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جلسه کارگروه آموزش دفتر فنی سازمان  

تهرانمدیریت و برنامه ریزی استان 



بررسی مسائل و مشکالت شهر وحیدیه 
شهریارشهرستان 



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



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

 ه مسرسرئیس سایمانممسنییت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری  مسن  رایسیمست ریزسهردی سر سایزسهردر ییسسسسسسسسسسس
.کمرکنممسخیرمسهارگمهستماس ج  تیس ارممسفر  مسفب تکسگ  

اسمس هللس د ح نس د حسم

هییس ای سسسکزسامسهممسرستمهسشرسی مسر النقممسرجمئیسرسامتن سنتتنسشیه،ستمهآررسنمهیگمراسایتر سن ه س«ست رزسهرد »
سرنس ایمنیسسکزسامس ت مم،سامههساتسریسرسصی ق ،س دگواسر ارسنسرس اوهسخینرگت راسایسننی سایزسنی همسنریسمسنیسسسسس

.شیهی
استیماسنقیممسنم یمسرتبی سسسسفمش،ست  سرسغس تسهردر  ه مس ن راسامسفأایس اسننشس تنسشرسی مسرست چنسنستی ت 

،ست ممسررشسرسهقشزسر هسشرسی مسرجمتیسرسامتن س ا سرسهرسنسی مسع ل،سپ چمسخیین سر سایزسهرشسس(نیظلزس دممدی)
.گ نرزس هیسفمسه ممسنقیسسج روراس امنیس ت  مسازس تی فسنرممدیسخوهسا ای

ملسهرس خرسیمرسسایرمسف هتیسخین سازسن همسهرست سدبمسسرست سشغلیس اساتر سف تنسفونسقمفیس ا سکیزسخی رهییسنرمیسسس
.انیگممسخوهسق  رسه ههسرسا  اسآمس ج اسع سمسهرسه  سگ نرزس ا 

 مسخیرمس تنجمهبسض نسگ  نسی ش ستمهسرسخمط هسشری اسر النقممسهرد ،س تنست رزسر سازست زسهردر  ه مسرسکمرننی
 نیممسسرسنرمریس ارممسفر  مسفب تکسع ضسه وههسرسنونقسی س تینسعتتیت مسر سهرسف قیمسآرنیممستیماسالنییسح ی تسسسسسسسس

. اسخی رهیسنرمملسنسئل سنیسه متم(سنیظلزس دممدی)رسنقممسنم مسرتب اس(سره)خ سنی



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

هسازسننمایب سسرئس ،سنممرهسنسرسنیت  مسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  م،سپنجمسشر تورسنم
نیممستیماسسست رزسگ  نسی ش سهرد سامسح ورسهرسن قیسنطر سانسمهگذ رسج روراس امنیس تی  مسایمسآرسس

.فجیتیساسم سک ههی(سره) هقمبس امنیسرس نممسر حلس

ممسرستیمهسسرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ایرممسفری  مسایمسگ  نسی شی سهیسسسسس«سعمء دیتنس ارجی»
کیزسایمسسست رزسهرد ستمهآررسنمهییگمراسایتر سن ه هییس ای سسسس:سشرسی مسر النقممسرجمئیسرسامتن سگ  

ریسمسنیسرنسسس ت مم،سامههساتسریسرسصی ق ،س دگواسر ارسنسرس اوهسخینرگت راساییسننی سایزسنی همسنسسسس
. امنیسشیهی

- ت فمش،ست  سرسغس تسهردر  ه مس ن راسامسفأایس اسننشس تنسشرسی مسرست چنسنستی:سراس نتره
رس،ست ممسررشسرسهقشزسر هسشرسی مسرجیمتیسرسایمتن س ای سرسهسسس(نیظلزس دممدی)تماسنقممسنم مسرتب اس

 فسنسی مسع ل،سپ چمسخین سر سازسهرشسگ نرزس هیسفمسه ممسنقیسسج روراس امنیس تی  مسایزس تییسسس
.سسنرممدیسخوهسا ای



سامانه جامع اطالعات و آمار استان تهران 
رونمایی شد

.امنمهزسجمنعس طمعمتسرسآنمرس ارممسفر  م،سششمسشر تورسنمهسازسننماب ست رزسهرد سرره متیسشی
ایمنمهزستیماسآنیمراسایمستییفسسسسسس:سرئس سن کتسآنمرس ت  مسهرسن  امسرره متیس اس تنسایمنمهزس ظریمرسه شی سسس«سجو هسحسسنسا هه»

.تکپمرچزسامااسآنمرسرس طمعمتسرس فخمذسفص سمسگس اسننما س تجمهسشیهس ا 
 ا سرسامسفوجزسازسهقشس طمعیمتسهرست یزس رکیممسه یممسسسسس1353قمهومس تی فسرسفشکسلسن کتسآنمرسن اوطسازساملس:سراس نتره

لی سشیور اسسسآنمراسرسفمسسنسفکلسفسرظس زسهارگمهستمسهرس تنسانسنیز،سالت یزس اسفییرتنسرسپی س اسفصیوتبسهرسهردی سرسنجسسسسسس
. امنی،س ج  تیسخو تیسشی

شمخص،سآنمرسهقسیمسرجیوهسه رهسرسسس5۰۰هرسا خیسحواهستم،سنر ا سآنمرسرا یسرجوهسهی ش سردیس کنومسا  اس:سراس نتره
.فودسیسکننیهسآنمرسرسفقسسمسکمرسنلیسهستسهرس تنسنر ا سنشخصسشیهس ا 

تس ایم سنییسسس تنسنر ا سپوتمسرسقمالس سا راسآرراسه رهسرس اسط تمسشور اسعیمدیس هقیمبسن تنگییسهسیسسسس:سراسخمط سهشممسک ه
.شوه

:سکی ههس ای ستیمهآررسشییسسسسفغسسی س«سثبریسنبنم»ازسشسوهس«سانری»رئس سن کتسآنمرس ت  مسامس شمرهسازس تنکزسشسوهستماسفودسیسآنمرس اس
 ههس ای سرسسن کتسآنمرس ت  م،سن ص سفبیتلس طمعمتسازسه هشسازسعنو مستکیس اسنوضوعمتسنرمسههسماس طمعمتسر س تجمهسک

.هرس تنسه ممس اسرتتسه ههستماسآنمراس ار مههسنیسشوه.س تجمهسه ممسجمنعسثب ستماسآنمراس ت  مسر سههبملسنیسکنی
م،سالانیزسسرجیوهسآنیمرسهقسیمسهرسف یمنیسحیواهستیسسسسسس:سرتس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسهستسهرس تنسا همنزسگ ی س

.فص سمسگس اسرسفص سمسامااسنسئوالمسهرسا همنزسرتتاسکشورس ا 
عسازسآنیمرسرسسارسنزسامااسه ممسآنمراستکپمرچز،سج عسآرراسآنمرس ارمهی ره،سهار ایسآاممسرسا ت:س نتره«سعمء دیتنس ارجی»

 همنزسجلوگس اس اسنو ااسکمراس اس تی فس تجمهسامنمهزسجمنعسآنمرسرس طمعمتس ا سرس تنسامنمهزسپماخگواسه ممسآنمراسرسا
.رتتاسخو تیساوه

هرسآتنیهسهتهتک،سامنمهزسجمنعس طمعمتسرسآنمرسهرس خرسمرست گممسخو تییسایوهسفیمس طمعیمتسآمسهرسحیواهستیماسسسسسسس:سراس نتره
.کمرشنمایسرسپژرتشیسنورهسار هسا ه راسق  رسگس ه

،سهرسفیرتنساخشیس اسخ رجیس طمعمتس تنسامنمهز،سعمرهسا سار هسننیاسنسئوالمسهرس ن سفص سمسگس ا:سراسخمط سهشممسک ه
.ا همنزست رمسفوامزسهستسک کسخو تیسک ه

منمهزسر سنممرمسآنمرسرس طمعمتسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسهستسهرسایخنمهی،س تیی فس تینسایسسسس«سنسموهس نشسن»
کمنلسرسنرنس تجمهسپمتگمهس طمعمفی:سج عسآرراسآهمتنسآنمرسرس طمعمتس اسن  کتسنخرلفسفودسیسکننیهسآنمرسه هس سرس نتره

اسرتژگییسسن ور،سنیت ت س طمعمتسازسصورتس امایسرسقلمسن ور،س هرشمرسآنمر،سفرسزسگت رشیمتسرسه شیبورهتماسنییت تریس سسس
.تماس تنسامنمهزس ا 

رسایملستیماسسسهرس تنسامنمهز،سهار ایسازسامدنمنزستماسآنمرا،سهرمتجسا ش مراستماسهش تمتسشمخصستماسنصلیسه:سراس نتره
.سنخرلفسرسهار ایستکپمرچزسازسامدنمنزسآنمراسهارگمهستماس ج  تیسن  تمسشیهس ا 



لی تشکل های صنفی مهندسی، از سرمایه های م
کشور هستند

وایمزسنرنیاییسسسف»:سرئس سامامس نورسه ممسننیسرس ج  تیسامانممسا همنزسرساوهجزسکشیورسگ ی سس«سغمن سسنسح تهسنصط وا»
بمر تسرسفوجزسازس ت س سنرنیایسهرسحواهسشر امااسرسامخ سرساماتم،سعمرهسا سنت تماسن  ر مسآم،سن یرهت س عر«سکشور

.رستتتنزستمسر سهرسکوفمهسنیتسرسالنیسنیتسا ط فسنیسکنیسرسص نزسجوتیسقمالسفوجریسازست   هسخو تیسه ش 

ازسگت رشسرر اطسع یونیسایمانممسنییت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری  م،سراسکیزسهرسج یعسنییت  مسایمانممسنییت ت سرسسسسسسسسسسسس
 یورسست گمهسهرسحواهسامخ سرسایماتم،سنرنیایسنسخبی هسرسهدسیواسحسسسس:ستمهآررسشی:سا همنزسرتتاس ارممسفر  مساخنسنیسگ  
.ه شرنی،س ف مقمتسخوایسرقمسخورههس ا 

ر سه یممسننییسرسسسراسامس شمرهسازس تنکزسش ک ستماسنرنیایسثب سشیهسرسفشکلستماسصن یسنرنیای،سا نمتزستماسنلیسرسات
.زسکمر،س صمحسشوهقو هسنسرسنق ر تسهستسامتیسامستیفسن  تنیسفسرسلسگ اسرسفواتعسعمهاله:س ج  تیسکشورستسرنی،ستمهآررسشی

اسکشیورسسنرواطسع  سایمخر ممسهرسخیمراس سس:سع وسعلیس دبیلستسأتسنیت هسه ممسنرنیایسامخر ممس ارممسفر  مس ظرمرسه ش 
ایملسس3۰ی،س اسامدغسا ستکصیساملسنیسرایسردیسع  سن سیس غلبسامخر ممستماسه خلسکشورسازسهدسلسعیمسرعمتی سنسیمئلسننیسسس

.عبورسه یسکنی
عیمرهسس:سترهراسنم لسهتگ سامخ سرساماتمسر سکمسفوجریسازسهگری راسرسار هسا ه راسص سحس اسامخر ممستمسا ش  هسرس ن

رسننیماعسسا سرعمت س صولسنرنیای،سهگری راسرسار هسا ه راسص سح،سنوجبس نت تشسع  سن سییسپی رهستیمسرسصی نزسجیوتیسهسسسسس
.خو تیسشی

ر  مسهسب سایزسس ارممسف:سرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسهستسهرس تنسهشس س ظرمرسه ش «سعم دیتنس ارجی»
اهسنیسفو هیسامت س ارمهرم،سارمسامالتیسهرسامخ سرساماتمسه رهسرس صمحسقو هسنسه ممسننیسرس ج  تیسرسرعمت س دت نمتس تنسحو

. ارممسفر  مسر س دگوتیسا  اسامت س ارممستمسق  رسهتی
گمهستیماسنریودیسسستکیس اسنم متس ارممسفر  م،سرجوهسامن ستماسن اوههسنرمیهسازسرتژهسهرسررارمتمس ا سکزسهار:سراس نتره

رایرمتیسفوجیزسرتیژهسسسسا  اساماامااس تنسامنررم،سامتیسازس صولسه ممسننیسرس ج  تیسنبرنیسا سکمرک هساکوه ستماسسشیر اسرسرس
.ه شرزسامشنی

ر س اسنر ری تنسسرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  م،سنسئودس سپذت اس جر معیسرسه مرتسع ونیسرسفخصصییس
.متمهیسنیسکنیرسانسمهاسف اسنوضوعیسهرسحواهسامخ سرساماتمسه هس سکزسازسکس س ساهیگیسشر اسرسررارمتیسک کسش



انی سومین جلسه گروه کاری نقشه و اطالعات مک
برگزار شد

نممرمسآنمرسرس طمعمتسامانممس«سنسموهس نشسن»شر تورنمهسامسح ورس15اونسنسجلسزسگ رهسکمراسهقشزسرس طمعمتسنکمهی،س
.نیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسا گت رسشی

ایمنمهزسس:سهرس تینسهشسی سگ ی سسس«سنسیموهس نشیسنسس»ازسگت رشسرر اطسع ونیسامانممسنیت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری  م،سسسسس
رسامسفوجزسایزسهسیماسهایرگمهستیمسایزس طمعیمتسجغ  نسیمتیس عیمس اسن یمتماس ه را،سسسسسسسسس1398 طمعمتسنکمهیس ارممسفر  مس اساملس

 تجمهسرسه ههستماسنوجوهسهرسقمدبسامنمهزس اسنشخص،سکمرا هاسشیسرسامسک ک...سنی رس،سن سطستماسع ونی،سج مس سرس
.امت سهارگمهستمسهستسسا راسرامهیسنیسشوه

سمسالتزس طمعمفیسهرس تنسامنمهزسنوجوهس ا سرسامنمهزسنذکورسایزسعنیو مستکییس اس ات رتیماسنریمسفصی سسسسسس۴۰حیرهس:سراس نتره
.گس اسهرسشور اسا همنزسرتتاسرسفوامزس ارممسفر  م،سنورهس ار مههسق  رسنیسگس ه

رسفشی تحس تینسسسرئس سگ رهسهقشزسرس طمعمتسنکمهیسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسهستسه«سن  یسغسبی»هرس ه نزس
هیو سس۷۰شس اسامنمهزس طمعمتسنکیمهیس ایرممسفری  مسکیزسهرساسیر س تنر هی سقی  رسه ره،سهایرسمایسایزسایسسسسسسسسسسس:سامنمهزس ظرمرسه ش 

. طمعمتسض رراسهرسحواهستماسنخرلفسر سا  اسکمرشنماممسس ن سن  تمسک ههس ا 
  تیسهسیتسهرسسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  م،سنسئودس س تنسامنمهزسر سا سعریهسه رهسرسهارگمهستماس ج:سراس نتره

.ا راسرامهیس طمعمتسنکمهیست کمراسخو تنیسه ش 



ش توسعه شرکت های دان: یک استاد دانشگاه
د ضروری بنیان برای تولید ثروت و توسعه اقتصا

است

مسنییرسسه هشیگمهسهرسایمانمسسس«سن  یسعبییهس اط ییسس»هررهسآنواشیسننمرراس طمعمتسرسهوآرراس جر معیسفواطس
.نیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسا گت رسشی

:سریمرسه شی سسهرس تنسهشسی س ظس«سن  یسعبیهس اط ی»ازسگت رشسرر اطسع ونیسامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  م،س
.وه هقمبسچرمرمسصنمریسهرسر قعستکس هقمبسه هشسانسممسرس قرصمهسهتجسرملست   هسامسهوآرراس جر معیسخو تیسا

نستتکییسسهرس هقیمبسصینمریسچریمرم،سایمنمهزستیماسسسسس:سراسامس شمرهسازس هقمبستماسصنمریسرسف ولسهرسصنمتعسرسهوآرراسگ  
.امتب ا،س تنر ه س شسمء،سامکچسن،ستوشسنصنوعیسرسعلمسه هه،سنسی مسه رسخو تنیساوه

شسن یورسای  اسسس تنسنیرسسه هشگمه،سفوامزسش ک ستماسه هشسانسممسازسنن ورستمس نت تیسعلمسرسث رتسرسفوامزس قرصیمهسه هیسس
ا هییسرسعمنیلسسست زسصنمتعسازسن  خورسهسماسخوهس اسه هشسار هسنی:سرشیسرسفودسیسث رتسر س ن اس جرنمبسهمپذت سه هس سرس نتره

.رشیس قرصمهاسرسفودسیسث رتسرس شرغملسخو تیساوه
،سعییمسسراسرتتگیستماس قرصمهسه هشسانسممسر سعیمسثبیمت،سهیوآررا،سجریمهیسایماا،سررتکی هس کواسسیر ی،سه ههسن یوراسسسسسسس

.نمرراسه هس ف  کت،سررتک هسپلر  نی،س ث  تسشبکزس ا،س راشسآن تنیسا نمتزستماسنک اسرسا ع سامالاس هرشمرسن
خیینمتسر سسجمتگمهس ارممسفر  مسا س امسسانیسآنمتشسهرساطوحسکمم،سکشمرراا،سصنم سرسنمیمسر«سن  یسعبیهس اط ی»

 س اسف  کیتسرسح متیسس»رس«سفوایمزسه هیمتیسن یورسسس»نر ر تنسنمنورت ستماس ایرممسفری  مسهرس تینسنسیممسسسسس:سفم تفسک هسرس نتره
.خو تیساوه«سخینمتسا ف ،سصنمتعسامسننمرراسامالسرسه هشسانسمم

وصییسفیو مسسساخیشسخصس:سرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسهستسهرس تینسهشسی سگ ی سسس«سعمء دیتنس ارجی»
.یستی ت سخو تیسک هفبمهلسه هشسامسههسمسازسنن ورسفقوت سرسف ولس قرصمهس ت  مسر سه رهسرس قرصمهسنبرنیسا سه هشسر سازسخوا

 سکیزسسا س امسسانیسآنمتشس ارممسرسکشور،سنوضو سآبسرسخمکسازسعنو مسهرسنوضو سکلسیاسنط حس ا:سراس ظرمرسه ش 
.تی ت سکنسم قرصمهسهتجسرملسنبنم،سفمثس اسا سن یرهت س تنسهرسعمنلسهی رهسرسهمچمرتمسکزس قرصمهسر سازس تنسا  سرساو

زسنییرمس ای ،سسسرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسامس شمرهسازس تنکزس قرصمهس ت  مسهرسحیملسگیذ رس اساینریسایسسسس
.املسآتنیه،سهو سا نمتزسگذ راسنر مرتسخو تیساوهسرسع یفمًس اسحمد سنستتکیسخمراسخو تیسشی1۰هر:ستمهآررسشی

ت  مسازسرتژهس ایرممسسههسمسازسا ریسهرسحملسح ک س ا سکزسفودسیسث رتسازسصورتسنجمااس ف مقسنیس نریسرس :سراسفمکسیسک ه
.فر  مسامتیسهرسا همنزست رمسفوامزسازس تنسنوضو سنرمسفوجزسالامسر سه شرزسامشی



زی بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ری
استان تهران از پروژه های عمرانی شهرستان

بهارستان

اوهجیزسسهکر س ارجیسرتس سامانممسنیت ت سرسا همنیزسرتیتاس ایرممسفری  م،سایلس مهیسنمیمرمست یمتنگیسا همنیزسرسسسسسسسس
ی رسس ایرممسفری  مسسسامانمم،سهکر سعبی دزسهوحیسن نمهی رشر ارممسارمرارمم،سهکر سحسسنیسپورسنیت کلسهوامااسن

زسنیی رسسجیتی الحیی وسرسنیی رسسهسیماسایسسسسس)رسش ت یساخشیی رساخیشسگلسیرممس اسرضیمس سن یمتماسآنواشییسسسسسسس
.اخشسگلسرممسشر ارممسارمرارممسهتیمسک ههی(سامااماا

رس اسررهییسگیوها ه راسن کیتسفودییسسسس(سنیی رسس)هرس تنساماهتیسنسیی هیس اسرضیمس سای  هزستیمسرسن یماسآنواشییسسسسسسس
.اس مرارممس نممسحسسنسعلسزس دسممساخشسگلسرممساماهتیسام لسآنی

رسا همنیزسرتیتاسسسپ س اساماهتیسنسی هیسازسامعرز،سهشس سنشر کیسامح ورسهکر س ارجیسرتس سایمانممسنییت ت سس
 را،س ارممسفر  م،سحسسنیسپورسنیت کلسهوایمااسنیی رسس ایرمم،سهورتیممسنمیمرمست یمتنگیس نیورع   هیسن نمهییسسسسسسسس

صیمد سزسرسنییت  مسسسش ت یساخشی رسگلسرمم،سهصس اسشر ه رسهسسمسشر س،سنس انمهیسرسآگمتیسننیسشر ه رسگلسرممسر
نییت سآا یماسسس ه ر تسن اوطزس اج لزسآدوتیسنیت ننطقزسا قسگلسرمم،سنمراسجمهیسنیت س ه رهسگماسشر ارمم،سآذرا
وصساماهتییتم،سسشر ارممسهرسخصوصساماهتیتماسصورتسگ نرزسرسنطمدبمتسشر ارممسارمرارممسا گت رسرسهرسخصیس

.فص سمسگس اسالامسصورتسپذت ن 



ی، عضو کمیسیون هماهنگ»به عنوان « ازوجی»
نصوب م« تلفیق و  نظارت بر برنامه هفتم توسعه

شد

رتیس سس«سجییسعمء دییتنس ارس»رتس سامانممسا همنزسرساوهجزسکشور،سهکری سس«ساسیسنسموهسنس کمظ ی» اساواسهکر س
ای سا همنیزست یرمسسسسع وسک سسسومست متنگی،سفل سمسرسسه مرت»امانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسازسعنو مس

..ننصوبسشی«سفوامز

م یمسسف قمس تی فساسمای ستیماسس امغییسنقیممسنسسسس»:سرئس سامانممسا همنزسرساوهجزسهرس تنسحکمس شمرهسک ههس ا 
 ساستهتمسرس انمهسرتب اسهرسا همنزست رمسفوامز،سهارسمایسازس تی فساسمهسزسگممسهرمس هقمب،سانیسف ولسن هنیسهرد

مزست زسجمهبزسرسامسآنمتشسنلیسرس ارمهی،سنسرلتمسط  حیسنسس اس ا سکزس قرصمهسکشورسر سامسفوجزسازسض ررتسفوا
وهسهسماننییسعیتمسسسجرشیسایساماقزسازسرشیسقمالسقبودیسهرسپنجسامدزسچرمرمسچشمس هی اساسس سایمدزسا ایمهیسرس تینسخیسسسس

ت چنیسنسسنلی،س صمحمتسامخرمراسا همنزس اسرساوهجزس ا،س ار مههس اسف منیسن ص ستمسرسفو ه نیاستماسکشیورسرس
ن یماسساربوهسن سطسکسبسرسکمر،سفوامزسا نمتزسگذ راسه خلیسرسجذبسا نمتزسگذ راسخمرجیسرسن  تمسآنییمس

«.ن تنگیسرساسمایسننمابس ا 
 سسیسومسس نسیس ا سامست متنگیسرست  ک اسامسرئس سرسامت س ع یماسکس»:سهرساخشسهتگ اس اس تنسحکمسآنیهس ا 

مزسرسهتیگمهستماسهرسفبسسنسرسه وهس ع ملساسما ستماسکلیس امغیسنقممسنم مسرتب اسهرسا همنزسپنجسامدزست رمسفوا
هسهرسرئس سج رورسن ر مسهرد سن هنیسرسعی د سن ور،س تر ممسجیاسهرسار هسگس اس اسف منیسظ نس ستماسنوجو

نممستیماسفخصصییسرسسسفیرتنسانیسا همنزست رمسه شرزسرسض نس ار مههس اسشبکزسگسر ههسخب گمم،سصمحبن   م،سایماس
«.فشکلستماسن همسهرمهسنونمسرسنؤتیسامشسی



نمره قبولی دستگاه های  : استاندار تهران
هزار ۳سیل فیروزکوه / استانی در سیل اخیر

میلیارد تومان خسارت داشت

. ارمهی رسفر  مس اسخسمرتسازستت رسنسلسمرهسفونمهیساسلسشر ارممسنس راکوهسخب سه ه
لسن ه هنیمهسسازسگت رشسپمتگمهس طم سرامهیس ارمهی راسفر  م؛سن سینسننصیوراسهرسجلسیزسا راییسنشیکمتسرسنسیمئلسایسسسسسسسس

خوایس هجممسا  امسسگت رشستماس ر ئزسشیهساخشساتمهاس اسهارگمهستمسرظمتفسخوهسر ساز:سشر ارممسنس راکوهس ظرمرسه ش 
وهسسراسامس شیمرهسایزسسسه ههس هیسرسکمرساماامااسازسخوایسپسشسرنرز؛س دبرزسا خیس قی نمتسهرسنسممسنیتسرسالنینیتسپسگس اسنیسش

تهتکسنیسشوهسرسایمرشستیماسسسامسفوجزسازس تنکزسنس راکوهسازسنصلسامرهیگیسه:سنورت سنسمدزسامغمتسرسهسماسازسفمنسنس عربمرس نتره
 ساسلسجیاسهرس تنسشر ارممسآغماسخو تیسشی،سالت رایسنسسلستماسررهخمهزستمسفواطسآبسننطقزس اس هجممسشوه؛س اساواسهتگ

 ایرمهی رسس.سسنیسهتی خس سراوامتسانگسنیسهرسنسسلستمسرسررهخمهزستمسه شرزسکزسض ررتسفس تعسهرسن آتنیسالت رایسر س نت تش
وه،ست چنیسنسسر هسهار ایست زسررارمتمساماس ا ،س نمسچنیسپلسامقیسنمهیهسکزسامتیست سچزسارهف سالت رایسش:سفر  مسعنو مسک ه

جرسیت تسالامسر سسهرس تنسجلسزسفمکسیسشیس گ س نکمهمتسرسظ نس ستماس ارمهیسپماخگوسهسس سشر ه راستمسرسهتسمراستمسامتییسفس
ممسهرسشر ارممسننصوراساپ سامس شمرهسازس اکممسنوق ساسلساهگ.سس جمرهسکننیسرسنمستمسهرسفمنسنس عربمرسک کسخو تسمسک ه

یسکیمهک سسفمی هاس اسخمهو رتمسف جسحسنیسه ههیسکزسهرسننمالس قو مسخوهسامکنسامشنی،س نیمسن نمهیی راسچنیسسس:سنس راکوهسگ  
جلسیمتسهرسسراسازستییفسفشیکسلس تینسسس.سسا  اس اکممسنوق سهرسه  سگ نرزسرس گ سالامسامشیس نکممس نت تشسآهرمسرجوهسه ره
ی راسشیر ه راستیم،سهتسیمراستیمسرسن نمهیسسسسس:سر ارماسپسگس اساماامااسرس قی نمتسع   هیسننمطمساسلساههس شمرهسکی هسرس نیترهسس

 طلی سهقیمطسسسنرودیسا خورهسامسامخ سراماتماسغس نجماستسرنیسکزسامتیس قی نمتسپسشگس  هزسر س هجممسهتنی؛سهرسحیملسحمضی سس
ط سکیمهومستیماسایسلسخسیتسسسسسا   هیسرسآاسبسخستس ارممسفر  مسفرسزسشیهسرسهارگمهستماسن فبطسامتسریسهسب سازسرنعسآاسبسرسخ

زس عربیمر تسنلییسه رهسسسا خیسط حستمسامس عربمر تس ارمهیسقمالس هجممسهسس سرسهسماسا:س ارمهی رسفر  مسخمط هشممسک ه.سس قی مسکننی
سلسیمرهسفونیممسسسرس اساواسهتگ سا خیسط حستمسهسماسازس عربمرسهی رهسرسهبمتیسنمطلس عربمرسا مهی؛سهرساسلس خس سحییرهسایزستیت رسنسسس
ارمهی رسفر  مس .سسخسمرتسهرمتیسشیهسرسازسهارگمهستماسذاسراطس ر ئزسشیهسکزسن کنس ا سازس تنسرقمسنقی رسجتئیس ضمنزسشوه

ت سرست یزسنییت  مسپیماسکیمرساوههییسرسنییت سسسسسس:سهرسفش تحسع لک هسنیت  مسهارگمهستماسنخرلفسهرساسلس خسی س ظریمرسه شی سسس
ظمتفسنخرلیفسر سسح ورسنسی هیس اسنوضوعمفیساوهسکزسازسصورتسجیاسههبملسشی؛سپ س اسحمهثزسهستسهارگمهستمتیسکزسامتیسر

س هییسرسفمیی هسسسپسگس اسنیسک ههیسکمرسخوهسر سازسخوایس هجممسه ههیسرسهرسنج و سع لک هشممسنثب ساوهسرسه  هسقبیودیسنییسگسس
.سسستمسر سجب  مسکننیاسسمرسک یسهارگمهستمتیساوههیسکزسضمفستماسجتئیسه شرنیسکزس نسیر رتمسهرسک ر تنسانممسن کنسضمف



: ردازوجی در گفت و گو با رادیو تهران بیان ک
خداحافظی استان تهران با کسب و کارهای 

سنتی

شر تورسنیمهسهرسگ ی سرگیوساساهییهسایمسر هتیوسسسسسسس۲1رتس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  م،س«سعمء دیتنس ارجی»
حسنروایطسسع یهسشمخصستماسن تنگی،س جر معیسرس قرصمهاسشر ایرممستیماس ایرممسفری  م،سپیمتسنسفی س اسایطسسسسسسس:سفر  مسگ  

.کشوراس ا 
ا سخمفسشر سفر  م،سشر ارممستماس ارممسفر  مس اسن  رنر تنسشر ارممستماسکشورستسرنی

تمسر سنمهسپسشسنسئودس ستی ت سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ایرممسفری  مسهرسهردی سایستهسسسس8عمءس دیتنس ارجیسکزس اس
رسنی  سنلییسسسهگیمهسنلییسس:سعریهسه رسشیهس ا سهرسپماخسازس تنکزسآتمسف منیساوهجررمسازسا  سفر  مسا  ات سنییسشیوهسگسگ ی سسس

.سمترخی سه رهییسسهرسههسمستمست سنطورس ا سرسنم والسهرد ستمسفوجیزسخمصییسایزسپسسس.س قر مءسنیسکنیس؛سفوجزسازسفر  مساسشر سامشی
من س دبرزس تنس ف مقسا  اسشر ارممستیماس ایرممسفری  مسردسهیی ههسرسشر ایرممستیماس ایرممسفری  مس اسامییسشیمخصستیماسایسسسسسسسسسسسس

گیمهسایزسشیر سسسس،آنواشی،سن تنگیسرس قرصمهاسجترسشر ارممستماسنرواطسازسپمتسنسن سوبسنیسشوهیسچومسهرسطیولسفیمرتخسهسس
ومسایکوه سسهدسلسهرمسنرمج تس اس ارممستماسهتگ سازسحمشسزسفر  مسرسایس.سفر  مساسشر س اسشر ارممستماستمسجو رساوههس ا 

. فبم سخمرجیسهرسشر ارممستماس ارممسفر  مس ا سکزسنم والسگمرگ سرس اسخمهو ههستماسضمسفستسرنی
.شر ارممسآمسهرسامیسشمخصستماسنذکورساطحسپمتسنیسه رهی13شر ارممسه رهسکزس1۶ ارممسفر  مس:سراس نتره

ن  تمسک همسات امخ ستمسرسفسرسلسکسبسرسکمر؛سررتک هسامانممسا همنزسرساوهجزس ا 
متس تینسسرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتیتاس ایرممسفری  مسایمساسیممس تنکیزسررتکی هسنیمسح کی سایزسای  سخی راسنشیکسسسسسسسسسسسسس

 س رلسنی  تمسکی همسات ایمخ ستیمسای  اساربیوهسشیمخصستیماسایمنسسسسسسسسس.سهرسهکرزسنیسه ی سنیمس ای سسس:سشر ارممستمس ا سگ  
زسارو هییسرراسس،آنواشی،سن تنگیسرس قرصمهاسازسرتژهسشمخصسآنواشیسرسامن س ا سرسهرمسفسرسلسکسبسرسکمرس ا سکیس

.هرآنیتمسفمثس اسنثب سه شرزسامشیسرس تنس ن سهگمهسکممسهرد سر سنیسطلبی
مهی،سات ایمخ ستیماسسس ارممسفر  مس اسامیسنملسرس نممالتس قرصمهاسرس جر معی،سرضمس سئیوپلسرسکی،سهسی راس هسیسسس:سراس نتره

ن  ف س اسهتگ سصنمریسرسه هشگمهستمسرسپژرتشگمهستمسرسات امخ ستماسهرنمهیسرسپتشکیسغنیسه رهسرسهرسهگمهسنلیسرساسنس د للی
5۲هرصییسفودسییسهمخیمدصسکشیورسر سایزسخیوهس خرصیمصسه ههسرسایسشس اسسسسسسسسس۲8 ارممسفر  مساسشس اس.سپمترخ ستماسننطقزس ا 

هتگی اسس نمس تنکزسچقیرس اس تنسهرآنیتمسعمتیسن همسننطقزسنییسشیوهسا ی سسس.سهرصیسنمدسمتسفواطس ارممسفر  مسفمنسنسنیسشوه
. ا 



ط حسفصوتبسشی1۴8هرسا  سرئس سج رورسازسشر ارممستماس ارممسفر  م،س
 تشیممسایزسسس:س سگ ی س ارجیسامس شمرهسازس تنکزسا  سرئس سج رورسازس ارممسفر  مسنر مرتس اسا  س تشممسازسهتگ س ایرممستیمس ایسسس

هست   هسکماسنیزسسشر ارممسپ هت ،سغ بسرسجنوبسش قس ارممسفر  مسا  سک ههیسرسهرسهرمت سهرسجلسزسشور اس ه راس ارممسام
تت رسنسلسمرهسفونممس اسننماعسع یونیسس1۶هارگمهس ج  تیسکشورسامدغسا س۲8نصوازسا  اس1۴8هرس تنسجلسزس.سخوهسح ورستمنرنی

تیت رسس19نسرقیمسایزسسسرس ارمهیسنط حسشیسرسا ست کمراسامهکستمسنبنیسا س ر ئزسفسرسمتسازساخشسخصوصیسفمکسیسشیسکیزس تیسس
.املسآتنیهسفمنسنسشوه3نسلسمرهسفونممسنیسرایسفمسهرس

فبمزسخمرجیسهرس ارممسفر  مساهیگیسنیسکننی5۰۰نسلسومسرس۲اسشس اس
ج مسی سآمسسرئس سامانممسنیت ت سرسا همنزسرتتاس ارممسفر  مسهرسپماخسازس تنکزسات ایمخ ستیماس ایرممسفری  مسچقییرسایمسسسسسس

ای  اسآهریمسسسرقریسنرمج فیسهرستکسننطقزس ف مقسنیس نریسامتیسفوجیزسکی هسهرآنییسرسات ایمخ سسسس:سفنمابسه رهسگس ظرمرسه ش 
مسسای س ایسس.سرجوهسه رهستمسخس گسشمتیسکسبسهرآنیسهرسانممسک ر اس هجممسشوهس نمسات امخ سایزسای ع سآنیمههسه ییسشیوهسسسسس

نیسکیزسع ییفمسهرسسسا ش مراسکزسهرسچنینمهسگذشرزس هجممسشیهساسشس اسهرسنسلسومسه  س اس فبم سغس سرا یسهرسفر  مسامکنستسر
تیت رسس۴۰۰هرسکنمرس تنس فبم سغسی سرای یسحییرهسسس.سهرساملسگذشرزسازس ت  مسنرمج تسک ههسرسهرس ارممسفر  مسامکنسشیهس هیس

.تت رسه  سنیسرای5۰۰نسلسومسرس۲ه  س اس فبم سرا یستمسهرس ارممسفر  مساکوه سه رهیسکزسهرسنج و سفمی هسآهرمسازس
زس ایرممسسراسامس شمرهسازس تنکزسهرسکنمرسنرمج تس فبم سخمرجیسازسکشورنمم،سنرمج تس اسشر ارممستیماس ایرممستیماسهتگی سایسسسسس

مرسایخریسسهرد سامتیسا  اسکلس تنسج مس سات امخ سفرسزسکنیسرس تنسکیمرساسیسسس:سفر  مستمسردسه ههسرسنیسهتیس ظرمرسه ش 
.هسماننیسانممستسرنی...سامخ سر هسرسنیاز،سفمنسنسآبسرس.س ا 

هرصیسنمدسمتسکشورسفواطس ارممسفر  مسپ ه خ سنیسشوه5۲
املس خسی ،ساوهجیزس تینس ایرممستیمسسسسسس۲ ارجیسهرسپماخسازس تنکزسامسفوجزسازس نت تشسج مس س ارممسفر  مسهرسپیسنرمج تستماس

تت رسنسلسمرسفونممسفواطس ارممسفر  مسپ ه خی سس۲۰۰هرصیسنمدسمتسکشورسرسهرسحیرهس5۲اسشس اس: نت تشستمنرزس ا گسگ  
رسایطحسساخشیس اسات ایمخ ستیمسهسس.سهرصیسآمسازسعنو مس عربمر تس ارممسفر  مسهرسه  سگ نرزسنیسشوه۲ نمسک ر س اس.سنیسشوه

رممستیماس ایرممسسسررتک هسهرد سا ق  راسفو امساسنس ارممستمسرس اسط فسهتگ سایسنسشر ایسس.سنلیسرساخشسع یهسآمس ارمهیس ا 
ر سایزسای  سسسفمکسیسرئس سج رورسرس ارمهی رسفر  مسهرسا  سایزس تینسننیمطمسای س تینسایوهسکیزسات ایمخ ستیمساسشیسسسسسسسسسس.سفر  مس ا 

مررهتماسخیوایسس گ سهرسازساملسآتنیهسازس تنسنوضو سفوجزساسشر اسشوهسهایرس.سشر ارممستماسک ر سا خوره رسرسن  رمسا ره
.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

﴾۲18/اق ه﴿ ُورٌسرَّحِسمٌغَإِمَّس دَّذِتنَسآنَنُو ْسرَ دَّذِتنَستَمجَ ُر ْسرَجَمتَیر ْسنِیساَبِسلِس دلّزِسأُرْدَئِکَستَ ْجومَسرَحْ َ َس دلّزِسرَ دلّز

ریمهسرسشیرمهتسسسسفمرتخسگر امرسرسپ ح مازس تنسا انسن،ست و رهساسمهگ سفجلیسرسفأاییسر ای سقمنریممسرسهدبمخرگیممسع صیزسجسسسسس
وتش،سای  سس قری سک ههسرسشجمعمهزسرسعمشقمهزسامسشرمهتسخ(س ) د سسنس...س ا سکزسازسنوالسرسنقری اسخوتشسح  تس امعبی 

.ارتنیس اسحیت سعشمسرس تثمرسر سرقمساههی
منیسرسح ظسرسهرسطولسع  سامسا ک س هقمبس امنیس ت  م،سن اهی مس تنسن اسرساومسا  اسازسث  سهشسرنسآرنمهرماس هقمبس ا

مهس تینسسح  ا س اسآم،سجممسخوهسر سنی سه وههس هیسفمس ننس سرسآر نشسپمتی رسر سا  اسکشورنممسازس رنغممسآتیسرسنمسهست،ستسچگیس
.نی کمراسرسرشمهتسآهرمسر سن  نوشسهخو تسمسک ه

 ت  مستسچگمهسهرسساتر سآمس اوهستماس تثمرس تنس ا سکزست جمسفمشسنخلصمهزسامشیسپس رااسرسا النیاسهستستس سرسنل 
.آمسهرر مسایسایتلسر ست گتس اسخمط سهخو تیسا ه

شیزسخیوهسسستش ساملسهنم سنقیس،سحکمت س اسهرر مسطمتیسرسپ س نرخمرسنلریسه رهسکزسصب ،سعتت،سرحییتسرست ییدیسر سپسسس
م سنقیسسر سا  اسک ههسفمس ننس ،سپس رااسرسا النیاسا  اس تنسا انسنسازس رنغممسآتیسرسنمسرظس زسه رتمسکزسهارمررهستماسهن

.هسلسجو مسفببسنسکنسمسفمسن تنگس تثمرسرسشرمهت،ست و رهسهرسجمنمزساهیهسا مهی
ف یمنیسس تنجمهبسض نسپمای ش ست رزسهنم سنقیس،ستمهسرسخمط هسف یمنیسشیرسی مسگ  هقییرسر سگ  نییسنییسه رمسرسایمنریسسسسسس

.جمهبما مسا  ن  ا،سراننیگممسرسخمهو ههسن ر مسآهممسر س اس تتهسنرمملسخو ارمرم












