در سالجاری ، 

، میزان متوسط عملکرد بر اساس  عملکرد آمار آخرینعنوان شاخص با حجم مصوب می باشد ، ابالغ گردید . طبق  103

 شاخصهای اعالمی به تفکیک ادارات و واحدها، بشرح ذیل می باشد :

،   123%ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد   ،   %95،   اداره خدمات فنی و کشاورزی   %2761اداره بازرگانی 

، امور مالی     %120  عمومی، امور   %101، حسابرسی    %1653،  نظامهای بهره برداری    %154توسعه و آموزش تعاون  

شاخص با عملکرد فراتر از تعهد )بدون ایجاد  4می باشد . عالوه برآن  ، %218و روابط عمومی و امور بین الملل     105%

مجموعه  این مان استان در آن شاخص دارای عملکرد مثبت می باشد( نیز ثمره تالشتعهد از سوی سازمان مرکزی، ساز

 است.

 شاخصهای با عملکرد فراتر از تعهد عبارتند از :

 غرفه 5بهره برداری از غرف دائمی :   ____اداره بازرگانی -1

 نفرروز 107  :آموزش و توانمند سازی تشکل ها ____ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد  -2

 شرکت 3: ایجاد شرکت تعاونی تولید ____نظامهای بهره برداری  -3

 مورد 1ارائه بموقع صورت وضعیت های خرید و فروش محصوالت :   ____امور مالی  -4
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ماهه سالجاری ، و به تفکيک در نيمسال  11در بر اساس شاخصهای برنامه عملياتی عملکرد اداره آموزش 

 ذیل می باشد:دوم بشرح 

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

متوسط 
عملکرد 
 اداره/واحد

1 

زمینه 
یابي،زمینه 

سازي 
وحمایت از 

تشكیل 
تعاونیها 
واتحادیه 

هاي 
روستایي 

،كشاورزي 
 وزنان

   100 1 1 0 0 1 تعاونی

2 

آموزش 
اعضاء 

،اركان و 
كاركنان 
شركتها و 

اتحادیه هاي 
روستایي و 
 كشاورزي

نفر 
 روز

3351 2515 1500 3707 2207 111   

3 

آموزش 
اعضا،اركان 
و كاركنان 

شركت ها و 
اتحادیه هاي 
تعاوني هاي 
روستایي 

 زنان

نفر 
 روز

96 30 20 112 92 117   

4 

برگزاري 
نمایشگاه 

ارائه 
توانمندي 

هاي تعاوني 
روستایي 

 زنان

   167 11 15 4 4 9 مورد

5 

پروژهاي 
اشتغالزا در 
تعاونیهاي 

 زنان

 154 100 3 4 1 2 4 پروژه

6 

ساماندهي 
مجامع 

شركت ها و 
اتحادیه هاي 
تعاوني هاي 
روستایي و 
 كشاورزي

   141 83 99 16 70 70 تعاونی

7 
بررسي 

،انتخاب و 
مستند سازي 

   400 4 4 0 1 1 تعاونی
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و معرفي 
تعاوني هاي 

 الگو

8 

انتخاب و 
معرفي 

تعاوني ها و 
تشكل هاي 
نمونه و 

 برتر

   125 0 5 5 4 4 تعاونی

9 

برنامه پذیر 
نمودن 

شركتها ، 
اتحادیه ها و 

تشكلهاي 
بخش 

 كشاورزي

   365 53 73 20 20 20 تعاونی

10 
شناسایي 

تعاوني هاي 
 غیر فعال

   100 0 15 15 15 15 تعاونی

11 

ارزشیابي 
شركت ها 
واتحادیه 

هاي تعاوني 
روستایي ، 
كشاورزي ، 
 زنان و تولید

   120 90 90 0 75 75 تعاونی

12 

تشكیل 
شركت 

تعاوني هاي 
محصولي و 
تخصصي 
در زنجیره 

 تامین

   0 0 0 0 0 1 تعاونی

 فعالیت های دیگر اداره آموزش عبارتند از :

 روستایی و کشاورزی و زنان انجام گردید .  ارکان ، کارکنان و اعضای شبکهنفر روز آموزش حضوری و مجازی   38191 -1

دوره آموزشی  13تعداد  با پیگیری و مکاتبه و هماهنگی با مرکز آموزش زمانپور و مرکز آموزش البرز، و با حضور ناظرین این مراکز  -2

 حضوری و مجازی  برای کارکنان استان و شهرستانها تعریف و برگزار گردید .

ردی توسط شرکتهای تعاونی کشاورزی ، اتحادیه ها ، شرکتهای تعاونی روستایی زنان با هماهنگی های مورد نمایشگاه فصلی و مو 15 -3

 .بعمل آمده با استانداری ، جهاد کشاورزی ، نهاد ریاست جمهوری و شهرداری در خارج و داخل سازمان برگزار گردید

 .برگزار گردیدمجمع توسط شرکتهای تعاونی روستایی ، کشاورزی ، تولید و زنان   99 -4
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در نيمسال دوم سالجاری بر اساس شاخصهای برنامه عملياتی اهم عملکرد اداره خدمات فنی و کشاورزی 

بشرح ذیل می باشد :

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

متوسط 
عملکرد 
 اداره/واحد

1 

توسعه، 
تجهیز و بهره 
برداري از 
واحد هاي 

فنی ، تولیدي 
و صنایع 
تبدیلی و 
 تکمیلی

     0 0 0 0 0 واحد

2 

توسعه ، 
تجهیز و بهره 
برداري واحد 

هاي 
بوجاري،ذرت 
خشک کنی و 

 شالیکوبی

   100 1 0 0 1 1 واحد

3 

توسعه ، 
 تجهیز و بهره

برداري 
ناوگان حمل 
و نقل جمع 

آوري 
شیر،نهاده ها 
و محصوالت 

 کشاورزي

     0 0 0 0 0 دستگاه

4 
عملکرد خرید 
مراکز جمع 
 آوري شیر

     0 0 0 0 0 تن

5 
تامین و 

توزیع کود 
 شیمیایی

   103 14460 29460 15000 20000 28560 تن

6 

تامین و 
توزیع کود 
هاي ریز 

 مغذي

   108 112 215 103 200 200 تن

7 

تامین و 
توزیع کود 
هاي آلی 
 وزیستی

   102 304 613 309 600 600 تن

8 

تولید و 
فرآوري 

انواع بذور 
 اصالح شده

 105 123 120 2021 1901 1100 1638 تن

9 
توزیع انواع 
بذوراصالح 

 شده
   100 2500 3500 1000 3500 3500 تن

10 
تامین و 

توزیع نهاده 
 هاي دامی

   118 61672 141672 80000 120000 120000 تن
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11 
تامین و 

توزیع سموم 
 شیمیایی

   100 30820 70320 39500 50000 70000 کیلوگرم/لیتر

12 

تامین و 
توزیع ماشین 

آالت 
 کشاورزي

   100 7 20 13 15 20 دستگاه

13 

تامین و 
توزیع ادوات 
ودنباله بند 

هاي 
 کشاورزي

   100 44 100 56 10 100 دستگاه

14 

تجهیز و 
توسعه واحد 

هاي 
مکانیزاسیون 

 کشاورزي

     0 0 0 0 0 واحد

15 

تجهیز و 
توسعه 

کلینیک هاي 
 گیاه پزشکی

     0 0 0 0 0 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 :تشکیل و برگزاری سه جلسه کمیته فنی استان 

  در خصوص تعمير ، مرمت، بازسازی  9/7/98کميته فنی تاریخ

 تعاون روستایی استان و تجهيزساختمانهای اداری

  در خصوص درخواست اتحادیه  10/10/98کميته فنی تاریخ
 تعاون روستایی استان

  در خصوص 30/11/98کميته فنی تاریخ : 
 درخواست شرکت تعاونی کاوه پاکدشت .1
 درخواست اتحادیه شهرستان ورامين .2
 درخواست شرکت تعاونی امير کبير مالرد .3

  اداره مالی: کاریمتعلق به سازمان به هممستند سازی امالک و انبارهای 
  تنی ابراهيم آباد ری 1000انبار 
  تنی وحدت پاکدشت 1000انبار 
  تنی شریف آباد پاکدشت 2000انبار 
  تنی اميرکبير مالرد 1000انبار 
  تنی شهرآباد مالرد 1000انبار 
  تنی چهارباغ مالرد 250انبار 
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  شهرستانهای استان و آموزش سامانه نپ:پیگیری و نظارت بر توزیع اوره در 
 پاکدشت 
 اسالمشهر 
 شهریار 
 مالرد 
 ورامين 
 دماوند 

 

        :پیگیری بذور اصالح شده 

 خرید و بوجاری بذر گندم در شهرستان ری 
      خرید و بوجاری بذر جو در شهرستان اسالمشهر 

 آباد  امين انباری مجتمع پروتئينی و کشاورزي محصوالت بارانداز توجيهی ارائه طرححی و تدوین وطرا
مقاومتی  دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاددر قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی به ري شهرستان

جهت تامين اعتبار
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روابط عمومی و امور بين الملل سازمان استان ، طبق اعالم سازمان مرکزی ، در چهار ماه متوالی مهر ، 

حائز رتبه نخست  ن ،، آذر و دی بجهت انعکاس موثر و گسترده فعاليت ها و عملکرد سازمان استا آبان

کشوری گردید. 

 :شاخصهای برنامه عملياتی ، بشرح جدول ذیل می باشد ساهم عملکرد روابط عمومی بر اسا

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

میانگین 
درصدعملکرد 

 یکساله 

1 

تولید و 
انعکاس 
اخبار و 
اطالعات 
سازمان از 
طریق سایت 

 سازمان

   213 105 170 65 70 80 مورد

2 

انعکاس 
اخبار 

سازمان از 
طریق رسانه 
های مکتوب، 
پایگاههای 
خبری و 

خبرگزاری 
 صدا و سیما

   280 0 28 28 8 10 مورد

3 

انعکاس 
اخبار و 
اطالعات 
سازمان از 

طریق سامانه 
پیامکی و 
شبکه های 
 اجتماعی

   433 100 130 30 20 30 مورد

4 

برگزاری 
نشست خبری 
مدیر سازمان 

و مدیران 
عامل اتحادیه 
های تحت 
پوشش با 
اصحاب 

 رسانه

   100 1 2 1 2 2 مورد

5 

تهیه و تولید 
نشریات و 

کتب ، بولتن، 
و  بروشور

کاتالوگ و 
اینفوگرافیک 

و موشن 
گرافیک 
 تخصصی

 218 300 2 3 1 1 1 مورد
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6 

تهیه و تولید 
فیلم، کلیپ و 

تیزر و 
عکس های 

تخصصی از 
فعالیتهای 
سازمان و 
شبکه تحت 

 پوشش

   300 2 3 1 1 1 مورد

7 

شرکت مدیر 
سازمان و 

مدیران عامل 
اتحادیه های 
تحت پوشش 
دربرنامه 

های صدا و 
)رادیو سیما 

 و تلویزیون(

   133 3 4 1 3 3 مورد

8 

برگزاری 
سفر رسانه 
ای )تور 

 خبرنگاران(

   100 1 1 0 0 1 مورد

9 

برگزاری و 
شرکت 

درنمایشگاهها 
و همایشهای 
تخصصی در 
سطح استانی، 
ملی و بین 

 المللی

   240 8 12 4 4 5 مورد

10 

پژوهش و 
افکار سنجی 
)نظر سنجی 
از عملکرد 
سازمان و 
شبکه تحت 
پوشش و 
تحلیل 

محتوای 
اخبار 
 سازمان(

   150 2 3 1 2 2 مورد

11 

ارتباطات 
مردمی 

)برگزاری 
مالقات 

مردمی با 
مدیر سازمان 
و پاسخ گویی 
به مطالبات 

 مردمی(

   150 16 30 14 20 20 مورد
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 اهم فعاليتهای واحد حقوقی در نيمسال دوم سالجاری بشرح ذیل می باشد:

مورد ، پرونده های مالی مربوط به ساخت و ساز و هزینه کرد  6درخصوص مستندسازی اموال، در  -1

بطور کامل جمع آوری و با اداره اموال وزارت امور اقتصاد و  توسط امور مالی سازمان استان، انبار ها

 مکاتبه انجام شد.دارایی 

همچنين در خصوص ابطال اسناد انبارها که توسط شبکه اخذ گردیده ، دعوا عليه شرکت مهر 

مورد  3جلسه رسيدگی و  2اسالمشهر جهت ابطال سند انبار قاسم آباد طرح گردیده که تاکنون 

 ادل لوایح از طریق امور حقوقی استان انجام گردید.تب

مورد مربوط به سال جدید و سنوات گذشته انجام گردید  9در خصوص پيگيری پرونده های حقوقی   -2

مورد زمين کهریزک منجر به اخذ رای در مرحله بدوی گردیده و اکنون در مرحله تجدید نظر  1که 

 است. 

مورد با همکاری اداره شهرستان   1مورد پرونده مربوط به اجرای احکام دادگستری پيشوا  و  2

 ورامين در حال پيگيری است.

 سایر فعاليت های اداره حقوقی عبارتند از : -3

  کميته نظارت وشرکت در جلسات کميته کنترل و

 فنی 

  شرکت در مجامع اتحادیه های استانی و

 آموزششهرستانی با هماهنگی با اداره 

  پاسخگویی به استعالمات شفاهی و کتبی

 شبکه و ادارات شهرستان و ستاد استان

 



20 
 

 :شاخصهای برنامه عملياتی ، بشرح جدول ذیل می باشد سبر اسا نظامهای بهره برداریاهم عملکرد 

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

متوسط 
عملکرد 
 اداره/واحد

ایجاد شرکتهای  1
 شرکت تعاونی تولید

0 1 0 3 3 
فراتر از 

 تعهد
  

2 
ایجاد شرکتهای 
 شرکت سهامی زراعی

0 0 0 0 0     

3 
ساماندهی ایجاد و 

کشت و صنعت 
 شرکت خصوصی

0 0 0 0 0     

4 
تکمیل و تجهیز 

شرکتهای تعاونی 
 شرکت تولید

1 1 0 2 2 200   

5 
تکمیل و تجهیز 

شرکتهای سهامی 
 شرکت زراعی

0 0 0 0 0     

6 

آموزش اعضا 
ارکان و کارکنان 
شرکتهای تعاونی 

 نفر روز تولید

200 20 120 255 135 128   

7 

اعضا آموزش 
ارکان و کارکنان 
شرکتهای سهامی 

زراعی و کشت و 
 نفر روز صنعت ها

0 0 0 0 0     

8 

ایجاد واحد مدیریت 
مشارکتی آب در 
شرکتهای تعاونی 

 شرکت تولید

1 1 1 2 1 200   

9 
تولید محصول سالم 

در شرکتهای 
 تن تعاونی تولید

200 200 200 200 0 100   

10 
تولید محصول سالم 

شرکتهای در 
 تن سهامی زراعی

0 0 0 0 0     

11 

تولید بذر گواهی 
شده در طبقات 

مادری شرکتهای 
تعاونی تولید و 
 تن سهامی زراعی

75 120 270 270 0 360 1653 

12 

کارآمد سازی و 
ساماندهی شرکت 

های تعاونی تولید و 
اتحادیه ها و سهامی 

 شرکت زراعی

2 2 1 3 2 150   

13 

نظارت بر اجرای 
عملیات آب و خاک 

در شرکتهای 
 هکتار تعاونی تولید

100 100 600 1200 600 1200   

نظارت بر اجرای  14
 هکتارعملیات آب و خاک 

0 0 0 0 0     
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در شرکتهای 
 سهامی زراعی

15 

توسعه کشت های 
گلخانه ای در 

شرکتهای تعاونی 
تولید و سهامی 

 مترمربع زراعی

2000 0 0 15000 15000 750   

16 

توسعه سامانه های 
نوین آبیاری در 

شرکت های تعاونی 
تولید و سهامی 

 هکتار زراعی

20 20 260 2200 1940 11000   

17 

توسعه 
مکانیزاسیون)تکمیل 

و تجهیز ماشین 
آالت کشاورزی( 
در شرکت های 
تعاونی تولید و 
 واحد سهامی زراعی

0 0 0 0 0     

18 

مدیریت تغذیه 
گیاهی در شرکت 

تعاونی تولید و های 
 شرکت سهامی زراعی

1 1 1 1 0 100   

19 

ساماندهی نظام 
بهره برداری 

کشاورزی 
 هکتار خانوادگی

0 0 0 0 0     

20 
اجرای طرحهای 

 هکتار کشاورزی حفاظتی
100 50 50 300 250 300   

21 
اجرای طرح کشت 

 هکتار مشارکتی
0 0 0 0 0     

22 
اجرای طرح 

مبارزه تلفیقی آفات 
(IPM) هکتار 

100 100 5000 10000 5000 10000   

23 
اجرای طرح ایجاد 
کلینیک های گیاه 

 واحد پزشکی
1 0 0 1 1 100   

24 

اجرای طرح ایجاد 
واحدهای خدمات 
مشاوره های در 

شرکت های تعاونی 
 واحد تولید

1 1 0 1 1 100   

25 

اجرای طرح ایجاد 
واحدهای 

کارگزاری بیمه در 
تعاونی شرکت های 

 واحد تولید

0 0 0 0 0     

   100 1 1 0 0 1 مورد اخذ رتبه پیمانکاری 26

27 

پیمانکاری طرح 
های آب و خاک در 
شرکت های تعاونی 

 تعداد تولید

0 0 0 0 0     
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 همچنین:

گروه آب بران در شرکت تعاونی تولید آب بران ری تشکیل شده و این شرکت طی تفاهم با اداره منابع طبیعی شهرستان  21

 ی در فعالیت های آب خیز داری می باشد.، آماده همکار

پایلوت جهت طرح تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی توسط کارگروه   4با توجه به انتخاب دشت ورامین بعنوان یکی از 

مربوطه متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی ، این سازمان اقدام به مطالعه ، امکانسنجی و در نهایت 

 یل شرکت تعاونی تولید آب بران دشت ورامین نموده که مراحل اولیه انجام و روند پیگیری ادامه دارد.تشک
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 شاخصهای برنامه عملياتی ، بشرح جدول ذیل  سبر اسا صنوف و تشکلهای مردم نهاداهم عملکرد 

 :می باشد

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
ماهه  3

 چهارم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

متوسط 
عملکرد 
 اداره/واحد

1 
سازماندهی 
نظام صنفی 

 مورد کشاورزی
0 0 0 0 0     

2 
سازماندهی 

خبرگان 
 مورد کشاورزی

2 1 1 1 0 50   

3 

سازماندهی 
سایر تشکل 

ها)اتحادیه ها، 
فدراسیون 

ها،انجمن های 
تخصصی و 
محصولی، 
هماهنگی و 

حمایتی 
 مورد کشاورزی(

3 0 0 2 2 67   

4 
ساماندهی نظام 

صنفی 
 مورد کشاورزی

16 8 0 12 12 75   

5 
ساماندهی 

خبرگان 
 مورد کشاورزی

4 4 0 4 4 100   

6 

ساماندهی سایر 
تشکل 

ها)اتحادیه ها، 
فدراسیون 

ها،انجمن های 
تخصصی و 
محصولی، 
هماهنگی و 

حمایتی 
 مورد کشاورزی(

0 0 0 0 0     

7 

آموزش و 
توانمندسازی 
نظام صنفی 

 کشاورزی
نفر 
 روز

1000 1000 298 1030 732 103 123 

8 

آموزش و 
توانمندسازی 

تشکل 
ها)خبرگان 
کشاورزی، 
اتحادیه ها، 
فدراسیون 

ها،انجمن های 
تخصصی و 
محصولی، 
هماهنگی و 

نفر 
 روز

0 0 0 107 107 
فراتر از 

 تعهد
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حمایتی 
 کشاورزی(

9 
حمایت و تجهیز 

 مورد نظام صنفی
0 0 0 0 0     

10 

حمایت و تجهیز 
تشکل 

ها)خبرگان 
کشاورزی، 
اتحادیه ها، 
فدراسیون 

ها،انجمن های 
تخصصی و 
محصولی، 
هماهنگی و 

حمایتی 
 مورد کشاورزی(

0 0 0 0 0     

11 
عضوگیری 
نظام صنفی 

 نفر کشاورزی
1000 1000 605 1287 682 129   

12 

صدور پروانه 
فعالیت نظام 

صنفی 
 فقره کشاورزی

1000 1000 566 1249 683 125   

13 

تمدید پروانه 
فعالیت نظام 

صنفی 
 فقره کشاورزی

1250 1250 1844 4186 2342 335   

 اهم عملکرد اداره حسابرسی بشرح جداول ذیل می باشد:
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 شركت هاي تعاونی تحت پوشش شهرستان تهران وشميرانات 1398جدول  حسابرسی عملياتی سال 

ف
دی

ر
 

 نام شهرستان 

 تعداد واحد

حسابرسی 
 عملياتی

 تعداد پاسخ  

 فعال تعدادکل
غير 
 فعال

 0 17 6 21 27 تهران  1

 2 7 اسالم شهر 2

 6 11 0 ری 3

 0 3 0 3 3 پيشوا 4

 0 6 5 7 12 ورامين  5

 3 10 10 پاکدشت  6

 16 0 16 16 دماوند 7
0 

 4 3 7 10 فيروزکوه 8
0 

 11 3 8 11 شهریار 9
0 

 6 5 6 11 رباط کريم  10
0 

 6 0 4 4 مالرد 11
0 

 2 0 2 2 شهرقدس  12
0 

 0 3 1 7 8 اتحادیه های استانی  13

 11 102 جمع
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 شركت هاي تعاونی تحت پوشش شهرستان تهران وشميرانات 1397جدول آمار وضعيت حسابرسی سال مالی 

ف
دی

ر
 

 نام شهرستان 

 واحدتعداد 

تعداد 
 واخواهی 

 تعداد پاسخ واخواهی 

 غير فعال فعال تعدادکل

 1 21 6 21 27 تهران  1

 2 5 1 5 6 اسالم شهر 2

 10 11 0 11 11 ری 3

 0 2 0 3 3 پيشوا 4

 0 12 ورامين  5

 5 8 2 8 10 پاکدشت  6

 1 16 0 16 16 دماوند 7

 2 7 3 7 10 فيروزکوه 8

 1 7 3 8 11 شهریار 9

 1 6 5 6 11 رباط کريم  10

 1 4 0 4 4 مالرد 11

 1 2 0 2 2 شهرقدس  12

 2 6 1 7 8 اتحادیه های استانی  13

 27 131 جمع  
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 بر اساس شاخصهای برنامه عملياتی بشرح جدول ذیل ميباشد: رسیحسابآخرین آمار عملکرد اداره 

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 اههم 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

متوسط 
عملکرد 
 اداره/واحد

1 
حسابرسی 

سالیانه شرکتها 
 تعاونی و اتحادیه ها

103 95 88 102 14 99   

2 

حسابرسی 
سالیانه 

شرکتهاي 
 تعاونی سهامی زراعی

0 0 0 0 0     

3 
حسابرسی 

عملیاتی تعاونی 
 تعاونی ها

100 25 6 102 96 102   

4 

اجرای سیستم 
یکپارچه مالی 
در شرکتها و 

 تعاونی اتحادیها

82 75 75 78 3 95 101 

5 
گزارش ناظرین 

 گزارش مالی
24 5 2 2 0 8   

6 
برگزاری 

جلسات کمیته 
 جلسه کنترل و نظارت

24 20 13 24 11 100   
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 کرد اداره امور عمومی بر اساس شاخصهای برنامه عملياتی بشرح جدول ذیل می باشد:آخرین آمار عمل

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

 عملکرد
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

میانگین 
درصدعملکرد 

 یکساله 

1 

به هنگام 
نمودن 

اطالعات 
پرسنلی 

وارسال به 
سازمان در 
قالب سیستم 

MIS 

   100 6 12 6 12 12 مرحله

2 

انجام مراحل 
احکام 

بازنشستگی 
 کارکنان

     0 0 0 0 0 نفر

3 

ارزیابی 
عملکرد 
کارکنان 
وورود 

اطالعات در 
سیستم 

 MISکارگزینی

   100 0 75 75 75 75 نفر

4 

ورود اطالعات 
پرسنلی در 

سامانه آمارو 
 اطالعات

   100 6 12 6 12 12 مرحله

5 

ورود اطالعات 
پرسنلی در 

سامانه کارکنان 
نظام اداری 

 کشور

   100 6 12 6 12 12 مرحله

6 

اجرای مراحل 
اخذ مجوزهای 

ارتقای رتبه 
)ارشد،خبره 

 وعالی(

   300 0 9 9 3 3 نفر

7 
تغییر وضعیت 

 کارکنان
   100 0 6 6 6 6 نفر

8 

اجرای مراحل 
اخذ مجوزهای 
ارتقای مدرک 

 تحصیلی

   150 0 3 3 2 2 نفر

9 
انتقال نیروی 

 مامور
   150 0 3 3 2 2 نفر

10 

اجرای مراحل 
اخذ مجوزهای 

انتصاب به 
پست های 

مدیریتی از 
کمیته سرمایه 

 انسانی

     0 0 0 0 0 تعداد
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11 

اقدامات 
اجرایی در 

زمینه اجرای 
مجوزهای 
 استخدامی

     0 0 0 0 0 تعداد

12 
جذب نیروی 

 امریه
 120   0 0 0 0 0 نفر

13 

پیگیری 
ارزیابی 
عملکرد 

دستگاه بر 
اساس شاخص 

 های عمومی

   100 100 100 0 0 100 درصد

14 

میزان اقدامات 
در راستای 

اجرایی نمودن 
خدمات 

 شناسنامه دار

   100 100 100 0 0 100 درصد

15 

به هنگام 
نمودن 

اطالعات 
تشکیالت و 

پستهای 
سازمانی در 
سامانه ملی 

مدیریت 
 ساختار

   100 6 12 6 1 12 تعداد

16 
فرآیندهای 

احصاء شده یا 
 بازنگری شده

   100 30 30 0 0 30 مرحله

17 

اجرای فاز اول 
پروژه تربیت 
مدیران آینده 

 سازمان

     0 0 0 0 0 مورد

18 

 میزان اجرایی
نمودن 

فعالیتهای 
تصدیگر ی 
 واگذار شده

   100 100 100 0 0 100 درصد

19 

پیشنهادهای 
بررسی شده 
در دبیرخانه 

کمیته 
پیشنهادهای 

 استانها

   100 20 20 0 5 20 تعداد

20 
بیمه تکمیلی 

شاغلین 
 وجانبازان

   101 0 162 162 161 161 نفر

21 
امور مربوط به 

 مامور سرا ها
   100 0 1 1 1 1 تعداد

22 
بیمه عمرو 

 حوادث
   100 0 58 58 58 58 نفر

23 
 تسهیالت ملی

میلیون 
 لایر

0 0 0 0 0     

24 

امورات 
مربوط به 

جوایز دانش 
آموزی 

 ودانشجویی

   153 0 46 46 30 30 نفر
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25 

ادامه مکانیره 
نمودن پرونده 

پرسنلی به 
تعداد پرونده 

های موجود در 
 استان

     0 0 0 0 0 مرحله

26 

تحت وب 
نمودن نرم 

افزار مکانیزه 
نمودن پرونده 
های پرسنلی 

 استان

     0 0 0 0 0 تعداد

27 

ادامه پروژه 
ساماندهی اسناد 

ومدارک در 
 استان

     0 0 0 0 0 تعداد

 

 

 بشرح ذیل می باشد:توسط امور عمومی ، اهم سایر فعاليت های اقدام شده 

تعامل با شهرداری جهت دریافت منابع تفکيک زباله قابل بازیافت )کاغذ ، ...( و استقرار آن در  -1

 طبقات

 تهيه و نصب نقشه راهنما در طبقات جهت رفاه مراجعين -2

 انتقال اسناد سنواتی به مکانهای امن -3

 يه کارکنانجدید برای کلصدور احکام ترميمی  -4

 تک برگی نمودن سند ساختمان اداری استان -5

 بروز رسانی اطالعات سازمان در سامانه ساوانا -6

 انجام طرح تکميلی مکانيزه نمودن پرونده های پرسنلی در سامانه ساب -7

 پيگيری و انجام امور مربوط به مدیریت ساختار -8

 انجام کليه امور مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران و دریافت تایيدیه های الزم -9

آزمایشی در سامانه کارمند  -بدیل وضعيت کارکنان پيمانی به رسمیانجام امور مربوط به ت -10

 ایران و دریافت شماره مستخدم برای صدور احکام مربوطه

 صدور کليه احکام انتصاب و ارتقاء کارکنان در موعد مقرر -11

 مدیریت خدمات کشوری صدور کليه احکام مربوط به افزایش امتيازات فصل دهم قانون -12

 تعيين تکليف پرونده های تخلفاتی کارکنان سنوات گذشته -13
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 بر اساس شاخصهای برنامه عملياتی بشرح جدول ذیل بازرگانی و بازاریابیآخرین آمار عملکرد اداره 

 می باشد: 

 واحد شاخص ردیف
پیشنهاد 
 مصوب

پیشنهاد 
 استان

عملکرد 
 ماهه 6

عملکرد 
12 
 ماهه

عملکرد 
نیمسال 

 دوم

درصد 
عملکرد 
 یکساله

میانگین 
درصدعملکرد 

 یکساله 

1 

خرید 
تضمینی 
مباشرتی 

 گندم

     0 0 0 0 0 تن

2 
خرید 

تضمینی کلیه 
 محصوالت

     0 0 0 0 0 تن

3 
خرید توافقی 

 شبکه
   498 139662 149532 9870 30000 30000 تن

   0 0 0 0 0 500 تن خرید حمایتی 4

5 
صادرات 
حصوالت 
 کشاورزي

   5000 50 50 0 0 1 تن

6 

میزان 
عرضه 

محصوالت 
کشاورزی 
در غرف 

 دائم وموقت

   130 552 652 100 500 500 تن

7 

برگزاري 
وایجاد 

نمایشگاههاي 
داخلی 

 وخارجی

   400 4 8 4 2 2 تعداد

8 

خرید 
تضمینی 
مباشرتی 

سایر 
محصوالت 

 شاورزيک

 2761   0 0 0 0 0 تن

9 

ارزش ریالی 
کاالي فروش 

رفته از 
طریق 

 فروشگاهها

میلیون 
 لایر

37380 30000 17950 380250 362300 1017   

10 

ارزش ریالی 
کاالهاي 

تامین شده به 
صورت 
 متمرکز

میلیون 
 لایر

1500 2000 1055 385578 384523 25705   

11 
بهره برداري 

از غرف 
 دائمی

 5 5 0 0 0 غرفه
فراتر از 

 تعهد
  

ساماندهی  12
 غرف دائمی

   125 5 5 0 1 4 غرفه
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13 

ارزش ریالی 
فروش کاال 
ها با برند 

 شبکه

میلیون 
 لایر

360 0 0 0 0 0   

14 
توزیع مواد 

سوختی 
 )بنزین ، ...(

   52 498 1361 863 2500 2642 هزارلیتر

15 
توزیع مواد 

سوختی ) 
 گاز ، ...(

     0 0 0 0 0 تن

توزیع آرد  16
 روستایی

     0 0 0 0 0 تن

17 
ساماندهی 

فروشگاههاي 
 مصرف

   100 3 3 0 0 3 فروشگاه

18 

ساماندهی 
فروشندگی 
هاي مواد 

 سوختی

   100 1 1 0 0 1 فروشندگی

 

بشرح ذیل می باشد:اریابی ، توسط اداره بازرگانی و بازاهم سایر فعاليت های اقدام شده 

 تن گوشت گرم قرمز عرضه گردید. 5/2در مراکز عرضه مستقیم کاال در شهرستان شهریار مقدار  -1

 گرم زعفران توسط شرکت تعاونی زنان روستایی ارم بویه پاکدشت در نمایشگاه عرضه مستقیم کاال، بفروش رفت . 500 -2

 غرفه از سازمان میادین میوه و تره بار استان تهران به اتحادیه تعاون روستایی استان تهران تحویل گردید. 5 -3

 .ایه صادر گردیدتن کلم توسط اتحادیه شهرستان تهران به کشورهای همس 50 -4

 خریداری و عرضه گردید.تن رب گوجه فرنگی توسط اتحادیه تعاون روستایی استان تهران  700 -5

 غرفه از غرف میادین میوه و تره بار شهر تهران عرضه گردید. 2تن گوجه فرنگی در  50مقدار   -6
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 :می باشدفعالیتهای برتر مجموعه که از طریق پورتال سازمان نیز اطالع رسانی گردیده است ، بشرح ذیل 

ریاست سازمان تعاون روستایی  دیدارآقای دکتر حشمت مشاور عالی و مهندس موذن معاونت پشتیبانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با -1

 استان تهران

ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر حشمت مشاور عالی و مهندس موذن معاونت پشتیبانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با آقای مهندس محمودی دیدار داشتند که شهریورماه :  26) 

گسترش روابط و همکاریهای فی ما بین بحث و تبادل نظر نمودند. آقای مهندس محمودی اظهار امیدواری نمود این نشستها ایشان پیرامون  مسائل و سیاستهای راهبردی سازمان و همچنین 

 (استمرار یافته و ره آورد آن ارتقاء جایگاه سازمان و ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف باشد

 ورزی استان قزوین با ریاست سازمان استان  تهران دیدار سرکار خانم مهندس فاطمه خمسه ریاست محترم سازمان جهادکشا -2

ذکور با آقای مهندس محمودی سرکار خانم مهندس فاطمه خمسه ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان قزوین  و سرکار خانم دکتر بهرام نژاد مدیر حوزه ریاست سازمان ممهرماه :  8 )

 مان تصدی ریاست سازمان تعاون روستایی استان قزوین، انتصاب شایسته ساالرانه  به ریاست سازمان استان تهران را تبریک گفتند و پیراموندیدار داشتند که ضمن تقدیر از زحمات ایشان در ز

 مسائل و مباحث فی مابین سازمانی رای زنی  و تبادل نظر داشتند.

با اشاره به اقلیم نزدیک استانهای قزوین و تهران و اشتراک مسائل مبتالبه دو مجموعه سازمانی اظهار  در این دیدار آقای مهندس محمودی ضمن تشکر از حضور سرکار خانم مهندس خمسه 

ه تعامل با ن آمادگی بیشتری  نسبت به گذشته در راامیدواری نمود بتوان با به کار گیری تجربیات در رفع موانع موفقتر عمل نمود و در این راستا سازمان و شبکه تعاون روستایی استان تهرا

ازمان جهاد کشاورزی استان قزوین را نقطه سازمان جهاد کشاورزی استانها علی الخصوص استانهای نزدیک به پایتخت همانند استان قزوین را دارد.ایشان در پایان، حضور ریاست محترم س

 (ازمانهای زیر مجوعه به جهت عرضه مناسبتر خدمات به جامعه کشاورزی ایران دانست.عطفی در همراهی بیش از پیش و بهره مندی از سیاستهای راهبردی وزارت متبوع در همکاری س

 

 ) فروش فوق العاده( در شهرستانهای استان ایجاد محل عرضه مستقیم گوشت گرم گوساله  -3

اتحادیه و شرکتهای تعاونی دامداران شهرستانها و نیز مدیر عامل و  دی ماه :برگزاری جلسه ای به ریاست آقای مهندس محمودی و با حضور رؤسای ادارات شهرستانی و مدیران عامل 17 )

 (رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان در خصوص ارزیابی و امکان سنجی ایجاد محل عرضه مستقیم گوشت گرم گوساله

 ضه گردید.تن گوشت گرم قرمز عر 5/2در این راستا در مراکز عرضه مستقیم کاال در شهرستان شهریار مقدار 
 بازدید میدانی ریاست سازمان از مجموعه انباری امین آباد شهر ری -4

سازمان استان و هیئت همراه از مجموعه انباری امین آباد شهر ری و ارزیابی ظرفیتهای موجود آن برای ایجاد پایانه عرضه محصوالت  ریاست آبان ماه : بازدید آقای مهندس محمودی  11) 

 (قابلیت انبار سازی موقت محصوالت پروتئینی و کشاورزی این مجموعه انباریکشاورزی و همچنین 

 بازدید آقای ترکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  از اداره تعاون روستایی استان تهران -5

ساله و ده ها انبار مسقف قابلیت تبدیل شدن به مرکز و پایانه صادرات محصوالت  90ن با قدمت ساعته ترکی از بخش های مختلف انبار تعاون روستایی تهران گفت: این مکا 3در این بازدید )

ان ان های استان تهربه گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت اهلل ترکی در برنامه های بازدید های دوره ای از ادارات و سازم .روستایی استان تهران را دارد

ملی عنوان شد که در نهایت به نتیجه خوبی برای ساعت از وقت خود را در یک روز کاری به بازدید از اداره تعاون روستایی استان تهران اختصاص داد که در جریان این بازدید نکات قابل تا 10

طبقه این اداره با کارکنان و  4ودی مدیر اداره تعاون روستایی استان تهران با حضور در ساختمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همراه با محمود محم .مردم پایتخت رسید

و  فضا و ساختمان و تجهیزات فرسوده و تبدیل یک بنای مسکونی به اداری و محدود بودن محل کار مهمترین چالش این اداره از زبان مدیر .مدیران تعاون روستایی پایتخت دیدار و گفتگو کرد

 (کارکنان بود که تمامی مشکالت را نعمت اهلل ترکی مشاهده و یادداشت کرد

 شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران -6
شگاه بین المللی گل وگیاه ،تجهیزات پارکی اردیبهشت ماه:  اتحادیه تعاونی کشاورزی گل و گیاه استان تهران و شرکت تعاونی زنان روستایی مهر آفرین ارم پاکدشت در هفدهمین نمای 13تا  8) 

اردیبهشت ماه توسط شهرداری تهران بر پا میباشد حضور فعال یافته و ضمن معرفی شبکه و دستاوردهای آن نسبت به  13الی 8و صنایع وابسته که در تهران ظلع جنوبی بوستان گفتگو ازتاریخ 

 (نمایش و عرضه محصوالت خود اقدام نمودند

 یم محصوالت پروتئینی در شهرستانهای جنوب غربی استان تهرانعرضه مستق -7
و مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره  آذر ماه : در نشست مشترک ریاست سازمان تعاون روستایی استان تهران آقای مهندس محمود محمودی با معاونت  امور دام جهاد کشاورزی استان 16) 

 (صوالت پروتئینی در شهرستانهای جنوب غربی استان مورد بررسی قرار گرفت.اتحادیه دامداران چگونگی عرضه مستقیم مح

 برپایی نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر در شهرستان پاکدشت ) استان تهران( -8
توانمندیهای روستائیان و عشایر از تاریخ پانزدهم لغایت نوزدهم  مهر ماه : به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا، بخشداری مرکزی شهرستان پاکدشت نسبت به برگزاری نمایشگاه 19تا  15) 

فعال ضمن معرفی شبکه و دستاوردهای آن نسبت  مهر ماه اقدام نمود و  شرکت تعاونی روستایی زنان مهر آفرین ارم و شرکت تعاونی کشاورزی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی پاکدشت با  حضور

درحاشیه این نمایشگاه رئیس نمایندگی تعاون روستایی شهرستان آقای مهندس درودیان با شرکت در جلسات مرتبط  فعالیت سازمان و شبکه اقدام نمودند به نمایش و عرضه محصوالت خود 

ه جامعه هدف را، با مسئولین نمایشگاه تحت پوشش علی الخصوص شرکت های تعاونی فوق الذکر را تبیین و رای زنی های الزم  در جهت گسترش ارائه کمی و کیفی خدمات و محصوالت ب

 داشتند.(

 جشنواره دو روزه عسل دماوند -9
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دی استاندار تهران، معاون سازمان اولین جشنواره بزرگ عسل شهرستان دماوند با حضور چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور اقتصاآذر ماه :  27) 

ن استانی و کشوری در شهرستان آموزش کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ریاست سازمان تعاون روستایی استان تهران، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئوالتحقیقات و 

 دماوند در تاریخ بیست و هفتم آذر ماه جاری  آغاز به کار کرد.

زدید  از توانمندی های زنبورداری شهرستان دماوند به صورت ویژه فعالیت اتحادیه و  شرکت های تعاونی زنبورداران تحت پوشش را آقای مهندس محمود محمودی ریاست سازمان ضمن با

ت از آن ، سیستمها و روشهای کارهای برون رفمورد بررسی قراردادند ایشان در حاشیه بازدید از این جشنواره  نشست هم اندیشی و بررسی مسائل و چالشهای پیش روی شرکتهای مذکور و راه

 (توسعه فعالیت، رای زنی های الزم در بازاریابی ، بازار رسانی و روشهای نوین بازرگانی و ...را با مسئولین و فعاالن این بخش داشتند

 تولید زعفران توسط شبکه تعاون روستایی استان تهران  -10

 (هزار متر مربع و استحصال اولین محصول آن و کیفیت باالی تولید2کدشت در سطح )کاشت زعفران توسط شرکت تعاونی روستایی زنان ارم بویه پا

  در استان تهرانتولید بذر سالم و گواهی شده گندم  -11
طرف  با فرا رسیدن فصل برداشت گندم در منطقه به جهت خدمات رسانی و رفاه اعضاء و کشاورزان جهت تولید بذر سالم و گواهی شده از پیمانکاران)اتحادیه تعاون روستایی شهرستان ری 

بهاران و رخشان و ارقام  مادری رخشان ، پیشتاز و  بهاران تن گندم ارقام گواهی شده  ،پیشتاز ، سیروان ، سیوند،  1900میزان هشتم مهر  ماه سالجاری،  خرداد تا تاریخ  25قرارداد خود از تاریخ  

درصد از  25تن بذور حاصله  با حضور و نظارت  نمایندگان موسسه بذر ونهال  کشور صورت پذیرفته است ، که این میزان بذر حدود  1100خریداری و تا کنون  مراحل بوجاری وکیسه گیری 

 (اشد.کل بذر مصرفی کشاورزان استان تهران میب

 راه اندازی مرکز عرضه سبزی و صیفی سالم   -12
آقای دکتر ترکی رئیس سازمان مدیریت و . در این راستا )تعاونی سبزیکاران استان تهران با همکاری سازمان تعاون روستایی استان تهران، مرکز عرضه سبزی و صیفی سالم راه اندازی میکنند

 مان تعاون روستایی استان از زمینی که به منظور احداث مرکز عرضه سبزی و صیفی در شهرستان ری در نظر گرفته شد، بازدید کردند .برنامه ریزی استان تهران به همراه مدیر ساز

ت سه و نیم هکتار برنامه ریزی مینی به مساحترکی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: مجموعه تعاونی سبزی کاران با حدود هزار عضو طرح تولید، بسته بندی، عرضه سبزی و صیفی را در ز

 کرده اند که در قالب طرح اقتصاد مقاومتی ارائه میشود.

 بی واسطه به عرضه محصوالت خود میپردازند وی در ادامه افزود بر اساس این طرح ضایعات و دور ریز سبزیجات تولیدی به یک سوم کاهش خواهد یافت ،بعالوه سبزیکارن به طور مستقیم و 

ت است و این مرکز با حضور اعضای اره به خبر آبیاری سبزیجات جنوب ری با آب های نا متعارف گفت : این مسئله هم برای سبزی کاران و هم برای مصرف کنندگان بسیار پر اهمیترکی با اش

 (.تعاونی و با هدف عرضه محصول سالم این نگرانی را از جامعه از بین میبرد

 تعاون روستایی استان تهران در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تصویب چهارطرح پیشنهادی سازمان  -13
طرح پیشنهادی تعاون روستایی استان تهران به ریاست شکراهلل حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی  4جهت بررسی در )پنجاه و هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران 

 (ت استانداری تهران برگزار شد. ر تهران، دبیری نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در محل سالن جلسااستاندا

طرح پیشنهادی  در حوزه وظایف سازمان  4و سیاستهای راهبردی سازمان ،  مهندس محمود محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با ارائه گزارش جامعی از عملکرد)در این جلسه 

جهاد کشاورزی و همچنین سازمان صمت  قرار را مطرح کرد که مورد استقبال و دفاع  اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی به ویژه ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان 

 (گرفت

 تند از:طرحهای چهارگانه عبار

 : بارانداز محصوالت کشاورزی و پروتئینی در مجتمع انباری امین آباد شهرستان ری 1  

 : مجتمع عرضه،فرآوری و بسته بندی سبزی شرکت تعاونی کشاورزی سبزی کاران ری 2  

 : مرکز عرضه محصوالت کشاورزی و دامی شهرستان فیروزکوه 3  

 اعضای شرکت تعاونی روستایی ابراهیم آباد ری: زنجیره تولید گوشت و شیر از طریق 4  

 شغل غیر مستقیم می باشد. 20850شغل مستقیم و  610در مجموع ، میزان اشتغالزایی چهار طرح فوق ، 

 یم تشکیل انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستان رباط کر -14
 بعد از طی مراحل قانونی انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان رباط کریم تشکیل گردید . به  ریاست ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  شهریور ماه : طی برگزاری جلسه ای 5)

روشهای  ر اجرای سیستمهای نوین کشاورزی واعضاء انجمن مذکور از مجموعه کشاورزان و خبرگان شهرستان که طی چند سال متوالی باالترین عملکرد را در واحد سطح داشته، یا به نحوی د

نفر هیئت مدیره اصلی، دونفر علی البدل،یک نفر بازرس  5رو بوده اند و ارتقاء سطح بهره وری با  استفاده بهینه از منابع را داشته اند انتخاب گردیدند که این اعضاء شامل ) آموزش پیش جدید 

 .اصلی و یک نفر بازرس علی البدل ( میباشند

 عاون روستایی شهرستان رباط کریم بوده و بر آن نظارت خواهد داشت(الزم به ذکر است مدیریت تشکیل انجمن مذکور بعهده اداره ت

 تامین به موقع نیاز کشاورزان استان به بذر سالم و گواهی شده گندم -15
تعاون روستایی استان،  تحت نظارت و تن بذر سالم و گواهی شده توسط شبکه  1400)ریاست سازمان تعاون روستایی استان خبر داد: آقای مهندس محمود محمودی با اشاره به تولید بیش از 

 ش بینی شده است . تائید موسسه بذر و نهال کشور اظهار داشتند بذر مورد نیاز کشاورزان به موقع تامین و توزیع گردیده و ذخایر الزم جهت پشتیبانی نیز پی

 (اران ، رخشان و ارقام مادری رخشان ، پیشتاز و بهاران  میباشند .الزم به ذکر است بذرهای مورد اشاره از ارقام گواهی شده  پیشتاز، سیروان، سیوند، به

 برگزاری نمایشگاه توانمندیهای شبکه تعاون روستایی شهرستان پاکدشت  -16
و با نظر مساعد ریاست سازمان آقای مهندس  آذر ماه : با توجه به سیاستهای راهبردی سازمان تعاون روستایی استان تهران در خصوص حمایت و توسعه فعالیتهای تعاونی های کم برخوردار 3)

رستان پاکدشت ) شرکت تعاونی زنان ارم بویه ، شرکت تعاونی تولید و تکثیر ماهیان محمودی ظرفیت مکان نمایشگاه و عرضه محصوالت،  از سوی سازمان در اختیار شبکه تعاون روستایی شه

 زینتی و شرکت تعاونی تولید کنندگان گل و گیاه  شهرستان پاکدشت(  قرار گرفت 

شکلها سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و آقای مهندس محمودی این نمایشگاه روز سوم آذر ماه با حضورآقای دکتر جهان پناه مدیر کل محترم دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و ت

 روز دایر و بازدید و خرید برای عموم آزاد بود.( 14افتتاح گردید و به مدت 

 برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات شرکت تعاونی روستایی زنان بخش کن و سولقان شهرستان تهران  -17
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محمودی  سازمان تعاون روستایی استان تهران در خصوص حمایت و توسعه فعالیتهای تعاونی های زنان و با نظر مساعد ریاست سازمان آقای مهندس محمود)با توجه به سیاستهای راهبردی 

 کی به مراسم سنتی شب یلدا قرار گرفت.ظرفیت مکان نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت از سوی سازمان در اختیار شرکت تعاونی مذکور به جهت عرضه مستقیم محصوالت به مناسبت نزدی

 (در این نمایشگاه اقالمی از قبیل صنایع دستی، پوشاک ، خشکبار، ترشیجات ، میوه های محلی و فصل عرضه گردید.

بازدید آقای مهندس محمودی از عرضه مستقیم و بی واسطه محصول گوجه فرنگی زیر قیمت مصوب در دو نقطه از میادین میوه و تره بار  .18

 شهر تهران توسط اتحادیه تعاون روستایی استان تهران با همکاری اتحادیه تعاون روستایی استان بوشهر) نهم دیماه(

وستایی استان تهران توسط اتحادیه تعاون رنهم دیماه آقای مهندس محمودی از عرضه مستقیم و بی واسطه محصول گوجه فرنگی زیر قیمت مصوب در دو نقطه از میادین میوه و تره بار شهر 

 تهران با همکاری اتحادیه تعاون روستایی استان بوشهر خبر داد .

که از منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی ( میباشد افزود هم  کشور ایشان با اشاره به رسالت  سازمان در بازاریابی و بازار رسانی محصوالت کشاورزی روستائیان در جهت رونق تولید در

ر زمانی محسوس میباشد و در ت مشارکت شبکه تعاون روستایی در سراسر کشور در راستای اقتصاد مقاومتی با بازار رسانی مناسب و تنظیم قیمت محصوالت کشاورزی بیش از هاکنون ضرور

 وجه فرنگی به صورت مستقیم و بدون واسطه نموده است .راستای این امر شبکه تحت پوشش این سازمان با مشارکت اتحادیه تعاون روستایی استان بوشهر اقدام به عرضه محصول گ

 10ن است و انتظار میرود به زودی با در اختیار گرفتن الزم به ذکر است با اعالم آمادگی اتحادیه تعاون روستایی استان تهران عرضه محصول گوجه فرنگی متناسب با نیاز روزانه بازار قابل تامی

 کشاورزی از سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران شاهد روند عرضه مستقیم سایر محصوالت تولیدی کشاورزان باشیم. غرفه )چند محصولی( عرضه محصوالت

 بازدید آقای مهندس  رحیمی عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دستاوردهای سازمان تعاون روستایی استان تهران .19

 ایران از سازمان استان بازدید داشتند . روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیره هیئت فجر آقای رحیمی عضودر سومین روز از دهه مبارک 

اری دید و با اشاره به مطلوب بودن سیاستگذابتدا ایشان با حضور در میدان میوه و تره بار جالل آل احمد از غرف عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی که سازمان در اختیار گرفته است باز

اریها از موفقیتهای سازمان در انجام رسالتهای بر مدیریت استان در ورود کم هزینه و موفق در تنظیم بازار و حمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده اشاره داشتند که اینگونه هدف گذ

 عهده میباشد.

 اران استان  نشست ارزیابی و راهبردی داشتند .در ادامه ایشان در ستاد سازمان استان حضور یافتند و  با مسئولین و همک

مچنین اعضاء محترم هیئت مدیره و همکاران در این جلسه ابتدا آقای مهندس محمودی ضمن خوشامد گویی و تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر شیرزاد  مدیر عامل محترم سازمان مرکزی و ه

ش خصوصی را داشتند و مهمترین ثمره آنرا شفاف سازی و تعیین تکلیف در  سیاستهای اجرایی و عملیاتی دانستند . ایشان در ادامه ضمن ایشان در خارج نمودن سازمان از لیست واگذاری به بخ

 خبر دادند.ز تعهد را تبیین کامل وضعیت موجود در سازمان استان از تحقق بخش مهمی از تعهدات استان در  چهار ماهه اخیر و در برخی از موارد عملکردی فراتر ا

ند و با اشاره به بستر مناسب پیش آمده به در ادامه آقای محمودی در راستای اجرای سیاستهای سازمان مرکزی از ساماندهی و برقراری انظباط اداری و مالی در سطح سازمان و شبکه گفت 

طرح اقتصادی سازمان استان ) ایجاد بارانداز محصوالت پروتئینی در مجتمع انباری امین آباد، ایجاد دستاوردهای مهمی از قبیل قرار گرفتن سازمان در زمره دستگاههای اجرایی، تصویب چهار 

و گوشت در تعاونی روستایی ابراهیم آباد  مرکز عرضه  و فرآوری سبزیجات در شهرستان ری، ایجاد بازارچه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی شهرستان فیروزکوه، ایجاد زنجیره تولید شیر

ریال )شصت هزار تومان( ، توانمند سازی شبکه  600000ری(، همسان سازی مزایای پرسنل سازمان استان با سازمان مرکزی ، عرضه مستقیم گوشت گرم گوساله در شهرستانهای استان با نرخ

 سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران و ... اشاره داشتند. در حوزه های اقتصادی و تجاری ، ورود با قدرت در بازار با اخذ غرف عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی از

جه به دستاوردهای مهمی که در مدت کوتاه چند در ادمه این نشست آقای دکتر رحیمی ضمن استماع گزارشات ، مسائل و مشکالت، دستاوردها و ...همکاران سازمان و شبکه اظهار داشتند با تو

ن و شبکه تحت هد بودیم نوید از  موقعیتهای پیش رو داریم و افزودند الزم است در مواردی همچون بسط انظباط اداری و مالی حاکم بر سازمان استان تهراماهه در سازمان استان تهران شا

 پوشش و همچنین بستر سازی مناسب در فعالیت های اقتصادی و تجاری شبکه برای سایر استانها الگو سازی گردد. 

از جوامع مهم و تاثیر گذار در حرکت و پویایی  زنان که مهم این داشتن نظر در ه اینکه رسالت ما از خدمت در دولت خدمات رسانی  مطلوبتر به جامعه هدف میباشد و باوی افزود با توجه ب

 ت .بخشهای اقتصادی و فرهنگی هستند الزم است در بخش تعاونی زنان روستایی با امعان نظر بیشتری نسبت به گذشته نگریس

 ستمر و به روز دارد.ایشان با اشاره به روند رو به رشد کیفیت و کمیت مباحث نظارتی در سازمان استان متذکر شد نباید به آن قانع بود بلکه این امر روندی م

 ایشان داشته و از رهنمودهای الزم بهره مند گردند. در پایان این بازدید ضمن نظر مساعد آقای دکتر رحیمی مقرر گردید مسئولین و همکاران نشستهای دوره ای و فصلی را با

 

کارکنان ، بهبود  عالوه بر این موارد ، اقدامات دیگری در راستای بهبود وضعیت سازمان ، از نقطه نظرات مدیریتی مانند چینش نیروها ، ایجاد انگیزه برای

 اشد :جایگاه سازمان و ... نیز صورت پذیرفته که بطور اجمال بشرح ذیل می ب

پس از حضور در استان ، در چندین جلسه با همراهی معاونین و حراست سازمان وضعیت نیروهای سازمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار  .1

نفرخیرالموجودین گزینش و ابالغ صادر گردیده است و برای جابجایی  8گرفت که خوشبختانه برای ادارات ستادی و دوشهرستان تعداد 

سازمان نیز با هماهنگی و موافقت جنابعالی یک نفر از نیروهای استان قزوین انتقال و ابالغ صادر گردیده است و  معاون اداری مالی

برای دو شهرستان دماوند و اسالمشهر نیز از نیروهای موجود استفاده و ابالغ صادر گردیده که برای باقیمانده شهرستانها نیز در دست 

 بررسی و اقدام می باشد.
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رایزنی های انجام شده با مشاور محترم مدیر عامل سازمان مرکزی، معاونت اداری مالی و موافقت حضرتعالی موضوع همسان پس از  .2

سازی اضافه کاری پرسنل استان و سازمان مرکزی انجام گردید که این موضوع بهمراه سایر اقدامات مدیریتی صورت گرفته موتور 

 در بین همکاران افزایش داده است محرکه سازمان استان گردیده و امید را

در جلسه ستاد تنظیم بازار  با رایزنی و درخواست از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و حمایت مدیر کل حوزه اقتصادی  .3

کشاورزی محصول  6غرفه برای اتحادیه های استان تهران اخذ گردیده تا توزیع  10سازمان اطالعات استان مصوبه تحویل تعداد ده /

را در سطح میادین تهران انجام بدهند و در حال حاضر اتحادیه تعاون روستایی استان هماهنگی الزم برای تحویل غرفه ها را در سازمان 

غرفه از سازمان میادین میوه و تره بار استان تهران به اتحادیه تعاون  5که میادین میوه و تره بار شهرداری تهران پیگیری نموده 
 .ی استان تهران تحویل گردید.روستای

 

از رایزنی های الزم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پیگیری های فراوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پس  .4

 یک روز تمام برای بازدید از وضعیت سازمان تعاون روستایی استان تهران ، تعاونی سبزی کاران شهر ری،مجتمع 22/8/98تاریخ 

 انبارهای امین آباد و ساختمان مدیریت استان بازدید بعمل آوردند که در این بازدید مقرر گردید:

الف(یک دستگاه ساختمان اداری برای مدیریت استان از محل ساختمانهای اداری مازاد استان تحویل گردد که در حال حاضر ضمن حمایت      

 نامبرده پیگیر موضوع می باشیم.

جه به اینکه سازمان تعاون روستایی استان در شورای برنامه ریزی استان فاقد جایگاه و ردیف اعتباری بوده و در زمره دستگاه های ب(با تو     

اجرایی محسوب نمی گردد مقرر گردید با توجه به امکانات و شرایط استان تهران این مدیریت بعنوان پایلوت در سطح کشور مطرح شود و ردیف 

تامین هزینه ها و اجرای پروژه ها در نظر گرفته شود که با پیگیری های مداوم از طریق سازمان مدیریت نامه درخواست ردیف و کد  اعتباری برای

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شخصاً پیگیر اخذ ردیف و کد اعتباری اعتباری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارسال گردیده و 

 .ن مدیریت می باشندبرای ای

تن رب گوجه فرنگی فله بصورت  300هماهنگی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون  روستایی جناب آقای دکتر کشاورز مقرر گردید با  . 5

ه گرمی به بازار مصرف داخلی و خارجی عرض 800ضمانتی در اختیار اتحادیه شهرستان تهران قرار گیرد که پس از بسته بندی با قوطی های 

شود اجرای این پروژه توسط فردی که بعنوان کارگزار اتحادیه می باشد قرارداد منعقد نموده و دستمزد خود را پس از بسته بندی و فروش و 

 در نهایت بعد از کسر هزینه ها از محل سود حاصله دریافت نماید.

لم بروکلی،کلم ،بادمجان و کدو (بعمل آمده و مقرر شد و راهنمایی الزم جهت صادرات محصوالت کشاورزی )فلفل دلمه ای،کهماهنگی . 6

اتحادیه شهرستان با فرد صادر کننده قرارداد منعقد نماید و سپس یک کانتینر بصورت آزمایشی به کشور روسیه ارسال شود تا پس از تست 

 صورت می گیرد؛ بازار در صورت مثبت بودن نتیجه را ادامه دهند کلیه عملیات اجرایی توسط اتحادیه شهرستان 

 تن کلم توسط اتحادیه شهرستان تهران به کشورهای همسایه صادر گردید. 50که در این راستا 

و راهنمایی الزم جهت خرید رب گوجه فرنگی توسط اتحادیه تعاون روستایی استان با مشارکت تعاونی اعتبارانقالب شهریار هماهنگی . 7 

گرمی برای بازار داخلی و خارجی  800گوجه فرنگی خرید و پس از بسته بندی در قوطی های  تن رب 500که در فاز یک مقرر شده مقدار 

توزیع شود هم چنین هماهنگی الزم برای توزیع گوجه فرنگی بوشهر در سطح شهر تهران توسط اتحادیه تعاون روستایی استان تهران با 

 همکاری سازمان میادین میوه و تره بار بعمل آمده است؛

تن رب گوجه فرنگی توسط اتحادیه تعاون روستایی استان تهران از اتحادیه تعاون روستایی استان اصفهان  700این راستا که در 

 غرفه از غرف میادین میوه و تره بار شهر تهران عرضه گردید. 2تن گوجه فرنگی در  50خریداری و در بورس بفروش رسانید و مقدار 
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 سطح خودارزیابی  1397تجمیع تحلیل عملکرد محور ارزیابی عمومی در دوره ارزیابی سال  

 
 محور اصالح ساختار سازمانی 

 قوت نقاط 

 نگرش مثبت به برنامه ریزی سازنده

 ضعف نقاط 

 نبود نیروی متخصص کافی و عدم ارائه بموقع برنامه های مناسب و بروزشده

 بهبود نقاط 

 تعدادی از کارکنان برای پوشش دهی ضعف نبود نیرو در راستای اجرای برنامه های ابالغی تالش مضاعف

 
 محور توسعه دولت الکترونیك 

 قوت نقاط 

 توجه به ارتقاء فعالیت های الکترونیکی در سطوح مختلف سازمان

 ضعف نقاط 

 عدم وجود نیروی متخصص کافی در سطح مجموعه و 

 عدم تخصیص بودجه کافی در این زمینه و 

 عدم توجیه برای صرف بودجه در این زمینه 

 بهبود نقاط  ضعف امکانات موجود

 تالش مضاعف کارکنان برای پوشش ضعف های موجود

 
 محور مدیریت سرمایه انسانی 

 قوت نقاط 

 وجود برنامه ریزی و قوانین متناسب در این زمینه

 ضعف نقاط 

 صد در صدی برنامه ریزی در سازمان مرکزی تمرکز

 بهبود نقاط 

 تالش پرسنل سازمان استان برای رعایت و اجرای قوانین موجود

 
 محور شفافیت و مدیریت مالی 

 قوت نقاط 

 استفاده از سامانه های گوناگون برای ارتقاء سطح خدمات مالی

 ضعف نقاط 

 سازی ، آموزش و بکارگیری سامانه های مرتبط در سطوح مختلفنبود نیروی متخصص کافی برای پیاده 

 بهبود نقاط 

 تالش خودمحورکارکنان برای بکارگیری سامانه ها و تالش مضاعف آنان برای اجرای صدر در صد تعهدات ابالغی
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 محور بهبود فضای کسب وکار و ارتقای بهره وری 

 قوت نقاط 

 برنامه ریزیتوجه به فضای کسب و کار در 

 ضعف نقاط 

 عدم ارائه برنامه مناسب و تخصیص بودجه کافی برای پیاده سازی و اجرای برنامه های مرتبط

 عدم پیاده سازی سامانه های مزبور در سطح استان تاکنون

 بهبود نقاط 

 اجرای مدیریت سبز بطور خودمحور توسط کارکنان مجموعه

 
 مسئولیت پذیری و پاسخگوییمحور ارتقاء سالمت اداری،  

 قوت نقاط 

 توجه همه جانبه به مراجعین در هر سطحی به سازمان

 ضعف نقاط 

 نبود بودجه برای اجرا

 بهبود نقاط 

 بهره وری از حداقل امکانات موجود برای مناسب سازی فضا برای مراجعین

 
 محور استقرار نظام مدیریت عملکرد 

 قوت نقاط 

- 

 ضعف نقاط 

 عدم برنامه ریزی مناسب برای اجرای بموقع

 بهبود نقاط 

 افزایش توجه در سطح سازمان به این موارد

 
تجمیع تحلیل عملکرد محور ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل تعاون روستایی در دوره ارزیابی سال  

 سطح خودارزیابی  1397
 

 محور آموزش 

 قوت نقاط 

 فعالیت ها و سطح معلومات افراد مرتبط با فعالیت هاتوجه به بروزرسانی 

 ضعف نقاط 

 عدم برنامه ریزی و تخصیص بودجه الزم و مناسب برای اجرای صد در صد و کاربردی تعهدات ابالغی

 بهبود نقاط 
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 انگیزه و اشتیاق افراد برای بروز رسانی مستمر

 
 محور توسعه تشکلها 

 قوت نقاط 

 سیاست های برنامه ریزیتوجه به صنوف در 

 ضعف نقاط 

 عدم توجه به ظرفیت های موجود و واقعی

 بهبود نقاط 

 تالش خود صنوف برای اجرای صد درصد وظایف

 
 محور حسابرسی 

 قوت نقاط 

 اجرای کامل تعهدات موجود

 ضعف نقاط 

 نیروی متخصص کافی برای اجراعدم توجه به ظرفیت های موجود و واقعی برای برنامه ریزی و عدم وجود 

 بهبود نقاط 

 تالش مضاعف نیروی موجود برای پوشش دهی صد در صدی تعهدات

 
 محور بازرگانی 

 قوت نقاط 

 برنامه ریزی برای اجرای سیاست های کالن

 ضعف نقاط 

 عدم توجه به ظرفیت های موجود سازمان در سطح استان

 بهبود نقاط 

 مجموعه کارکنان برای تحقق تعهدات ابالغی تالش مضاعف و هماهنگ

 
 محور خدمات مهندسی کشاورزی 

 قوت نقاط 

 برنامه ریزی مناسب در سطح استان

 ضعف نقاط 

 نبود نیروی متخصص و آموزشهای مرتبط کاربردی برای نیروهای درگیرکار

 بهبود نقاط 

 برای اجرای کامل تعهدات ابالغیهمکاری و هماهنگی کارکنان استان با مجموعه تحت پوشش 

 
  

 محور فنی و اجرایی
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 قوت نقاط 

 وجود زمینه برای ایجاد صنایع مزبور

 ضعف نقاط 

 نبود اعتبار و بودجه کافی برای اجرا

 بهبود نقاط 

 وجود انگیزه برای اجرا با حداقل امکانات و تامین اعتبار از منابع گوناگون
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  97ليست كلي حسابرسي واحدهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اتحاديه ها سال مالي 

 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

 استاني  1
اتحاديه تعاون 

 روستايي استان 
1   1     

 استاني  2

اتحاديه 

مرغداران مرغ 

 گوشتي استان 

1   1     

 استاني  3

اتحاديه 

مرغداران مرغ 

 تخمگذار استان 

1   1     

 استاني  4

اتحاديه 

زنبورداران 

 استان تهران

1   1     

 استاني  5
اتحاديه نظارت 

 منطقه اي 
1   1     

 استاني  6
اتحاديه تعاوني 

 توليد استان 
1       1 

 استاني  7

اتحاديه 

دامداران 

 استان  

1   1     

 1 0 6 0 7 جمع  استاني 
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 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

     1   1 مرغداران متشكل  تهران   9

     1   1 مرغداران ميثاق تهران   10

 تهران   11
دامداران 

 شميرانات
1   1     

     1   1 دامپروري مهاد تهران   12

     1   1 دامپروري مهر تهران   13

     1   1 دامداران مركز تهران   14

 تهران   15
توليدكنندگان گل 

 وگياه استان تهران
1   1     

 تهران   16
توليدكنندگان گل 

 وگياه شميرانات
1   1     

 تهران   17
تهيه وتوزيع 

 خوراك دام و طيور
1   1     

 تهران   18
روستايي لواسان 

 كوچک
1   1     

     1   1 روستايي سياهرود تهران   19

     1   1 روستايي كن تهران   20

     1   1 مرغداران تهران  تهران   21

     1   1 مرغداران مركز تهران   22

     1   1 صنايع مرغ مادر تهران   23

 تهران   24
زنبورداران 

 رودبارقصران
1   1     

 تهران   25
روستايي رودبار 

 قصران
1   1     

 تهران   26
زنان روستايي 

 سياهرود
1   1     

 تهران   27
زنبورداران گرده 

 آوران لواسانات
1   1     

     1   1 دامداران سياهرود تهران   28

 0 0 21 0 21 جمع  تهران  
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 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

 اسالمشهر  30
توليد نواب 

 صفوي
1   1     

     1   1 سبزيكاران  اسالمشهر  31

 اسالمشهر  32
روستايي 

 مهر)قاسم آباد(
1   1     

     1   1 گاوداران  اسالمشهر  33

 0 0 5 0 5 جمع  اسالمشهر 

 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

 ري  35

شركت 

روستايي 

 كهريزك

1   1     

 ري  36

شركت 

روستايي قلعه 

 نو

1   1     

     1   1 دام فروشان ري  37

 ري  38

شركت 

روستايي 

 ابراهيم آباد

1   1     

     1   1 مرغداران ري  39

 ري  40
دامداران 

 استان تهران
1   1     

 ري  41
تعاوني توليد 

 آب بران ري
1   1     

     1   1 زنان آراد  ري  42

     1   1 سبزيكاران ري  43

 ري  44
دامدارن نگين 

 سبز 
1   1     

 0 0 11 0 11 جمع  ري 
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 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

 ورامين  46
شركت 

 روستايي آذر
1   1     

 ورامين  47
شركت 

 روستايي اتحاد 
1   1     

 ورامين  48
شركت 

 روستايي البرز
1   1     

 ورامين  49
مرغداران مرغ 

 گوشتي
1   1     

 ورامين  50
مرغداران 

 تخمگذار 
1 1       

 ورامين  51
پرورش 

 دهندگاه اردك 
1   1     

 0 0 6 1 7 جمع  ورامين 

 پيشوا  52
گاوداران  

 ورامين
1   1     

 پيشوا  53

شركت 

روستايي 

 فردوس

1       1 

 پيشوا  54
شركت 

 روستايي اتفاق
1   1     

 1 0 2 0 3 جمع  پيشوا 

 پاكدشت  56

شركت 

روستايي شريف 

 آباد

1   1     

 پاكدشت  57
سبزيكاران 

 پاكدشت 
1   1     

     1   1 گاوداران فعال پاكدشت  58

     1   1 زنان ارم بويه  پاكدشت  59

 پاكدشت  60
شركت 

 روستايي كاوه
1   1     

     1   1 گل وگياه پاكدشت  61

 پاكدشت  62

شركت  تعاوني 

كشاورزي منابع 

طبيعي و 

 آبخيزداري 

1   1     

 0 0 8 0 8 جمع  پاكدشت 
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 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

 دماوند  64

شركت 

روستايي 

 آبسرد

1   1     

 دماوند  65
شركت 

 روستايي كيالن
1   1     

 دماوند  66

شركت 

روستايي 

 وحدت

1   1     

 دماوند  67
شركت 

 روستايي البرز
1   1     

 دماوند  68

شركت 

روستايي 

 جيالرد

1   1     

 دماوند  69
گل و گياه 

 دماوند
1   1     

 دماوند  70

شركت 

روستايي 

 رودهن

1   1     

 دماوند  71
زنبورداران 

 دماوند
1   1     

 دماوند  72
دامداران 

 رودهن
1   1     

 دماوند  73
مرغداران 

 رودهن
1   1     

 دماوند  74
دامداران 

 دماوند
1   1     

 دماوند  75
مرغداران 

 دماوند 
1   1     

 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده براي 

 حسابرسي 
 تراز آماده نشده  حسابرسي در حال انجام  حسابرسي شده 

     1   1 باغداران مهر دماوند  76

 دماوند  77
شركت 

 روستايي جورد
1   1     

 دماوند  78

شركت  تعاوني 

كشاورزي منابع 

طبيعي و 

 آبخيزداري 

1   1     

 0 0 16 0 16 جمع  دماوند 
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 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

     1   1 كشاورزان فيروزكوه  80

     1   1 زنبورداران  فيروزكوه  81

 0       0 ارجمند فيروزكوه  82

 فيروزكوه  83

شركت 

روستايي 

 فيروزكوه

1   1     

 فيروزكوه  84
شركت 

 روستايي عدل
1   1     

 فيروزكوه  85

شركت 

روستايي 

 مزداران 

1   1     

 0       0 مرغدارن  فيروزكوه  86

     1   1 دامداران فيروزكوه  87

 0 0 7 0 7 جمع  فيروزكوه 

     1   1 شركت عدالت شهريار  89

     1   1 شركت شاهد  شهريار  90

     1   1 شركت شباهنگ شهريار  91

     1   1 شركت آزادي شهريار  92

   1     1 شركت انقالب شهريار  93

     1   1 شركت پيروز شهريار  94

 شهريار  95
شركت 

 مرغداران
1   1     

 0 1 7 0 8 جمع  شهريار 

     1   1 مهر واليت قدس  96

 قدس  97
تعاوني توليد 

 محصول سبز
1   1     

 0 0 2 0 2 جمع  قدس 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

     1   1 امير كبير مالرد  99

     1   1 شهرآباد مالرد  100

     1   1 زنان كوثر  مالرد  101

 0 0 4 0 4 جمع  مالرد 

 1       1 امين رباط كريم  103

 فعال  نام شهرستان رديف
تراز آماده 

 براي حسابرسي 
 حسابرسي شده 

حسابرسي در حال 

 انجام 
 تراز آماده نشده 

     1   1 كانال محمديه رباط كريم  104

 0       0 المهدي  رباط كريم  105

 0   1   1 اتحاد رباط كريم  106

 0       0 زنان  رباط كريم  107

     1   1 دامداران  رباط كريم  108

     1     وليعصر رباط كريم  108

 1 0 5 0 5 جمع  رباط كريم 

 

 

 مأخذ : اداره حسابرسی استان
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 آمارجداول دریافتی از سامانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران_واحد 
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A0102 -  جمع بارندگی ساالنه شهرهای دارای ایستگاه های همدیدی از بدو تاسیس تا
 )میلی متر( 1397پایان سال

 میانگین کمینه   بیشینه  نام شهر

 551.3 333.5 877.8 آبعلی

 423 237.9 601.5 امین آباد فیروزکوه

 236.4 48.2 406.5 چیتگر

 418.5 265.1 658.2 دماوند

 290.1 132.8 446.7 ژئوفیزیک

 414.5 239.4 615.1 شمیران

 206.1 113.1 319.4 شهریار

 154.5 80.3 222 فرودگاه امام خمینی)ره(

 297.8 174.3 519 فیروزکوه 

 229.1 111.6 360.5 مهرآباد

 406.4 324.1 531.5 لواسان

 125.5 61.7 179.6 ورامین

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ
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A0202 -  97سال  -سنجش آالیندگی و حجم پسماند و زباله استان تهران  تعداد ایستگاههای  
  

  

تعداد (1)
ایستگاههاي 
فعال و غیر 

فعال 
سنجش 
آالیندگي 
هوا در 
شهرهاي 
باالي 

صدهزار 
 نفر جمعیت

(تعداد 2)
سمن های 

محیط 
 زیستی فعال 

تعداد پروژه 
های 

عمرانی 
دارای 
گزارش 
ارزیابی 
اثرات 
زیست 
 محیطی

 حجم زباله  حجم پسماند

حجم 
پسماند 
تولیدي 
 شهري

حجم 
پسماند 
تولیدي 
 روستایي

(حجم 3)
زباله 

 بازیافت شده 

حجم زباله 
 تولید شده

حجم زباله 
 تفکیک شده 

 تن تن تن تن تن پروژه تعداد ایستگاه  واحد آماری

 1056 16437 1756 480 15957 14 4500 29 مجموع استان

 - 410 - 21 389 0 - 1 اسالمشهر

 - 400 - 22 378 0 - 1 بهارستان

 - 260 - 44 216 0 - 1 پاکدشت

 1056 6725 - 45 6680 1 - 1 (پردیس4()5)

 - 65 - 16 49 0 - 1 پیشوا

 - 6600 1756 35 6565 2 - 15 (تهران6)

 - 155 - 18 137 0 - 0 دماوند

 -   -     0   1 رباط کریم

 - 290 - 140 150 5 - 2 ری

 - 35 - 11 24 0 - 1 (شمیرانات7)

 - 550 - 27 523 0 - 1 شهریار

 - 25 - 6.5 18.5 3 - 0 فیروزکوه

 - 234 - 4 230 1 - 1 (قدس8)

 - 200 - 22.5 177.5 0 - 0 قرچک

 - 278 - 38 240 0 - 1 مالرد

 - 210 - 30 180 2 - 1 ورامین

 یک ایستگاه سیار می باشد که دربین شهرستان ها می چرخد. (1)

 این عدد دقیق نمی باشد و به صورت تقریبی است. (2)

 مواد بازیافتی جمع اوری شده : در حال حاضر ، تفکیک از مبدا از درب منازل صورت نمی پذیرد.مقدار  (3)

 اطالعات خجیر و سرخه حصار در این شهرستان ادغام شده است. (4)

 ایستگاه  سنجش آلودگی هوا در خجیر و سرخه حصار غیر فعال می باشد 1تعداد  (5)

 هوا در شهر تهران غیر فعال می باشد.ایستگاه سنجش آلودگی  2تعداد  (6)

 شهرستان شمیرانات و الر با هم محاسبه گردیده است (7)

 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان قدس غیر فعال می باشد 1تعداد  (8)

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران.
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C0101 - تأمین آب در نقاط شهری استان تهران  وضعیت چاه ها و حجم آب سطحی و زیرزمینی و ظرفیت منابع- 
98پاییز   

  

 شهرستان

تعداد 
کل 

چاه ها 
 )فقره(

تعداد 
چاه 
های 

موجود 
آب 

شرب 
 )فقره(

تعداد 
حفر چاه 

 )فقره(

تعداد 
تجهیز 
چاه 
 )فقره(

متوسط 
چاه آبدهي 
ها 

)مترمکعب 
 در روز(

 حجم کل آب )مترمکعب(
حداکثر 
ظرفیت 

منابع تامین 
آب 

)مترمکعب 
 در روز(

حجم کل آب 
 )مترمکعب(

حجم آب های 
سطحی 

 )مترمکعب(

حجم آب های 
زیرزمینی 
 )مترمکعب(

مجموع 
 استان

1524 1189 10 25 2040200 360197118 216098099 144099019 5202849 

 103536 7167865 0 7167865 69728 0 1 92 100 اسالمشهر

 105690 7316966 0 7316966 119153 2 2 122 130 بهارستان

 56303 3897867 0 3897867 37022 0 0 51 52 پاکدشت

 73327 2070844 3005621 5076465 53667 0 0 9 12 پردیس

 25917 1794286 0 1794286 18798 2 2 16 16 پیشوا

 3991952 63273419 213092478 276365897 1065181 16 0 402 644 تهران

 43009 2977541 0 2977541 32362 0 0 40 72 دماوند

رباط 
 کریم

65 53 0 0 67370 2014843 0 2014843 29103 

 47965 3320663 0 3320663 37676 0 0 51 51 ری

 16700 1156149 0 1156149 13366 0 1 17 24 شمیرانات

 307617 21296543 0 21296543 235062 3 3 149 156 شهریار

 9322 645377 0 645377 7133 0 0 8 13 فیروزکوه

 113564 7862095 0 7862095 97900 0 0 46 46 قدس

 73820 5110585 0 5110585 47629 1 1 37 41 قرچک

 126176 8735278 0 8735278 91491 1 0 58 62 مالرد

 78848 5458699 0 5458699 46661 0 0 38 40 ورامین

 تعریف چاه: گودالی است که انسان برای رسیدن به آب از زیرزمین بصورت دستی یا ماشینی حفر می کند.

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان تهران.
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C0104 -  چاه ها، چشمه و قنوات مناطق روستایی استان تهرانوضعیت 98پاییز  -     

 شهرستان
تعداد کل 
چاه ها 
 )حلقه(

تعداد چاه 
در مدار 
 )حلقه(

تعداد چاه 
های خارج 
از مدار 
 )حلقه(

تعداد چاه 
های موجود 
آب شرب 

 )حلقه(

متوسط 
آبدهی چاه 
ها )لیتر بر 

 ثانیه(

تعداد چشمه 
 )دهنه(

 51 154 411 17 411 428 مجموع استان

 0 7 39 0 39 39 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 (بهارستان1)

 0 11 39 3 39 42 پاکدشت

 0 30 9 0 9 9 پردیس

 0 13 22 2 22 24 پیشوا

 7 6 29 3 29 32 تهران

 15 8 46 1 46 47 دماوند

 0 9 31 1 31 32 رباط کریم

 1 15 40 1 40 41 ری

 10 8 14 0 14 14 شمیرانات

 15 11 26 0 26 26 شهریار

 0 5 34 1 34 35 فیروزکوه

 0 10 4 0 4 4 قدس

 0 0 0 0 0 0 (قرچک1)

 3 10 36 2 36 38 مالرد

 0 11 42 3 42 45 ورامین

 در شهرستانهای بهارستان و قرچک چاه وجود ندارد. (1)

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران.
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C0203 98پاییز  -میزان مصرف برق و پیک بار مشترکین برق استان تهران  -     

 شهرستان
پیک بار 
)مگاوات 
 ساعت(

کل مصرف 
نیروی برق 

 )مگاوات ساعت(

مصرف برق خانگی 
 )مگاوات ساعت(

مصرف برق 
عمومی )مگاوات 

 ساعت(

مصرف برق 
کشاورزی 

 )مگاوات ساعت(

مصرف برق 
صنعتی )مگاوات 

 ساعت(

مصرف برق 
تجاری 

)مگاوات 
 ساعت(

مصرف برق 
روشنایی 
)مگاوات 
 ساعت(

 224616.93 2455289.33 4129276.401 1640423.869 2260084.842 5268201.725 15977893.1 3777 کل استان

 24462.614 171248.276 406507.798 138522.169 115061.02 362045.061 1217846.938 - اسالمشهر

 8935.178 87031.555 77854.868 52358.459 44466.197 315947.286 586593.543 - بهارستان

 8045.714 73363.299 600502.61 165798.581 39681.604 196921.448 1084313.256 - پاکدشت

 3607.327 80543.877 127512.648 46888.6 36833.831 126183.776 421570.059 - پردیس

 4015.083 16254.314 14814.445 100067.01 13429.084 59226.819 207806.755 - پیشوا

 75000 1213338 434611 124585 1411981 2072214 5331729 - تهران

 9243.405 40702.874 37694.88 109315.763 38610.268 144756.034 380323.224 - دماوند

 9112.502 68416.028 314416.646 63735.094 55920.5 220385.375 731986.145 - رباط کریم

 20179.553 246394.598 1073724.77 159100.359 186420.938 478726.676 2164546.894 - ری

 6470.923 28047.665 5664.861 14139.302 28921.007 83969.191 167212.949 - شمیرانات

 26207.724 166680.19 274393.939 231829.467 126839.897 460013.463 1285964.68 - شهریار

 3288.178 7917.905 39491.965 20434.082 7162.395 25242.48 103537.005 - فیروزکوه

 3013.314 83024.253 311971.041 51187.388 45283.791 184506.272 678986.059 - قدس

 8423.146 46013.655 86242.572 38525.611 33275.263 171916.263 384396.51 - قرچک

 6234.009 67227.678 199607.354 144939.473 35220.098 191279.706 644508.318 - مالرد

 8378.26 59085.163 124265.004 178997.511 40977.949 174867.875 586571.762 - ورامین

 توزیع نیروی برق استان تهران.شرکت  -مأخذ

 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. -      
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C0206 - 98پاییز  -های استان تهران  ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به تفکیک نوع نیروگاه    

 شهرستان

 ظرفیت

ظرفیت 
کل 

نیروگاه 
های 

تجدیدپذیر 
پاک 

 )مگاوات(

ظرفیت 
نیروگاه 
بادی  

 )مگاوات(

ظرفیت 
نیروگاه  
خورشیدی 
)ولتالیک( 
 )مگاوات(

ظرفیت 
نیروگاه 
برقابی 
کوچک 
 )مگاوات(

ظرفیت 
نیروگاه 
زمین 

گرمابی 
 )مگاوات(

ظرفیت 
نیروگاه  
زیست 
توده 

 )مگاوات(

ظرفیت 
نیروگاه 
بازیافت 
تلفات 

حرارتی 
 مگاوات()

ظرفیت کاهش 
تلفات در شبکه 

 )مگاوات(

مجموع 
 استان

37.35 0 24.9 0 0 8.9 0 3.55 

 0 0 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 بهارستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 0 پردیس

 0 0 0 0 0 0 0 0 پیشوا

 0.24 0 0 0 0 2.3 0 2.54 تهران

 1.19 0 1.9 0 0 9.4 0 12.49 دماوند

رباط 
 کریم

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.07 0 7 0 0 12.7 0 21.77 ری

 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 0 0 0 0 0 0 0 0 شهریار

 0 0 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 0 0 قدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 قرچک

 0.05 0 0 0 0 0.5 0 0.55 مالرد

 0 0 0 0 0 0 0 0 ورامین

 سازمان انرژی های تجدید پذیر استان تهران.مأخذ: 

         

 

 

 

 

 غیر ساکن نقاط روستایی  نقاط شهری کل

 زن مرد جمعیت زن مرد جمعیت زن مرد جمعیت زن مرد جمعیت

13267637 6673672 6593965 12452230 6242180 6210050 814698 430911 383787 709 581 128 
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G0301 -  ساالنه -ساله و بيشتر  15نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بيکاری و سایر شاخص های نيروی کار جمعيت 

 استان سال
شهری/ 
 روستایی

 جنس
نرخ 

مشاركت 
 اقتصادی

نرخ 
 بیکاری

نرخ 
بیكاری 
جمعیت 

15-
29 
 ساله

نرخ 
بیكاری 
جمعیت 

15-
24 
 ساله

نسبت 
 اشتغال

نرخ 
 اشتغال

نرخ 
مقدار 
اشتغال 
ناقص 
 زماني

سهم 
شاغلین 
باساعات 
كارمعمول 
بیش از 

 ساعت50

سهم 
جمعیت 
دارای 
اشتغال 
ناقص 
 زماني

نرخ 
جمعیت 
دارای 
اشتغال 
ناقص 
 زماني

 تهران 1397

شهری 
و 

 روستایی

مرد 
و 
 زن

43.1 12.2 25.2 29.3 37.8 87.8 2.1 47 5.5 4.8 

شهری 
و 

 روستایی
 5 5.6 52.7 2 89.8 62.8 24.4 20.8 10.2 70 مرد

شهری 
و 

 روستایی
 4.1 5.2 19.4 2.8 79.2 13 45.8 38.3 20.8 16.4 زن

 شهری
مرد 
و 
 زن

43.1 12.5 25.9 30.5 37.7 87.5 2 45.7 5.4 4.7 

 4.9 5.5 51.6 1.9 89.6 62.4 25.5 21.4 10.4 69.6 مرد شهری

 3.9 5 18.7 2.7 79 13.3 46.9 38.8 21 16.9 زن شهری

 روستایی
مرد 
و 
 زن

43.3 7.3 14.2 15.4 40.2 92.7 2.6 66.2 6.9 6.4 

 6 6.4 68.2 2.4 93.2 70.4 14.3 13.6 6.8 75.5 مرد روستایی

 10.3 11.7 44.1 4.4 87.8 7 22.6 20.2 12.2 7.9 زن روستایی
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G0301 -  ساالنه -ساله و بيشتر  15نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بيکاری و سایر شاخص های نيروی کار جمعيت 

 استان سال
شهری/ 
 روستایی

 جنس

 سهم اشتغال در سهم اشتغال در بخش

 سایر عمومی خصوصی
اظهار 
 نشده

بخش 
 کشاورزی

 خدمات صنعت
اظهار 
 نشده

1397 

کل 
 کشور

شهری 
و 

 روستایی

مرد 
 و زن

84.4 15.6 0 0 17.6 32 50.3 0 

 تهران

شهری 
و 

 روستایی

مرد 
 و زن

80.7 19.3 0 0 1.5 34.9 63.6 0 

شهری 
و 

 روستایی
 0 60.5 37.9 1.6 0 0 17.6 82.4 مرد

شهری 
و 

 روستایی
 0 78.4 20.8 0.9 0 0 27.6 72.4 زن

 0 62.1 37 0.9 0 0 18.4 81.6 مرد شهری

 0 79.1 20.6 0.3 0 0 27.7 72.3 زن شهری

 روستایی
مرد 
 و زن

92.5 7.5 0 0 12 48.2 39.8 0 

 0 38.4 50.2 11.3 0 0 6 94 مرد روستایی

 0 55 25.7 19.3 0 0 24.8 75.2 زن روستایی
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G0301 -  ساالنه -ساله و بيشتر  15نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بيکاری و سایر شاخص های نيروی کار جمعيت 

 استان سال
شهری/ 
 روستایی

 جنس

 میزان اشتغال در میزان اشتغال در بخش

 سایر عمومی خصوصی
اظهار 
 نشده

بخش 
 کشاورزی

 خدمات صنعت
اظهار 
 نشده

1397 

کل 
 کشور

شهری 
و 

 روستایی

مرد 
و 
 زن

20031690 3699604 0 0 4176935 7604848 11945651 3860 

 تهران

شهری 
و 

 روستایی

مرد 
و 
 زن

3259037 778631 0 0 60166 1411087 2566414 0 

شهری 
و 

 روستایی
 0 2021323 1266557 54224 0 0 586863 2755240 مرد

شهری 
و 

 روستایی
 0 545091 144530 5942 0 0 191767 503796 زن

 0 1934402 1152927 28589 0 0 573313 2542606 مرد شهری

 0 533891 139295 2005 0 0 186712 488480 زن شهری

 روستایی
مرد 
و 
 زن

227951 18605 0 0 29571 118864 98120 0 

 0 86920 113629 25634 0 0 13550 212634 مرد روستایی

 0 11199 5235 3937 0 0 5054 15316 زن روستایی

G0301 -  ساالنه -ساله و بيشتر  15نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بيکاری و سایر شاخص های نيروی کار جمعيت 

 استان سال
شهری/ 
 روستایی

 جنس
 15جمعیت 

 ساله و بیشتر
 بیکار شاغل

-15بیكار
 ساله 24

-15شاغل
 ساله 24

جمعیت 
-15شاغل
 ساله 64

1397 

کل 
 کشور

شهری و 
 روستایی

مرد و 
 زن

60632316 23731295 3254831 788739 2063602 23105385 

 تهران

شهری و 
 روستایی

مرد و 
 زن

10675616 4037668 562299 145975 353021 3974766 

شهری و 
 روستایی

 3282346 292006 94499 379766 3342104 5318838 مرد

شهری و 
 روستایی

 692420 61014 51475 182533 695563 5356777 زن

 3059570 261152 89342 363276 3115919 4997396 مرد شهری

 672543 56861 50260 179701 675192 5064445 زن شهری

 روستایی
مرد و 

 زن
613774 246556 19321 6372 35006 242652 

 222775 30853 5157 16489 226185 321442 مرد روستایی

 19877 4153 1214 2831 20371 292332 زن روستایی
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G0301 -  ساالنه -ساله و بيشتر  15نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بيکاری و سایر شاخص های نيروی کار جمعيت 

 جنس شهری/ روستایی استان سال

جمعیت 
دارای 
اشتغال 
ناقص 
 زماني

جمعیت 
شاغل 

دارای بیش 
ساعت 50از

 كار

مقدار اشتغال 
 ناقص زماني

ساعت كار 
واقعي شاغلین 
 دركلیه مشاغل

1397 

کل 
 کشور

 1012279759 46751398 9100535 2579735 مرد و زن شهری و روستایی

 تهران

 190871256 4046429 1896305 222047 مرد و زن شهری و روستایی

 164496490 3298429 1761334 185897 مرد شهری و روستایی

 26374766 748000 134970 36149 زن شهری و روستایی

 152510333 3000684 1607152 171312 مرد شهری

 25539528 709262 125986 33758 زن شهری

 12821394 336483 163166 16976 مرد و زن روستایی

 11986156 297745 154182 14585 مرد روستایی

 835237 38738 8983 2391 زن روستایی

G0304 –  ساله و 15)جمعیت روند نرخ بیکاری استان تهران و کل کشور  (بیشتر 

 کل کشور استان تهران سال

1397 12.2 12.1 

1396 11 12.1 

1395 11.6 12.4 

1394 8.1 11.1 

1393 8.3 10.6 

1392 9.9 10.5 

1391 11.6 12.1 

1390 11.3 12.3 

G0305 – (ساله و بیشتر15  نسبت اشتغال استانها )جمعیت 

 90 91 92 93 94 95 96 97 استان

 34.7 35.7 35.7 36 36.7 38.2 38.7 37.8 تهران
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J0501 - دارای اینترنت پرسرعت تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت ثابت و سیار و روستاهای    

 98تابستان 98بهار 97زمستان 97پاییز 97تابستان 97بهار 96سال عنوان

تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت 
 ثابت )مشترک(

2352130 2790617 2855739 2689011 2644457 2798888 2538758 

تعداد مشترکین 
اینترنت پرسرعت 

 سیار)مشترک(

شرکت 
ارتباطات 

 سیار
7749186 9645002 9926528 8612030 9139262 6170643 6319820 

 5718572 5154865 2980088 2608125 2636396 2636315 2467147 ایرانسل

 1107257 1230360 946342 579164 1530963 1530963 1233080 رایتل

تعداد روستاهای دارای دسترسی 
 به اینترنت پرسرعت

487 491 491 491 491 491 421 

 .cra.irماخذ: سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس 

Q0402 - 1398سال  -استان تهران  نفر روز و شب مسافران ایرانی و خارجی اقامتگاههای عمومی    

 شاخص

 پاییز تابستان بهار 

 نفر شب اقامت نفر روز اقامت نفر شب اقامت نفر روز اقامت نفر شب اقامت نفر روز اقامت

 خارجی ایرانی خارجی ایرانی خارجی ایرانی خارجی ایرانی خارجی ایرانی خارجی ایرانی

 165308 472706 70030 249163 256206 590252 114636 307123 212493 518837 93968 248242 مجموع

 هتل 

 121867 257464 53198 137164 198618 367505 90947 191323 164514 316325 76217 139414 مجموع

پنج 
 ستاره

33073 28108 109318 65206 45951 23351 90918 59693 25747 14112 57510 31803 

چهار 
 ستاره

23745 19131 48228 36504 43143 28737 84864 58166 25346 14895 48787 33971 

سه 
 ستاره

35954 13454 69709 27450 47869 16502 90914 32712 37053 9857 68819 23165 

دو 
 ستاره

30608 11570 55909 25924 37699 17252 66939 37040 35385 10968 60367 25998 

یک 
 ستاره

16034 3954 33161 9430 16661 5105 33870 11007 13633 3366 21981 6930 

هتل 
 آپارتمان

 13039 18417 3011 7934 11995 13304 2933 4473 13504 12453 2181 4809 مجموع

سه 
 ستاره

779 802 3090 6905 1156 668 3950 3375 2239 1325 6435 5156 

دو 
 ستاره

2018 899 5100 5259 2062 1734 6786 6768 1466 428 4436 4378 

یک 
 ستاره

2012 480 4263 1340 1255 531 2568 1852 4229 1258 7546 3505 

 مهمانپذیر

 30402 196825 13821 104065 45593 209443 20756 111327 34475 190059 15570 104019 مجموع

سه 
 ستاره

38512 7192 72527 17060 44040 12548 81133 26203 40591 7477 77055 17759 

دو 
 ستاره

42962 4506 73084 8579 44816 4751 82536 9521 41095 3734 74328 7082 

یک 
 ستاره

22545 3872 44448 8836 22471 3457 45774 9869 22379 2610 45442 5561 

 گردشگری استان تهراناداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و   -1مأخذ:

 آمارگیری از اقامتگاههای عمومی.  -2       
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S0101 - 1397سال  -گلخانه های استان تهران ظرفیت صنایع تبدیلی، سردخانه و تعداد تراکتور و کمباین و  
  

  

ظرفیتهای 
 صنایع تبدیلی
کشاورزی 

 )تن(

ظرفیت سردخانه 
 ها )تن(

مکانیزاسیون )تعداد 
 تراکتور و کمباین(

تعداد گلخانه ها )سبزی 
و صیفی، گل و گیاه 

 زینتب و قارچ(

 3248 4817 198173 2520290 کل استان

 52 326 5000 151592 اسالمشهر

 15 79 30000 58622 بهارستان

 1378 463 14000 264871 پاکدشت

 4 13 0 14925 پردیس

 927 204 0 83710 پیشوا

 49 117 9500 20027 تهران

 39 685 60473 189476 دماوند

 32 113 3000 116530 رباط کریم

 33 694 23000 613093 ری

 24 39 0 0 شمیرانات

 78 308 22200 273141 شهریار

 11 373 0 156785 فیروزکوه

 10 41 10000 44440 قدس

 13 71 20000 6200 قرچک

 122 358 0 188755 مالرد

 461 933 1000 338123 ورامین

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
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S0102 - 1397سال   - مساحت اراضی کشاورزی به تفکیک در استان تهران    

  
(مساحت 1)

اراضی کشاورزی 
 زیر کشت )هکتار(

مساحت اراضی زیر 
 کشت آبی )هکتار(

مساحت اراضی 
زیر کشت دیم 

 )هکتار(

(مساحت 2)
اراضی 

کشاورزی 
تغییر کاربری 
 یافته )هکتار(

مساحت 
اراضی 

کشاورزی 
تحت 
پوشش 
سیستم 
های 

آبیاری 
نوین 

 )هکتار(

مساحت 
کل 

اراضی 
زیر شبکه 

سدها 
 )هکتار(

مساحت 
 ساختمانهای

فنی 
دامپزشکی 
 )مترمربع(

 14079 15839 61784 438.4 961 180004.3 180965.3 کل استان

 1323 0 4062 29 0 13625.5 13625.5 اسالمشهر

 0 0 1648 13.7 0 1398 1398 بهارستان

 600 2900 4704 38.8 0 14324 14324 پاکدشت

 0 0 56 3.5 0 427 427 پردیس

 500 2600 4517 43.5 0 14470.5 14470.5 پیشوا

 350 0 1384 8.3 0 6028 6028 تهران

 350 0 7043 17 418 10105 10523 دماوند

 2000 2285 1744 43.2 0 7552 7552 رباط کریم

 280 0 10180 86 0 35322 35322 ری

 3150 0 1028 3.3 22.5 6996 7018.5 شمیرانات

 2000 2228 4353 83 0 11508 11508 شهریار

 1070 0 3977 1 520.5 6420 6940.5 فیروزکوه

 120 0 369 7.2 0 1231 1231 قدس

 0 580 469 15.4 0 3788.3 3788.3 قرچک

 300 1646 2019 23.4 0 10380 10380 مالرد

 2036 3600 14231 22.1 0 36429 36429 ورامین

 مساحت اراضی زیرکشت مجموع مساحت کشت آبی و کشت دیم می باشد.  (1)

(2) 
مساحت اراضی کشاورزی تغییرکاربری یافته، مجموع اراضی تغییرکاربری یافته بصورت مجاز )مجوزهای صادره( و 

 غیرمجاز )پرونده های قضایی( می باشد.

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
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S0201 - 98پاییز   - تهران مقدار تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر در استان  
  

 شهرستان
مقدار تولید گوشت 

 قرمز )تن(
 مقدار تولید تخم مرغ )تن( مقدار تولید گوشت مرغ )تن( مقدار تولید شیر )تن(

 44089 17995 300542 8101 کل استان

 3415 375 46685 621 اسالمشهر

 293 22 4426 60 بهارستان

 3890 2770 32359 641 پاکدشت

 0 32 279 24 پردیس

 1674 318 23616 699 پیشوا

 0 64 3353 51 تهران

 672 2759 8601 170 دماوند

 217 789 6748 173 رباط کریم

 8370 1934 66083 1289 ری

 0 0 1617 77 شمیرانات

 2618 1336 28857 265 شهریار

 0 1541 3308 280 فیروزکوه

 0 0 12956 71 قدس

 2902 1250 1348 186 قرچک

 13483 2669 26990 554 مالرد

 6555 2136 33316 2940 ورامین

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
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S0202 -  بهره داری و واحدهای دامی و طیور و جمعیت آنها وتعداد 1397سال  -تعداد کندو در استان تهران      

  

تعداد 
مراکز 
خدمات 
 کشاورزی

تعداد بهره 
برداران 
بخش 

 کشاورزی

 واحدهای دامی
جمعیت 

 دامی)رأس(
واحدهای 

 طیور

جمعیت 
طیور 
 )قطعه(

تعداد 
کندو 
 مجموع سنتی صنعتی )کلنی(

 109994 27761612 480 1444112 8334 7220 1114 51061 17 استانکل 

 3479 1028400 16 58827 235 184 51 1233 1 اسالمشهر

 0 56000 1 13922 35 29 6 296 0 بهارستان

 4528 3248499 53 157066 789 686 103 4115 2 پاکدشت

 488 30000 1 13955 160 156 4 864 0 پردیس

 3665 835232 15 88122 941 891 50 2193 0 پیشوا

 6052 217246 5 34265 132 127 5 5004 1 تهران

 48002 1888656 63 62433 147 94 53 13499 3 دماوند

 470 524200 13 28866 284 258 26 1463 0 رباط کریم

 6205 4078463 33 160199 706 368 338 3289 3 ری

 16850 0 0 45939 252 247 5 2285 1 شمیرانات

 2174 1861610 38 56272 834 748 86 3615 1 شهریار

 8575 714000 25 202257 839 801 38 5983 1 فیروزکوه

 445 432400 4 11960 65 59 6 205 0 قدس

 799 2078484 37 21578 261 217 44 570 0 قرچک

 3712 7964562 87 125252 1185 1075 110 2149 2 مالرد

 4550 2803860 89 363199 1469 1280 189 4298 2 ورامین

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
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S0301 - 98تابستان  - مساحت جنگل ها، اراضی، بیابان ها و نرخ فرسایش خاک    

 شهرستان

 مساحت اراضی )هکتار( مساحت جنگلها )هکتار(

مساحت 
 بیابانها)هکتار(

نرخ 
فرسایش 
خاک 

)تن در 
 هکتار(

نرخ 
فرسایش 
خاک در 
مجموع 

سال  10
گذشته )تن 
 در هکتار(

جنگل های 
 فعلی 

جنگل ها و 
مراتع دچار 

 حریق

اراضی  
تحت 

مدیریت 
پایدار 
 جنگلها

اراضی 
تحت طرح 
های بیابان 

 زدایی

اراضی  
متأثر از 
 بیابان زایی

مجموع 
 استان

54355 1458 54355 22000 105000 105000 202 212 

 10 10 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر

 10 10 0 0 0 67 0 67 بهارستان

 18 17 7000 7000 0 527 0 527 پاکدشت

 14 13 0 0 0 3505 278 3505 پردیس

 12 12 0 0 0 250 0 250 پیشوا

 14 13 0 0 0 19156 568 19156 تهران

 14 13 0 0 0 6503 240 6503 دماوند

 15 13 51000 51000 0 5918 4 5918 ری

 11 11 0 0 0 257 0 257 رباط کریم

 12 11 0 0 0 7498 214 7498 شمیرانات

 18 17 0 0 0 124 5 124 شهریار

 11 11 0 0 0 8917 148 8917 فیروزکوه

 11 11 0 0 0 0 0 0 قدس

 14 13 0 0 0 0 0 0 قرچک

 11 11 13000 13000 12000 254 1 254 مالرد

 17 16 34000 34000 10000 1379 0 1379 ورامین

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران.
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S0401 -  پاییز -میزان تولید آبزیان استان تهران   98 
  

 میزان تولید آبزیان )تن( شهرستان

 1813 کل استان

 79 اسالمشهر

 2 بهارستان

 35 پاکدشت

 80 پردیس

 28 پیشوا

 54 تهران

 454 دماوند

 18 رباط کریم

 146 ری

 49 شمیرانات

 7 شهریار

 577 فیروزکوه

 39 قدس

 14 قرچک

 98 مالرد

 133 ورامین

 کشاورزی استان تهران.مأخذ: سازمان جهاد 
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S0501 - 1397سال  -تهران تعداد خانوار و جمعیت و دام عشایر استان  

 شهرستان
تعداد خانوار 

 عشایری)خانوار(
جمعیت عشایری 

 )نفر(
میزان دام عشایری 

 )رأس(
تعداد 
 سامانه

تعداد 
 سامان

مجموع 
 استان

2587 14049 734193 23 154 

 0 0 17830 346 70 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 بهارستان

 6 4 130000 2149 492 پاکدشت

 3 1 17710 364 70 پردیس

 0 0 42073 580 115 پیشوا

 1 1 12903 265 51 تهران

 42 3 64160 1454 253 دماوند

 0 0 5107 135 26 رباط کریم

 5 3 44240 822 158 ری

 47 2 36270 790 152 شمیرانات

 0 0 10294 160 21 شهریار

 23 4 150000 3744 647 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 قدس

 0 0 9000 130 25 قرچک

 23 2 44606 1693 232 مالرد

 4 3 150000 1417 275 ورامین

 مأخذ: اداره کل امور عشایر استان تهران.
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