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جلسه تدوین برنامه دومین جلسه کارگروه آموزش دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
بررسی مسائل و مشکالت شهر وحیدیه شهرستان شهریار1401

نشست مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران1401
سامانه جامع اطالعات و آمار استان تهران رونمایی شد
«ازوجی» به عنوان «عضو کمیسیون هماهنگی ،تلفیق و نظارت بر برنامه هفتم توسعه» منصوب شد
ازوجی در گفت و گو با رادیو تهران بیان کرد :خداحافظی استان تهران با کسب و کارهای سنتی

گزارش تصویری :جلسه تدوین برنامه دومین
جلسه کارگروه آموزش دفتر فنی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

بررسی مسائل و مشکالت شهر وحیدیه
شهرستان شهریار

نشست مشترک سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
تهران

چهارمین جلسه شورای فنی استان تهران برگزار
شد

کارگروه نظارت شورای فنی استان تهران
تشکیل جلسه داد

کارگروه توسعه مدیریت سازمان مدیریت و
برنامه ریزی تشکیل جلسه داد

پیام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران به مناسبت «هفته دولت»

رئیس سایمانممسنییت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری مسن رایسیمست ریزسهردی سر سایزسهردر یس ه مسرس
کمرکنممسخیرمسهارگمهستماس ج تیس ارممسفر مسفب تکسگ .
اسمس هللس د ح نس د حسم

«ت رزسهرد »سکزسامسهممسرستمهسشرسی مسر النقممسرجمئیسرسامتن سنتتنسشیه،ستمهآررسنمهیگمراسایتر سن هسهییس ای س
کزسامس ت مم،سامههساتسریسرسصی ق ،س دگواسر ارسنسرس اوهسخینرگت راسایسننی سایزسنی همسنریسمسنیسسرنس ایمنیس
شیهی.
فمش،ست سرسغس تسهردر ه مس ن راسامسفأایس اسننشس تنسشرسی مسرست چنسنستی ت تیماسنقیممسنم یمسرتبی ساس
(نیظلزس دممدی)،ست ممسررشسرسهقشزسر هسشرسی مسرجمتیسرسامتن س ا سرسهرسنسی مسع ل،سپ چمسخیین سر سایزسهرشس
گ نرزس هیسفمسه ممسنقیسسج روراس امنیس ت مسازس تی فسنرممدیسخوهسا ای.
ایرمسف هتیسخین سازسن همسهرست سدبمسسرست سشغلیس اساتر سف تنسفونسقمفیس ا سکیزسخی رهییسنرمیسملسهرس خرسیمرس
انیگممسخوهسق رسه ههسرسا اسآمس ج اسع سمسهرسه سگ نرزس ا .
تنجمهبسض نسگ نسی ش ستمهسرسخمط هسشری اسر النقممسهرد ،س تنست رزسر سازست زسهردر ه مسرسکمرننی مسخیرمس
رسنرمریس ارممسفر مسفب تکسع ضسه وههسرسنونقسی س تینسعتتیت مسر سهرسف قیمسآرنیممستیماسالنییسح ی تس نیممس
خ سنی(ره)سرسنقممسنم مسرتب اس(نیظلزس دممدی)س اسخی رهیسنرمملسنسئل سنیسه متم.

تجدید بیعت با آرمان های انقالب اسالمی و امام
راحل (ره) در هفته دولت

رئس ،سنممرهسنسرسنیت مسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر م،سپنجمسشر تورسنمهسازسننمایب س
ت رزسگ نسی ش سهرد سامسح ورسهرسن قیسنطر سانسمهگذ رسج روراس امنیس تی مسایمسآرسنیممستیماس
هقمبس امنیسرس نممسر حلس(ره)سفجیتیساسم سک ههی.
«عمء دیتنس ارجی»سرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ایرممسفری مسایمسگ نسی شی سهیسممسرستیمهس
شرسی مسر النقممسرجمئیسرسامتن سگ :ست رزسهرد ستمهآررسنمهییگمراسایتر سن ه هییس ای س کیزسایمس
ت مم،سامههساتسریسرسصی ق ،س دگواسر ارسنسرس اوهسخینرگت راساییسننی سایزسنی همسنسریسمسنیسرنس
امنیسشیهی.
راس نتره:سفمش،ست سرسغس تسهردر ه مس ن راسامسفأایس اسننشس تنسشرسی مسرست چنسنستی ت -
تماسنقممسنم مسرتب اس(نیظلزس دممدی)،ست ممسررشسرسهقشزسر هسشرسی مسرجیمتیسرسایمتن س ای سرسهسرس
نسی مسع ل،سپ چمسخین سر سازسهرشسگ نرزس هیسفمسه ممسنقیسسج روراس امنیس تی مسایزس تییس فس
نرممدیسخوهسا ای.س

سامانه جامع اطالعات و آمار استان تهران
رونمایی شد

امنمهزسجمنعس طمعمتسرسآنمرس ارممسفر م،سششمسشر تورسنمهسازسننماب ست رزسهرد سرره متیسشی.
«جو هسحسسنسا هه»سرئس سن کتسآنمرس ت مسهرسن امسرره متیس اس تنسایمنمهزس ظریمرسه شی س:سایمنمهزستیماسآنیمراسایمستییفس
تکپمرچزسامااسآنمرسرس طمعمتسرس فخمذسفص سمسگس اسننما س تجمهسشیهس ا .
راس نتره:سقمهومس تی فسرسفشکسلسن کتسآنمرسن اوطسازساملس 1353ا سرسامسفوجزسازسهقشس طمعیمتسهرست یزس رکیممسه یممس
آنمراسرسفمسسنسفکلسفسرظس زسهارگمهستمسهرس تنسانسنیز،سالت یزس اسفییرتنسرسپی س اسفصیوتبسهرسهردی سرسنجسلی سشیور اس
امنی،س ج تیسخو تیسشی.
راس نتره:سهرسا خیسحواهستم،سنر ا سآنمرسرا یسرجوهسهی ش سردیس کنومسا اس 5۰۰شمخص،سآنمرسهقسیمسرجیوهسه رهسرس
فودسیسکننیهسآنمرسرسفقسسمسکمرسنلیسهستسهرس تنسنر ا سنشخصسشیهس ا .
راسخمط سهشممسک ه:س تنسنر ا سپوتمسرسقمالس سا راسآرراسه رهسرس اسط تمسشور اسعیمدیس هقیمبسن تنگییسهسیستس ایم سنییس
شوه.
رئس سن کتسآنمرس ت مسامس شمرهسازس تنکزسشسوهستماسفودسیسآنمرس اس«انری»سازسشسوهس«ثبریسنبنم»سفغسسی س کی ههس ای ستیمهآررسشییس:س
ن کتسآنمرس ت م،سن ص سفبیتلس طمعمتسازسه هشسازسعنو مستکیس اسنوضوعمتسنرمسههسماس طمعمتسر س تجمهسک ههس ای سرس
تجمهسه ممسجمنعسثب ستماسآنمراس ت مسر سههبملسنیسکنی.سهرس تنسه ممس اسرتتسه ههستماسآنمراس ار مههسنیسشوه.
رتس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسهستسهرس تنسا همنزسگ ی س:سرجیوهسآنیمرسهقسیمسهرسف یمنیسحیواهستیسم،سالانیزس
فص سمسگس اسرسفص سمسامااسنسئوالمسهرسا همنزسرتتاسکشورس ا .
«عمء دیتنس ارجی»س نتره:سارسنزسامااسه ممسآنمراستکپمرچز،سج عسآرراسآنمرس ارمهی ره،سهار ایسآاممسرسا تعسازسآنیمرسرس
جلوگس اس اسنو ااسکمراس اس تی فس تجمهسامنمهزسجمنعسآنمرسرس طمعمتس ا سرس تنسامنمهزسپماخگواسه ممسآنمراسرسا همنزس
رتتاسخو تیساوه.
راس نتره:س هرسآتنیهسهتهتک،سامنمهزسجمنعس طمعمتسرسآنمرسهرس خرسمرست گممسخو تییسایوهسفیمس طمعیمتسآمسهرسحیواهستیماس
کمرشنمایسرسپژرتشیسنورهسار هسا ه راسق رسگس ه.
راسخمط سهشممسک ه:ساخشیس اسخ رجیس طمعمتس تنسامنمهز،سعمرهسا سار هسننیاسنسئوالمسهرس ن سفص سمسگس ا،سهرسفیرتنس
ا همنزست رمسفوامزسهستسک کسخو تیسک ه.
«نسموهس نشسن»سنممرمسآنمرسرس طمعمتسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسهستسهرسایخنمهی،س تیی فس تینسایسمنمهزسر س
ج عسآرراسآهمتنسآنمرسرس طمعمتس اسن کتسنخرلفسفودسیسکننیهسآنمرسه هس سرس نتره:س تجمهسپمتگمهس طمعمفی کمنلسرسنرنس
ن ور،سنیت ت س طمعمتسازسصورتس امایسرسقلمسن ور،س هرشمرسآنمر،سفرسزسگت رشیمتسرسه شیبورهتماسنییت تریسساسرتژگییس
تماس تنسامنمهزس ا .
راس نتره:سهرس تنسامنمهز،سهار ایسازسامدنمنزستماسآنمرا،سهرمتجسا ش مراستماسهش تمتسشمخصستماسنصلیسهرسایملستیماس
نخرلفسرسهار ایستکپمرچزسازسامدنمنزسآنمراسهارگمهستماس ج تیسن تمسشیهس ا .س

تشکل های صنفی مهندسی ،از سرمایه های ملی
کشور هستند

«غمن سسنسح تهسنصط وا»سرئس سامامس نورسه ممسننیسرس ج تیسامانممسا همنزسرساوهجزسکشیورسگ ی س:س«فوایمزسنرنیاییس
کشور»سرسفوجزسازس ت س سنرنیایسهرسحواهسشر امااسرسامخ سرساماتم،سعمرهسا سنت تماسن ر مسآم،سن یرهت س عربمر تس
رستتتنزستمسر سهرسکوفمهسنیتسرسالنیسنیتسا ط فسنیسکنیسرسص نزسجوتیسقمالسفوجریسازست هسخو تیسه ش .
ازسگت رشسرر اطسع یونیسایمانممسنییت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری م،سراسکیزسهرسج یعسنییت مسایمانممسنییت ت س سر
ا همنزسرتتاس ارممسفر مساخنسنیسگ :ستمهآررسشی:ست گمهسهرسحواهسامخ سرسایماتم،سنرنیایسنسخبی هسرسهدسیواسحس یورس
ه شرنی،س ف مقمتسخوایسرقمسخورههس ا .
راسامس شمرهسازس تنکزسش ک ستماسنرنیایسثب سشیهسرسفشکلستماسصن یسنرنیای،سا نمتزستماسنلیسرساتر سه یممسننییسرس
ج تیسکشورستسرنی،ستمهآررسشی:سقو هسنسرسنق ر تسهستسامتیسامستیفسن تنیسفسرسلسگ اسرسفواتعسعمهالهزسکمر،س صمحسشوه.
ع وسعلیس دبیلستسأتسنیت هسه ممسنرنیایسامخر ممس ارممسفر مس ظرمرسه ش :سنرواطسع سایمخر ممسهرسخیمراسساسکشیورس
امدغسا ستکصیساملسنیسرایسردیسع سن سیس غلبسامخر ممستماسه خلسکشورسازسهدسلسعیمسرعمتی سنسیمئلسننیسی،س اس 3۰ایملس
عبورسه یسکنی.
راسنم لسهتگ سامخ سرساماتمسر سکمسفوجریسازسهگری راسرسار هسا ه راسص سحس اسامخر ممستمسا ش هسرس نتره:سعیمرهس
ا سرعمت س صولسنرنیای،سهگری راسرسار هسا ه راسص سح،سنوجبس نت تشسع سن سییسپی رهستیمسرسصی نزسجیوتیسهسرسننیماعس
خو تیسشی.
«عم دیتنس ارجی»سرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسهستسهرس تنسهشس س ظرمرسه ش :س ارممسفر مسهسب سایزس
امت س ارمهرم،سارمسامالتیسهرسامخ سرساماتمسه رهسرس صمحسقو هسنسه ممسننیسرس ج تیسرسرعمت س دت نمتس تنسحواهسنیسفو هیس
ارممسفر مسر س دگوتیسا اسامت س ارممستمسق رسهتی.
راس نتره:ستکیس اسنم متس ارممسفر م،سرجوهسامن ستماسن اوههسنرمیهسازسرتژهسهرسررارمتمس ا سکزسهارگمهستیماسنریودیس
ا اساماامااس تنسامنررم،سامتیسازس صولسه ممسننیسرس ج تیسنبرنیسا سکمرک هساکوه ستماسسشیر اسرسرسرایرمتیسفوجیزسرتیژهس
ه شرزسامشنی.
رئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر م،سنسئودس سپذت اس جر معیسرسه مرتسع ونیسرسفخصصییس ر س اسنر ری تنس
رسانسمهاسف اسنوضوعیسهرسحواهسامخ سرساماتمسه هس سکزسازسکس س ساهیگیسشر اسرسررارمتیسک کسشمتمهیسنیسکنی.

سومین جلسه گروه کاری نقشه و اطالعات مکانی
برگزار شد

اونسنسجلسزسگ رهسکمراسهقشزسرس طمعمتسنکمهی،س 15شر تورنمهسامسح ورس«نسموهس نشسن»سنممرمسآنمرسرس طمعمتسامانممس
نیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسا گت رسشی.
ازسگت رشسرر اطسع ونیسامانممسنیت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری م،س«نسیموهس نشیسنس»سهرس تینسهشسی سگ ی س:سایمنمهزس
طمعمتسنکمهیس ارممسفر مس اساملس 1398رسامسفوجزسایزسهسیماسهایرگمهستیمسایزس طمعیمتسجغ نسیمتیس عیمس اسن یمتماس ه را س،
نی رس،سن سطستماسع ونی،سج مس سرس...س تجمهسرسه ههستماسنوجوهسهرسقمدبسامنمهزس اسنشخص،سکمرا هاسشیسرسامسک ک
امت سهارگمهستمسهستسسا راسرامهیسنیسشوه.
راس نتره:سحیرهس ۴۰التزس طمعمفیسهرس تنسامنمهزسنوجوهس ا سرسامنمهزسنذکورسایزسعنیو مستکییس اس ات رتیماسنریمسفصی سسمس
گس اسهرسشور اسا همنزسرتتاسرسفوامزس ارممسفر م،سنورهس ار مههسق رسنیسگس ه.
هرس ه نزس«ن یسغسبی»سرئس سگ رهسهقشزسرس طمعمتسنکمهیسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسهستسهرسفشی تحس تینس
امنمهزس ظرمرسه ش :س امنمهزس طمعمتسنکیمهیس ایرممسفری مسکیزسهرساسیر س تنر هی سقی رسه ره،سهایرسمایسایزسایسشس اس ۷۰هیو س
طمعمتسض رراسهرسحواهستماسنخرلفسر سا اسکمرشنماممسس ن سن تمسک ههس ا .
راس نتره:سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر م،سنسئودس س تنسامنمهزسر سا سعریهسه رهسرسهارگمهستماس ج تیسهسیتسهرس
ا راسرامهیس طمعمتسنکمهیست کمراسخو تنیسه ش .

یک استاد دانشگاه :توسعه شرکت های دانش
بنیان برای تولید ثروت و توسعه اقتصاد ضروری
است

هررهسآنواشیسننمرراس طمعمتسرسهوآرراس جر معیسفواطس«ن یسعبییهس اط ییس»سنییرسسه هشیگمهسهرسایمانمسمس
نیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسا گت رسشی.

ازسگت رشسرر اطسع ونیسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر م،س«ن یسعبیهس اط ی»سهرس تنسهشسی س ظسریمرسه شی س:س
هقمبسچرمرمسصنمریسهرسر قعستکس هقمبسه هشسانسممسرس قرصمهسهتجسرملست هسامسهوآرراس جر معیسخو تیساوه.
راسامس شمرهسازس هقمبستماسصنمریسرسف ولسهرسصنمتعسرسهوآرراسگ :سهرس هقیمبسصینمریسچریمرم،سایمنمهزستیماس نستتکییس
امتب ا،س تنر ه س شسمء،سامکچسن،ستوشسنصنوعیسرسعلمسه هه،سنسی مسه رسخو تنیساوه.
تنسنیرسسه هشگمه،سفوامزسش ک ستماسه هشسانسممسازسنن ورستمس نت تیسعلمسرسث رتسرسفوامزس قرصیمهسه هیسشسن یورسای اس
رشیسرسفودسیسث رتسر س ن اس جرنمبسهمپذت سه هس سرس نتره:ست زسصنمتعسازسن خورسهسماسخوهس اسه هشسار هسنی ا هییسرسعمنیلس
رشیس قرصمهاسرسفودسیسث رتسرس شرغملسخو تیساوه.
ا،سعییمس
راسرتتگیستماس قرصمهسه هشسانسممسر سعیمسثبیمت،سهیوآررا،سجریمهیسایماا،سررتکی هس کواسسیر ی،سه ههسن یور س
ف کت،سررتک هسپلر نی،س ث تسشبکزس ا،س راشسآن تنیسا نمتزستماسنک اسرسا ع سامالاس هرشمرسننمرراسه هس .
«ن یسعبیهس اط ی»سجمتگمهس ارممسفر مسا س امسسانیسآنمتشسهرساطوحسکمم،سکشمرراا،سصنم سرسنمیمسر خیینمتسر س
فم تفسک هسرس نتره:سنر ر تنسنمنورت ستماس ایرممسفری مسهرس تینسنسیممس«فوایمزسه هیمتیسن یورس»سرس«ف کیتسرسح متیس س اس
خینمتسا ف ،سصنمتعسامسننمرراسامالسرسه هشسانسمم»سخو تیساوه.
«عمء دیتنس ارجی»سرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسهستسهرس تینسهشسی سگ ی س:ساخیشسخصسوصییسفیو مس
فبمهلسه هشسامسههسمسازسنن ورسفقوت سرسف ولس قرصمهس ت مسر سه رهسرس قرصمهسنبرنیسا سه هشسر سازسخوایستی ت سخو تیسک ه.
راس ظرمرسه ش :سا س امسسانیسآنمتشس ارممسرسکشور،سنوضو سآبسرسخمکسازسعنو مسهرسنوضو سکلسیاسنط حس ا سکیزس
قرصمهسهتجسرملسنبنم،سفمثس اسا سن یرهت س تنسهرسعمنلسهی رهسرسهمچمرتمسکزس قرصمهسر سازس تنسا سرساو تی ت سکنسم.
رئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسامس شمرهسازس تنکزس قرصمهس ت مسهرسحیملسگیذ رس اساینریسایسزسنییرمس ای ،س
تمهآررسشی:سهر 1۰املسآتنیه،سهو سا نمتزسگذ راسنر مرتسخو تیساوهسرسع یفمًس اسحمد سنستتکیسخمراسخو تیسشی.
راسفمکسیسک ه:سههسمسازسا ریسهرسحملسح ک س ا سکزسفودسیسث رتسازسصورتسنجمااس ف مقسنیس نریسرس ت مسازسرتژهس ایرممس
فر مسامتیسهرسا همنزست رمسفوامزسازس تنسنوضو سنرمسفوجزسالامسر سه شرزسامشی.

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران از پروژه های عمرانی شهرستان
بهارستان

هکر س ارجیسرتس سامانممسنیت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری م،سایلس مهیسنمیمرمست یمتنگیسا همنیزس سر اوهجیزس
امانمم،سهکر سعبی دزسهوحیسن نمهی رشر ارممسارمرارمم،سهکر سحسسنیسپورسنیت کلسهوامااسنی رسس ایرممسفری مس
رسش ت یساخشیی رساخیشسگلسیرممس اسرضیمس سن یمتماسآنواشییس(نیی رسسجیتی الحیی وسرسنیی رسسهسیماسایسزس
امااماا)ساخشسگلسرممسشر ارممسارمرارممسهتیمسک ههی.
هرس تنساماهتیسنسیی هیس اسرضیمس سای هزستیمسرسن یماسآنواشییس(نیی رسس)سرس اسررهییسگیوها ه راسن کیتسفودییس
اس مرارممس نممسحسسنسعلسزس دسممساخشسگلسرممساماهتیسام لسآنی.
پ س اساماهتیسنسی هیسازسامعرز،سهشس سنشر کیسامح ورسهکر س ارجیسرتس سایمانممسنییت ت س رسا همنیزسرتیتاس
ارممسفر م،سحسسنیسپورسنیت کلسهوایمااسنیی رسس ایرمم،سهورتیممسنمیمرمست یمتنگیس نیورع هیسن نمهی سی را،س
ش ت یساخشی رسگلسرمم،سهصس اسشر ه رسهسسمسشر س،سنس انمهیسرسآگمتیسننیسشر ه رسگلسرممسرصیمد سزسرسنییت مس
ه ر تسن اوطزس اج لزسآدوتیسنیت ننطقزسا قسگلسرمم،سنمراسجمهیسنیت س ه رهسگماسشر ارمم،سآذرا نییت سآا یماس
شر ارممسهرسخصوصساماهتیتماسصورتسگ نرزسرسنطمدبمتسشر ارممسارمرارممسا گت رسرسهرسخصیسوصساماهتییتم،س
فص سمسگس اسالامسصورتسپذت ن .

«ازوجی» به عنوان «عضو کمیسیون هماهنگی،
تلفیق و نظارت بر برنامه هفتم توسعه» منصوب
شد

اساواسهکر س«اسیسنسموهسنس کمظ ی»سرتس سامانممسا همنزسرساوهجزسکشور،سهکری س«عمء دییتنس ارسجییس»سرتیس س
امانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسازسعنو مس«ع وسک سسسومست متنگی،سفل سمسرسسه مرت ای سا همنیزست یرمس
فوامز»سننصوبسشی..
رئس سامانممسا همنزسرساوهجزسهرس تنسحکمس شمرهسک ههس ا :س«ف قمس تی فساسمای ستیماسس امغییسنقیممسنسم یمس
رتب اسهرسا همنزست رمسفوامز،سهارسمایسازس تی فساسمهسزسگممسهرمس هقمب،سانیسف ولسن هنیسهرد ساستهتمسرس انمهس
آنمتشسنلیسرس ارمهی،سنسرلتمسط حیسنسس اس ا سکزس قرصمهسکشورسر سامسفوجزسازسض ررتسفوامزست زسجمهبزسرسامس
جرشیسایساماقزسازسرشیسقمالسقبودیسهرسپنجسامدزسچرمرمسچشمس هی اساسس سایمدزسا ایمهیسرس تینسخیسوهسهسماننییسعیتمس
نلی،س صمحمتسامخرمراسا همنزس اسرساوهجزس ا،س ار مههس اسف منیسن ص ستمسرسفو ه نیاستماسکشیورسرس ت چنیسنس
اربوهسن سطسکسبسرسکمر،سفوامزسا نمتزسگذ راسه خلیسرسجذبسا نمتزسگذ راسخمرجیسرسن تمسآنییمس ن یماس
ن تنگیسرساسمایسننمابس ا ».
هرساخشسهتگ اس اس تنسحکمسآنیهس ا :س« نسیس ا سامست متنگیسرست ک اسامسرئس سرسامت س ع یماسکس سسیسومس
هرسفبسسنسرسه وهس ع ملساسما ستماسکلیس امغیسنقممسنم مسرتب اسهرسا همنزسپنجسامدزست رمسفوامزسرسهتیگمهستماس
رئس سج رورسن ر مسهرد سن هنیسرسعی د سن ور،س تر ممسجیاسهرسار هسگس اس اسف منیسظ نس ستماسنوجوهسهرس
فیرتنسانیسا همنزست رمسه شرزسرسض نس ار مههس اسشبکزسگسر ههسخب گمم،سصمحبن م،سایماسنممستیماسفخصصییسرس
فشکلستماسن همسهرمهسنونمسرسنؤتیسامشسی».

استاندار تهران :نمره قبولی دستگاههای
استانی در سیل اخیر /سیل فیروزکوه  ۳هزار
میلیارد تومان خسارت داشت

ارمهی رسفر مس اسخسمرتسازستت رسنسلسمرهسفونمهیساسلسشر ارممسنس راکوهسخب سه ه.
ازسگت رشسپمتگمهس طم سرامهیس ارمهی راسفر م؛سن سینسننصیوراسهرسجلسیزسا راییسنشیکمتسرسنسیمئلسایسلسن ه هنیمهس
شر ارممسنس راکوهس ظرمرسه ش :سا امسسگت رشستماس ر ئزسشیهساخشساتمهاس اسهارگمهستمسرظمتفسخوهسر ساز خوایس هجممس
ه ههس هیسرسکمرساماامااسازسخوایسپسشسرنرز؛س دبرزسا خیس قی نمتسهرسنسممسنیتسرسالنینیتسپسگس اسنیسشوهسسراسامس شیمرهسایزس
نورت سنسمدزسامغمتسرسهسماسازسفمنسنس عربمرس نتره:سامسفوجزسازس تنکزسنس راکوهسازسنصلسامرهیگیسهتهتکسنیسشوهسرسایمرشستیماس
جیاسهرس تنسشر ارممسآغماسخو تیسشی،سالت رایسنسسلستماسررهخمهزستمسفواطسآبسننطقزس اس هجممسشوه؛س اساواسهتگ ساسلس
خس سراوامتسانگسنیسهرسنسسلستمسرسررهخمهزستمسه شرزسکزسض ررتسفس تعسهرسن آتنیسالت رایسر س نت تش نیسهتی.سس ایرمهی رس
فر مسعنو مسک ه:س ر هسهار ایست زسررارمتمساماس ا ،س نمسچنیسپلسامقیسنمهیهسکزسامتیست سچزسارهف سالت رایسشوه،ست چنیسنس
هرس تنسجلسزسفمکسیسشیس گ س نکمهمتسرسظ نس ستماس ارمهیسپماخگوسهسس سشر ه راستمسرسهتسمراستمسامتییسفسجرسیت تسالامسر س
جمرهسکننیسرسنمستمسهرسفمنسنس عربمرسک کسخو تسمسک ه.سسننصوراساپ سامس شمرهسازس اکممسنوق ساسلساهگممسهرسشر ارممس
نس راکوهسگ :سفمی هاس اسخمهو رتمسف جسحسنیسه ههیسکزسهرسننمالس قو مسخوهسامکنسامشنی،س نیمسن نمهیی راسچنیسیسکیمهک س
ا اس اکممسنوق سهرسه سگ نرزسرس گ سالامسامشیس نکممس نت تشسآهرمسرجوهسه ره.سسراسازستییفسفشیکسلس تینس جلسیمتسهرس
ر ارماسپسگس اساماامااسرس قی نمتسع هیسننمطمساسلساههس شمرهسکی هسرس نیترهس:سشیر ه راستیم،سهتسیمراستیمسرسن نمهیسی راس
نرودیسا خورهسامسامخ سراماتماسغس نجماستسرنیسکزسامتیس قی نمتسپسشگس هزسر س هجممسهتنی؛سهرسحیملسحمضی س طلی سهقیمطس
ا هیسرسآاسبسخستس ارممسفر مسفرسزسشیهسرسهارگمهستماسن فبطسامتسریسهسب سازسرنعسآاسبسرسخط سکیمهومستیماسایسلسخسیتس
قی مسکننی.سس ارمهی رسفر مسخمط هشممسک ه:سا خیسط حستمسامس عربمر تس ارمهیسقمالس هجممسهسس سرسهسماسازس عربیمر تسنلییسه رهس
رس اساواسهتگ سا خیسط حستمسهسماسازس عربمرسهی رهسرسهبمتیسنمطلس عربمرسا مهی؛سهرساسلس خس سحییرهسایزستیت رسنسسلسیمرهسفونیممس
خسمرتسهرمتیسشیهسرسازسهارگمهستماسذاسراطس ر ئزسشیهسکزسن کنس ا سازس تنسرقمسنقی رسجتئیس ضمنزسشوه.سس ارمهی رسفر مس
هرسفش تحسع لک هسنیت مسهارگمهستماسنخرلفسهرساسلس خسی س ظریمرسه شی س:ست یزسنییت مسپیماسکیمرساوههییسرسنییت ست سرس
ح ورسنسی هیس اسنوضوعمفیساوهسکزسازسصورتسجیاسههبملسشی؛سپ س اسحمهثزسهستسهارگمهستمتیسکزسامتیسرظمتفسنخرلیفسر س
پسگس اسنیسک ههیسکمرسخوهسر سازسخوایس هجممسه ههیسرسهرسنج و سع لک هشممسنثب ساوهسرسه هسقبیودیسنییسگسس هییسرسفمیی هس
اسسمرسک یسهارگمهستمتیساوههیسکزسضمفستماسجتئیسه شرنیسکزس نسیر رتمسهرسک ر تنسانممسن کنسضمفستمسر سجب مسکننی.س

ازوجی در گفت و گو با رادیو تهران بیان کرد:
خداحافظی استان تهران با کسب و کارهای
سنتی

«عمء دیتنس ارجی»سرتس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر م،س ۲1شر تورسنیمهسهرسگ ی سرگیوساساهییهسایمسر هتیوس
فر مسگ :س ع یهسشمخصستماسن تنگی،س جر معیسرس قرصمهاسشر ایرممستیماس ایرممسفری م،سپیمتسنسفی س اسای سطحسنروایطس
کشوراس ا .
ا سخمفسشر سفر م،سشر ارممستماس ارممسفر مس اسن رنر تنسشر ارممستماسکشورستسرنی
عمءس دیتنس ارجیسکزس اس 8نمهسپسشسنسئودس ستی ت سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ایرممسفری مسهرسهردی سایستهستمسر س
عریهسه رسشیهس ا سهرسپماخسازس تنکزسآتمسف منیساوهجررمسازسا سفر مسا ات سنییسشیوهسگسگ ی س:سهگیمهسنلییس رسنی سنلییس
قر مءسنیسکنیس؛سفوجزسازسفر مساسشر سامشی.سهرسههسمستمست سنطورس ا سرسنم والسهرد ستمسفوجیزسخمصییسایزسپسمترخی سه رهییس.س
دبرزس تنس ف مقسا اسشر ارممستیماس ایرممسفری مسردسهیی ههسرسشر ایرممستیماس ایرممسفری مس اسامییسشیمخصستیماسا سیمن س
،آنواشی،سن تنگیسرس قرصمهاسجترسشر ارممستماسنرواطسازسپمتسنسن سوبسنیسشوهیسچومسهرسطیولسفیمرتخسهسگیمهسایزسشیر س
فر مساسشر س اسشر ارممستماستمسجو رساوههس ا .سهدسلسهرمسنرمج تس اس ارممستماسهتگ سازسحمشسزسفر مسرسایسومسایکوه س
فبم سخمرجیسهرسشر ارممستماس ارممسفر مس ا سکزسنم والسگمرگ سرس اسخمهو ههستماسضمسفستسرنی.
راس نتره:س ارممسفر مس 1۶شر ارممسه رهسکزس 13شر ارممسآمسهرسامیسشمخصستماسنذکورساطحسپمتسنیسه رهی.
ن تمسک همسات امخ ستمسرسفسرسلسکسبسرسکمر؛سررتک هسامانممسا همنزسرساوهجزس ا
کمتس تینس
رئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتیتاس ایرممسفری مسایمساسیممس تنکیزسررتکی هسنیمسح کی سایزسای سخی راسنشی س
شر ارممستمس ا سگ :سهرسهکرزسنیسه ی سنیمس ای س.س رلسنی تمسکی همسات ایمخ ستیمسای اساربیوهسشیمخصستیماسایم سن س
،آنواشی،سن تنگیسرس قرصمهاسازسرتژهسشمخصسآنواشیسرسامن س ا سرسهرمسفسرسلسکسبسرسکمرس ا سکیسزسارو هییسرراس
هرآنیتمسفمثس اسنثب سه شرزسامشیسرس تنس ن سهگمهسکممسهرد سر سنیسطلبی.
راس نتره:س ارممسفر مس اسامیسنملسرس نممالتس قرصمهاسرس جر معی،سرضمس سئیوپلسرسکی،سهسی راس هسیسمهی،سات ایمخ ستیماس
صنمریسرسه هشگمهستمسرسپژرتشگمهستمسرسات امخ ستماسهرنمهیسرسپتشکیسغنیسه رهسرسهرسهگمهسنلیسرساسنس د للی ن ف س اسهتگ س
پمترخ ستماسننطقزس ا .س ارممسفر مساسشس اس ۲8هرصییسفودسییسهمخیمدصسکشیورسر سایزسخیوهس خرصیمصسه ههسرسایسشس اس5۲
هرصیسنمدسمتسفواطس ارممسفر مسفمنسنسنیسشوه.س نمس تنکزسچقیرس اس تنسهرآنیتمسعمتیسن همسننطقزسنییسشیوهسا ی س هتگی اس
ا .

هرسا سرئس سج رورسازسشر ارممستماس ارممسفر م،س 1۴8ط حسفصوتبسشی
ارجیسامس شمرهسازس تنکزسا سرئس سج رورسازس ارممسفر مسنر مرتس اسا س تشممسازسهتگ س ایرممستیمس ایس سگ ی س:س تشیممسایزس
شر ارممسپ هت ،سغ بسرسجنوبسش قس ارممسفر مسا سک ههیسرسهرسهرمت سهرسجلسزسشور اس ه راس ارممسامهست هسکماسنیزس
خوهسح ورستمنرنی.سهرس تنسجلسزس 1۴8نصوازسا اس ۲8هارگمهس ج تیسکشورسامدغسا س 1۶تت رسنسلسمرهسفونممس اسننماعسع یونیس
رس ارمهیسنط حسشیسرسا ست کمراسامهکستمسنبنیسا س ر ئزسفسرسمتسازساخشسخصوصیسفمکسیسشیسکیزس تیسنسرقیمسایزس 19تیت رس
نسلسمرهسفونممسنیسرایسفمسهرس 3املسآتنیهسفمنسنسشوه.
اسشس اس ۲نسلسومسرس 5۰۰فبمزسخمرجیسهرس ارممسفر مساهیگیسنیسکننی
رئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر مسهرسپماخسازس تنکزسات ایمخ ستیماس ایرممسفری مسچقییرسایمس ج مسی سآمس
فنمابسه رهسگس ظرمرسه ش :سرقریسنرمج فیسهرستکسننطقزس ف مقسنیس نریسامتیسفوجیزسکی هسهرآنییسرسات ایمخ س ای اسآهریمس
رجوهسه رهستمسخس گسشمتیسکسبسهرآنیسهرسانممسک ر اس هجممسشوهس نمسات امخ سایزسای ع سآنیمههسه ییسشیوهس.سای س ایسمسس
ا ش مراسکزسهرسچنینمهسگذشرزس هجممسشیهساسشس اسهرسنسلسومسه س اس فبم سغس سرا یسهرسفر مسامکنستسرنیسکیزسع ییفمسهرس
هرساملسگذشرزسازس ت مسنرمج تسک ههسرسهرس ارممسفر مسامکنسشیهس هیس.سهرسکنمرس تنس فبم سغسی سرای یسحییرهس  ۴۰۰تیت رس
ه س اس فبم سرا یستمسهرس ارممسفر مساکوه سه رهیسکزسهرسنج و سفمی هسآهرمسازس ۲نسلسومسرس 5۰۰تت رسه سنیسرای.
راسامس شمرهسازس تنکزسهرسکنمرسنرمج تس فبم سخمرجیسازسکشورنمم،سنرمج تس اسشر ارممستیماس ایرممستیماسهتگی سایسزس ایرممس
فر مستمسردسه ههسرسنیسهتیس ظرمرسه ش :سهرد سامتیسا اسکلس تنسج مس سات امخ سفرسزسکنیسرس تنسکیمرساسیسمرسایخریس
ا .سامخ سر هسرسنیاز،سفمنسنسآبسرس...سهسماننیسانممستسرنی.
 5۲هرصیسنمدسمتسکشورسفواطس ارممسفر مسپ ه خ سنیسشوه
ارجیسهرسپماخسازس تنکزسامسفوجزسازس نت تشسج مس س ارممسفر مسهرسپیسنرمج تستماس ۲املس خسی ،ساوهجیزس تینس ایرممستیمس
نت تشستمنرزس ا گسگ :اسشس اس 5۲هرصیسنمدسمتسکشورسرسهرسحیرهس ۲۰۰تت رسنسلسمرسفونممسفواطس ارممسفر مسپ ه خی س
نیسشوه.س نمسک ر س اس ۲هرصیسآمسازسعنو مس عربمر تس ارممسفر مسهرسه سگ نرزسنیسشوه.ساخشیس اسات ایمخ ستیمسهسرسایطحس
نلیسرساخشسع یهسآمس ارمهیس ا .سررتک هسهرد سا ق راسفو امساسنس ارممستمسرس اسط فسهتگ سایسنسشر ایسرممستیماس ایرممس
فر مس ا .س فمکسیسرئس سج رورسرس ارمهی رسفر مسهرسا سایزس تینسننیمطمسای س تینسایوهسکیزسات ایمخ ستیمساسش سیر سایزسای س
شر ارممستماسک ر سا خوره رسرسن رمسا ره.س گ سهرسازساملسآتنیهسازس تنسنوضو سفوجزساسشر اسشوهسهایرسمررهتماسخیوایس
ا اس ارممسفر مسازست هسخو تیسه ش .

پیام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس

اسمس هللس د ّح نس د ّحسم
إِمَّس دَّذِتنَسآنَنُو ْسرَ دَّذِتنَستَمجَ ُر ْسرَجَمتَیر ْسنِیساَبِسلِس دلّزِسأُرْدَئِکَستَ ْجومَسرَحْ َ َس دلّزِسرَ دلّز غَ ُورٌسرَّحِسمٌ﴿اق ه﴾۲18/
فمرتخسگر امرسرسپ ح مازس تنسا انسن،ست و رهساسمهگ سفجلیسرسفأاییسر ای سقمنریممسرسهدبمخرگیممسع صیزسجسریمهسرسشیرمهتسس
ا سکزسازسنوالسرسنقری اسخوتشسح تس امعبی ...س د سسنس( )س قری سک ههسرسشجمعمهزسرسعمشقمهزسامسشرمهتسخوتش،سای س
ارتنیس اسحیت سعشمسرس تثمرسر سرقمساههی.
هرسطولسع سامسا ک س هقمبس امنیس ت م،سن اهی مس تنسن اسرساومسا اسازسث سهشسرنسآرنمهرماس هقمبس امنیسرسح ظسرس
ح ا س اسآم،سجممسخوهسر سنی سه وههس هیسفمس ننس سرسآر نشسپمتی رسر سا اسکشورنممسازس رنغممسآتیسرسنمسهست،ستسچگیسمهس تینس
نی کمراسرسرشمهتسآهرمسر سن نوشسهخو تسمسک ه.
هرسساتر سآمس اوهستماس تثمرس تنس ا سکزست جمسفمشسنخلصمهزسامشیسپس رااسرسا النیاسهستستس سرسنل ت مستسچگمهس
آمسهرر مسایسایتلسر ست گتس اسخمط سهخو تیسا ه.
تش ساملسهنم سنقیس،سحکمت س اسهرر مسطمتیسرسپ س نرخمرسنلریسه رهسکزسصب ،سعتت،سرحییتسرست ییدیسر سپسشیزسخیوهس
ک ههسفمس ننس ،سپس رااسرسا النیاسا اس تنسا انسنسازس رنغممسآتیسرسنمسرظس زسه رتمسکزسهارمررهستماسهنم سنقیسسر سا اس
هسلسجو مسفببسنسکنسمسفمسن تنگس تثمرسرسشرمهت،ست و رهسهرسجمنمزساهیهسا مهی.
تنجمهبسض نسپمای ش ست رزسهنم سنقیس،ستمهسرسخمط هسف یمنیسشیرسی مسگ هقییرسر سگ نییسنییسه رمسرسایمنریس ف یمنیس
جمهبما مسا ن ا،سراننیگممسرسخمهو ههسن ر مسآهممسر س اس تتهسنرمملسخو ارمرم.

