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جلسه هماهنگی اجرای طرح قیمت گیری 
کاالها و خدمات مصرفی شهری



تاکید بر تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در  
نظام برنامه ریزی استان ها



طرح های نیمه تمام شهرستان بهارستان  
تعیین تکلیف شد



حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران



دومین جلسه کارگروه مصالح و تجهیزات 
صنعت ساخت در شورای فنی استان



نشست معاون هماهنگی برنامه و بودجه با  
دبیران کمیته برنامه ریزی شهرستان های 

استان تهران



دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
به ریاست  1401استان تهران، نهم خرداد 
استاندار تهران برگزار شد



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



جلسه توانمند سازی محالت کم برخوردار در 
خصوص ساخت مدرسه، خانه بهداشت  
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دیدار مدیر کل دارائی استان با رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران



دیدار رئیس اورژانس تهران با رئیس سازمان  
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران



بررسی طرح های مطالعاتی آمار با حضور 
رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان تهران



مسائل و مشکالت کمیته امداد حضرت 
بررسی شد( ره)امام خمینی 



نشست بررسی طرح های مطالعاتی آمار در 
حوزه جهاد کشاورزی



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  

دیدار کرد



ار نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک برگز

شد



تاکید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

مدیریت »استان تهران بر ترسیم نقشه راه 

«بحران

نیارئیی سازیین منیامییو ر ناما رینمییسار یی رانزیی نیا یییرنیاورا ن و ییوان انونرناایی امییو ر نا  ییرنیانزیی 

زینئ ا یسانییمنیا  یزان اای یورا یر یام« مو ر نا  رنی»ورااشمرهنراممفق،اممضمعا:  یرنیاگفن

 ییساگیی نراارمن یییانمییممزازیین منیامییو ر ناما رینمییسار یی رانزیی نیا.نونرنااشییمرامییمروا مسییسانزیین

 یراممضیمعا« ونییاامیو ر ن»نمیرم ناششیاانییونرا: نظیینراونشین« نالءنلو یان مسز» یرنی،اوا را

،امعیمفانزناماوران یام نیایقاانیالننناماونوناهنراآمنررا رنرا صم ااگ رر« مو ر نا  رنی»

.پ  شگ رر،اانهااآز بامامقن یس،اونرنرانهم نانزن

منییوامامرانرنئسا  ی  ارنه روراما رز اایقشسارننا رنرامو ر نا  رنیانزی نیا ییرنیارناضیرمررا 

ی ینو یاورا سر سامقن یساماپ شگ رران ا ال نرای  عزاورااشمرایشنیامزاوهواایساضیعفاهینرا : نف مو

. ییم ناپ شییگ ررامسییمواونرواملییزاورا ییم ناایینهااآزیی بامانمونورزیینیزاسن گییننا ییم زاونشیی سان ییا

ومیونارئ سازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنی،ا رینمسار  راام ننامون،ام نیامیوناما یی

 اا یسا یرنرا قم ینا سی ی نناما  م ی انم نیینناا: رناورا م نامو ر نا  رنیا منز نراشوامانفی مو

نیسییناا۱۴۰۱میظییمران سیینواآمیینوگزامامقن یییسا یینا  ییرنیان ازییمران یییازیین منیامزییننوناا ااورازیین ا

. منهواشو

نراورانونمسا نموا  ورامیرازرپرزنانونرناا امو ر نا  رنیانز نیونررا یرنیای ی اورازی ینیزانظیی

رنام یژنانز نیا یرنیا ساول  ام ژگزاهنرا نصاسغرنف ن ز،ای  عیزاماسمع  یز،ا ن یوا یساصیم: ونشن

.ممروا مسساقرنراگ رو

نینناما ز نرران انم : مرا نانشنرنا سال ماایمزن را سی  ننامو ر نا  رنیانز نیا یرنیا نوآمراشو

. رو  رزن ناهنراممسمو،ای ن ا سا ن زن راما عم ضاونروا نا ومنناشن ز سانرا سامروااصمرناگ

  ینیامرانضم نانونرناا امو ر نا  رنیاورا ز نرران اام  ساهنراشیررااسا ناممضمعا  یرنیانر

اناونروارنا منز نراشوا نا نا  نو انیالنیننامانرنئیسایظیرنناانرشینزیزاورا صیم ااگ یرراهین،امشینر
.فعن امازن یوناصمرناگ رو



های اجرایی نشست توجیهی ارزیابان دستگاه

استان تهران

روازین اهنران  صنصزانمی یهنرانسرن زانز نیا یرنیا رنراشن صیشزنا مس یزانر  ن نیاوز گنن

.هف اا رونواورازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنیا رگ نراشو1400

 ییرنیامعنمیا مزعسامو ر نامازرمن سانیزنیزازن منیامو ر ناما رینمسار  رانزی نی« نیزاش ر ی»

وران یاسیزسااسا ینا ضیمرارمزینراگیرمناماانرشینزینیامعنمییناهمینهیگزا رینمیساما موسیسازین منی

هینرامیمروان رگ نراشوا را عنم ا  ش رانر  ن ینیا یناوزی گن(  هنران  صنصز عیمنیانر  نباشن ص)

.رونر  ن ز،انز قال ایظرانر  ن نیاماهمشی یانیسناانر  ن زاورا منیا یورا ع  یاشونا نا واا

میسارئ ساگرمنایمزن رانونررامامو ر نانمی یروازین منیامیو ر ناما رین« زم سام رن ز»ورانونمسا

هنرا گننر  رانز نیا یرنیاا سا شر حازنمنیساسنمعانر  ن زانمی روامای منانرنئسامز یوننا مزیاوز

.نسرن زامانم  ن وهزا مض  ن زانرنئساارو

رازییپساهییرا ییران انر  ن یینیا ییسانرنئییسایظییرنناماپ شیییینوننا ییمواورارنزیی نرا ی ییموافرن یییواماوقییناو

.نر  ن زاپرون  یو



توسعه زیر ساخت های کشور وابسته به 

است« داده های مکانی»

نیزارئ سازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنیاورایشزناگیرمنااینررایقشیسامانیالنیننام ی

ران اونوناآیشسانمرم ناوراوی نا رنرا صم ااگ رراما صم اازن رانز فنونامزاشمو،ا یرنا یرونر: گفن

زنایز نا ساونوناهنراآمنرران انهم نا نا زا ر مرونران« ن ی ن»هنزناماونوناهنراث  زا سال نظا

.مان  رنان یاممضمع،ایگنناز نز گذنرنیارنا غ  راونونانزن

« زنالءنلیو یان مسی» ساگ نراارمن یانمممزازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنی،اوا یرا

ونوناهنران اگذش ساومرا نایمی،اه چا صم اامییقزاماممثرراگرف سایشونامگران ی سان : نظینراونشن

.وق قانز فنوناشونامان ی،انهم ناممضمعارنامزارزنیو

نا عنرضاورا یظ اا رینمساهف اا مزعسا ساممضمعاآمن اازر م یا مسسام ژنانراشونا : مرا نوآمراشو

.م  یامانیزنیا سا ونق ا رزواماوران یام نیامسمواونوناهنرام نیزاماث  زا نانهم نامزاشمو

هینا مزعسا  رازن ناهنرااشمرامن ز سا ساونوناهنرام نیزانزناما نرگذنرراونون: نف مو« ن مسز»

.ورازنمنیساهنرامر میس،ا ینراانرارنا سا ونق ارزنیوناما یرنامرراما نث رگذنررارنانر قنامزاوهو

ناما مل واونوناهنراونرنرانر اام نیز،ا منیزانهم ناپ ونامزاایوااساوراشر سا وم ی،انسر: مراگفن

.یظنرن،ا ییزان سنوایشمو

رم  یروا: مرا نانشنرنا یسان ی یسانزی نیا ییرنیان ایظیراآباما ینر،اوشینرام یومو نانزینا ینوآمراشیو

وا نامین عا  و  اشم« ونیاا ی نیام مر» سا« مین عام مر» صم ااگ رنیاورا م ناهنرام  یفا ن وان ا

.ی  عزا سا یرای ف و

ن ییامزعموانفش یامعنمیانیالننناماآمنرازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنیای  اوران  یونر

نمی یروای ز  یاسیزساگرمناانررایقشسامانیالنننام نیزاورازن اسو وا ساهمرننانرنئس: یشزناگفن

.وز گنناهنرانسرن زانز نیا یرنیا ناهوفا ررززا  رازن ناونوناهنرام نیزا رگ نراشو

 یساپژمهشی اما ی  قیز–مو ر ن،ا رینمسار  رامانسرنرامینلعنناما ررززاهنرانیمی ا: مرانف مو

میظیییمرانیسیییناانمی یییننا ی یییساما ییگیییناازییین  انییزیییین،ایقشیییساهنراممضیییمنز،انیالنیییننام ییینی اما

شن صاهن امر میسا سامیظمرانر قنء،ا مزعساماپمشاا الءاهنرانیالنن زاممروای ن اورا م ناهنر

. نن اسمیسامظن فان یاگرمناانررانز(  م یز،اآ ینامامینیقاآ  )  صص ایقشسامانیالنننام نی ا



تخصیص اعتبارات به تناسب: استاندار تهران

برخورداری یا عدم برخورداری شهرستان ها 

ابالغ شود

نیاوممی یایشزییناشییمرنرا رینمییسار یی راما مزییعسانزیی نیا یییرنی،اییییاا ییرونوا ییسار نزیینانزیی نیونرا یییر

. رگ نراشو

ونرا ساگ نراارمن یانمممزازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا ییرنی،اام زییامیصیمررانزی نی

 یساول ی انهم یناپیرمژناهینرا صیف سا نییساماممضیمعا ینم یاآبام:  یرنیاوران یایشزنانظینراونشن

ای امایمزن راش  سافنضالباورانز نیا یرنی،ان ام  ازفرار نزنام  رااسمیمرر،انن  ینرننام مر

.یومییم زا رنران یامیظمران  صنصا نفنااسا ن واهراشسازر عا ر،ان یایرحاهنا سازنمنیا رز

شیرز نیزا  ص صانن  نرننامیزامانز نیزا ن واورامق نس: مراورا  ااو گرران از ینیا مواگفن

ما نا مسسا یسام ی نیا ر یمرونررا ینانیواا ر یمرونرراهیراشیرزی نیان یالباشیموا ینا یساشین صاهینرا

.نونلنانس مننزای و راشم ا

سرنرامرواای ن وا  اان انیون ن،امعی ایرحاهنرانسرن زا نشیواما ناورارمیوان: مراهمشی یا نا واارو

.یرحا نامش النانو ونانرارم رماشمیوااسا یوگزاآینیارنام   ازن و

: غن اگفیننز نیونرا یرنی،ا نانشنرنا سا نا وامقیناامعظیااره یررام ییزا یرا منیمیوزین رام قنضی نیانشی 

 ینرامامیم ر یامزنلساورا م نانش غنل ن ز،ا  م ی ا یقیساآمیم ااما منیمیوزین رانزیناماپرون ینانن 

.و من نامنلزاورامر  سا عورانزناماوران یا نلن،ا  ص صانن  نرا سا یقاثرمنامی یزاشم

: فینر  سازن منیامو ر ناما رینمسار ی رانزی نیا ییرنیای ی اوران ییایشزیناگ« نالءنلو یان مسز»

گرمناانرگرمناشمرنرا رینمیسار ی راما مزیعسانزی نیا ییرنیا شی   امام ن ی ا مزیعسانراوران ییااینر

. صم اازن راشوناما رنرا صم ااگ ررا ساص یاشمرنانرنئسامزاشمو

یاا مزعسام وموناشیرامالرو،امزین  امامشی الناپینررافیینمرراپیرو ساما م  یعازی: مرانضنفساارو

وران یییایشزیینامییمروا۱۸پ شیییینورازیین منیامییو ر ناما رینمییسار یی رانزیی نیا یییرنیان ام یی ا  صییرنا

. ررززاقرنراگرفن



نشست هیات نظارت و ارزیابی دستگاه 

های اجرایی برای بررسی عملکرد اقامه 

نماز ادارات استان تهران

 ایشزیناه یننایظینرنامانر  ین زاوزی گنناهینرانسرن ییزا یرنرا ررزیزامانر  ین زانمی یروانقنمیسایمیین

.وز گنناهنرانسرن زانز نیا یرنیاوراز نوانقنمسایمن ا رگ نراشو

مین اوران یایشزن،امیو نیامعنمیا رینمسار  رامایظنرنامانر  ن زااشیمرامازرپرزینازی نوانقنمیسای

سنورانز نی،ا سسانازالاامنلمزیم یانیزانا ررایمن یونانمنااسمعس،انییزاآ ینورایمن ییونانزی نیونرر،ازی

یم یاافروایمن یونامی  باوز گنهن،اسن ررایمن یونازین منیامیو ر نا رینمیسار ی ر،ا سیسانازیالاامنلمزی

.ن ورامزئم افرهیگزاماآمم اامانز ررامزئم ایظنرنامانر  ن زاا ضمراونش یو

هیزاماوراپن نیان ا  منناشیو یارم ناننضنرایظنرنامانر  ن زانز نیا یرنیاورا ررززامانم  ن او

.نمی رواوز گنناهنرانسرن زانز نیا یرنیاورا م نانقنمسایمن ا سی  ا عم اآمو



بخش عمده طرح های عمرانی استان 

تهران با اجرایی شدن مصوبات سفر 

رئیس جمهور محترم به اتمام می رسد

زی نیارئ سازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنی،ا ن وهاا رونواوراام  سا رینمسار ی راشیر

میزااییوا ران« فینمرراپن س»ما« ونیاا ی نی» م نانش غن انز نیا یرنیا سازمنا: نزالمشیراگفن

.مانزالمشیرای  ا ن وازیاا مواوران یام نیارنا فظاایو

نرانظی« نالءنلو یان مسز» ساگ نراارمن یانمممزازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنی،ا

شیرزیی نیانزالمشیییر،اظرف یینا  یینوراورا ییم نانشیی غن اماورآمییو ن زاونروااییسا ییناآمییم ااما: ونشیین

. مزعسامزا منیاآ یونانش عن اسمنینیان یاشیرز نیارنا نم یاارو

زی ااورآموانصیزانزالمشیران ااشنمر ر،اصیعناما م امایق انزنامان ییاظرف یناورا ق: مرانف مو

.انرامیزای  ا عر فاشونانزن

م یینامرا یینانشیینرنا ییسان ی ییسا  م یی ا  منرزیی نیامان ییون ام ییرم،ا  م یی اشیی  ساآبامافنضییالباما ق

زن منی:   رزن ناهنراآمم شزامافرهیگزان امیم ر یاور منزنامرواانزالمشیرانزن،ا نوآمراشو

رنرامو ر ناما رینمسار  ر،ا قم نا  رزن ناهنراا اارناوی ن امزاایواما رینمسار  رام یژنانرا ی

.ن یامیظمرانیسنااشونانزن



بخش عمده طرح های عمرانی استان 

تهران با اجرایی شدن مصوبات سفر 

رئیس جمهور محترم به اتمام می رسد

پرمژنان ازن اهنراگذش ساورا1400: رئ سازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنیانشنرناارو

ممرواآیای مسا مناانزناما نانسرن یزاشیویامصیم ننا۴۵۰شیرز نیانز نیامسمواونروااسا نلغا را۱۶

.زفرار نزنام  رااسمیمرر،ا  اانمونانران ان یایرحاهنا سان مناامزارزو

وراشیرن یاوشیمنرراایسامیین عامانن  ینرنناا اا یرنرا  م ی امازین ن:  ینیرایشینیاایرو« ن مسز»

ررایرحاهنرانمرنیزانز نیا یرنیا نم یاشون،امرواانی ظنراونریوااساهراشسازر ع راشنهوا یرنا یرون

 یران اپرمژناهنا نشیواامازن منیامو ر ن،انیالمنا یرامظ فیسا ینم یاما  صی صانن  ینر،ااینرایظینرن

.ه  یساهنارنا نا صم ای  سسا رانیونا منهواونشن

مارم ا یساشیرزی نیانزالمشییراپم ین،افعین : فرمنیونراشیرز نیانزالمشییرای ی اگفین«  ز یا    ز»

.رم ا نان وناهنراسو و،اپ اامزارمواماوشمنرراهنرای  ا ناهمنهیگزامام ونا ریرفا منهواشو

نزالمشیر،انی رغاا ر مرونرراهنراممسمو،ام رمم ناهنرا نصا موارناونرواما: مرانظینراونشن

. نان یامزعناماسمع ن،ا منز نرایگننام ژنانرانزنا ناورا ر زا م ناهن،ازرآموااشمراشمو

ن یوا ینا : مرا نانشنرنا سان ی سا ر زاظرف ناهنرانزالمشیراورازیحاسینیزامیرحانزین،ا نا یواایرو

. رینمسار  راما من ن،ان یاظرف نارنا فظاارو

را ییرناظرف ناانرامانش غن اشیرز نیاقنورانزنااسا ناآمرونانراهرشیوانیور،اصیوهنا رن ی: مراگفن

.مرران سنواایو



بازدید استاندار و رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 

از طرح های شهرستان رباط کریم

ی محسن منصوری استاندار تهران به همراه عالءالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزز

408خرداد از مجموعه صنعتی صزبا بزاتریک کشزاورزی و دامرزروریک سزایت 12استان تهران روز 

.واحدی مسکن ملی و تکمیل خط متروی ررند بازدید کردند



تقویت سازمان های استانی از 

اولویت سازمان برنامه و بودجه است

قیینیمیا موسییسا( 18) رونومیینناوراایینرگرمنانزیی نیزا  صییرنا21رئیی سازیین منیامییو ر ناما رینمییسار یی رانزیی نیا یییرنیا

رانزین،ا  زان امیم ر یا م ناهنرانش غنل ن زاما من نان ا مل وااساهممنرناممروا نا وامقناامعظااره ر: اشمراگفن

.قنیمیا موسساا ااشمرانزن( ۱۸)  صرنا( نلف)نسرنراوق قاآ  یاینمسا یوا

 ساورازین اگذشی: نفی مو« نالءنلو یان مسیز» ساگ نراارمن یانمممزازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنی،ا

نزیی زا رینمیساوزیی گنناهینرانسرن ییزاورا یم نانشیی غنل ن زارناور نفییناایرو ااما یینایمیا من یناهیینرامیمثراما زییی النامی

.پرون ناشونااساا اانزنایظنرناوق قا رارمیوانسرنرایرحاهنای  اصمرناگ رو

 م ی امامرا زی النا نی  ا رن ا من ینان ایرحاهین ا مل یو انشی غن اا نارنا ینانملم ینا ن زین  امایمزین  اصیین ع،ا 

رنناانیون  ایرحاهن ا شنمر  ،اصیع  امامعوی ای مساا منا،انسیرن اییرحااهین اصیین عا مشیماما من ینان ا مشیساهن ا

.صیع  ،اگروشگر ،اصین عاوز  امام رن افرهیگ ا رشمرو

۱۸رنامعنمیانق صنورانز نیونرا یرنیا ناایمیا  اانمیونان ا زیی النا ییوانلیفا  صی«  شمنانلسانزگرر»ورانونمسا

منقعیزا زر عاورارمیواپرون  یزاهینایشینیگرانمی یرو: ورا منمزا  ااهنا سام قنض نیاپرون ناشونانزن،انظینراونشن

. نیراهنانزناما ن وا الااشموان یاممضمعازرننا  ش رراپ وناایو

معینمیانق صیینورانزی نیونرا یییرنیاهمشیی یاضییمیا شی ران انمی ییرواوزی گنناهیینرانسرن یزاما نیییراهینراننمیی اورازیین ا

ورانزیی نیا یییرنیازییرننا1401سیینررانظییینرانم ییومنررااییروارمیییواسییذباماپرون یینا زییی النانشیی غنل ن زاورازیین ا

.  ش رراپ وناایوامان اظرف ناهنرازرمن ساگذنررانز نیاوراهمسا  ااهنا سای مامییمبانز فنوناگروو

هینراسینا زر عاورارمیوا ررززاماپرون  زایرحاهین،ا نییر: معنمیاهمنهیگزانممرانق صنورانز نیونرا یرنیانف مو

،ا نیراننم اماوز گنناهنرانسرن زاذرار یاق  ان امعرفزایرحاهنا سا نیر،اام  سانرام ش  ان اوز گنناهنرانسرن ز

.ننم امام قنضزا ش   امامش النارنا ررززامامر فعایمن یو

رام ملزاما نیراظرف نانز نیاوراسذبا زی النا ز نرا ناانزناما ناهمنهیگزا  ش راوز گنناهن: نزگررازپساگفن

.هنران یارمیوا ن وا زر عامزا ن و



حمایت های موثری در حوزه اشتغال 

استان تهران صورت گرفته است

معنمیا مزعسامو ر نامامین عازن منیا رینمساما موسسااشمر،اهسوهاا یرونوامیننا ینا ضیمراور« م مونیزانف  نرر»

 نیاهیناشیرن یامامضیع نانزی نیا ییرنیا ینازین رانزی: سمعاانراینیازن منیامو ر ناما رینمسار  رانزی نیا ییرنیاگفین

.م فنمنانزناما سااانررامانهم ناآیاممسبا مسسام ژنا سان یانز نیاشونانزن

: ونشینمرا نانشنرنا سا نا وارئ سازن منیا رینمساما موسسااشمرام یزا را ضمرام ونیزامو رنیاورانزی نیاهینانظیینر

.شمووران یا ن و واهن،اظرف ناهناماانز زاهناممروا ررززاقرنرامزاگ روامافرصنازم راهنراگذش س،اس رنیامز

شیمراهوفازن منیا رینمساما موسس،ا قم نانز نیاهنا یسانییمنیاراییانصییزا رینمیسار ی راما موسیسار ی راا: مراگفن

.نزناما ضمرام ونیز،ا صم ااگ ررارناآزنیامایظنرنارناوق قا را منهواارو

: ،انی قین اونییاامان سینوا نییراهینرانیالنین زاورازین منیاهینارناضیرمرا رشیمروامانضینفساایرو«م مونیزانف  نرر»

. نیران ونامازنمنیسایظنااپ شیینوننا سا مورافعن امزاشمواما منمزانز نیاهناوران یایرحامشنرانا منهیواونشن

عیس،ازن  نرازن منیزا عیوان ازیسازین امینل: معنمیا مزعسامو ر نامامین عازن منیا رینمساما موسسااشمرانظینراونشن

 ر نای ی اورانرو  یشنامننازن اسنررایین زاشواما نا صم باه ئناوملنا ساپیجامعنمینانف ن اامزا ن واما عیونورامیو

.نف مونا منهواشو

 سازیوا  م ازن منیا رینمساما موسسای  اوراشیر مرامینناییین زامان یالبامیزاشیمواماممضیمعا مزیعسازیرمن: مرانف مو

.نیزنیزای  ا سایمرام ژنا ساآیاپرون  ساشونانزن

نفی ن اامامرا شم قاانراینیارنامیمیا سانیی نقافعنل ناهنا ناشن صاهنرایظناانر  ن زانمی رواونیزنا نا یرنامرر

. ومنامییمبا سامروااورازن ساوملناز  وهاان فنقا  ف و

م نییسانزی نیا ییرنیاورامییقیساما ینمر: نالءنلو یان مسزارئ سازن منیامو ر ناما رنمسار  رانز نیا یرنیای  اگفین

.م ی میایفر،اونرنراممقع نام ژنانرانزن۱۶ن ایظراز نززاماسغرنف ن زاما ناسمع  زا نلغا را

هی نرای یرمرا۳۶۰وز گننانسرن زانر  نیااانرراونر یاامانمیمرانونررامانزی  ونمزا یوموا۲۰۲هاانایمیا نا: مرانف مو

. مزیان یازن منیانیسناامزاشمو( غ ران اشیرونرراهن)نیزنیزا

 ینامسیموام یومو ناهین،ا: ،ا ساانیسناانممرانمرنیزانز نیا یرنیارنا ی اان ازین رانزی نیاهیناونیزیناماگفین«ن مسز»

.رمیوا مزعسانونمساونرو

 ینا: ومراهمشی یا  زان امش النانصیزانونرننامازن منیاهنارناآمم ااما من میوزن رای رمرانیزنیزاونیزنامانفی م

. یرنامررازن منیز،ا مسسا سانمراآمم ااضرمررانزناما ن واورانملم ناقرنراگ رو



تشریح اقدامات توسعه  استان تهران 

در سال نخست استقرار دولت سیزدهم

زی  وها،ارئ سازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنیا سامینز نای زی  یازین انزی قرنراوملین

نقونمنناصیمرناگرف یسا مزییان ییازین منیاورا یم ناهینرانق صینور،انمرنییز،افرهیگیزامانس میننز

.نز نیا یرنیارنا شر حاارو

،انزیی نیا یییرنیا ییسانیییمنیامرایی از نزییز: وراگفییناماگییم زانظییینراونشیین« نالءنلییو یان مسییز»وا ییرا

ز،انونررامانق صینورااشیمراما یینانین ینا یسار شییساهینرا ینر  زاماانراروهیینرافرنمییز،امییزامانزیی نی

نا نمی ان یاشرن یام ژنا ی. شرن یامی صرا فرورارناورانرصسازر م یزا سا موان  صنصاونونانزن

نورا راره نفنازیواآمن ااامانزینوا مزعساانرانز نی،اونرنراظرف ناهنرام فنمنامام  یناهینرانق صی

.م  یفانزنااسا سانهم نان یانز نیانف مونانزن

رناورصواسمع نان رنیاوران یاپییساما مرا اای یسام ینوانانق صینوراماون17مسموا وموا: مرانف مو

ق صینوا مویار  سانم اورا ز نرران اشن صاهنرانق صنورامنییوا مل یواین ینلصاون ییزااشیمر،ازییاان

 ایر قا  اا صمصز،ام  نیاث ناشراناهنرا قمقزاما عنمالنا  یانلمییزاممسمواوران یانز نیان

،اشیرن یا  رگ ر یافرموگننا  یانلمییزان یرنیامامییاا یر یاشی  سانر  ینیزاورا یم نا می امایقی ار ییز

. ن ز نرامینز زا رنرازرمن ساگذنرراورا  ااهنرام  یفانق صنوران یانز نیافرنهاایممونانز

رم  روهنرانسرن زا رنراا ی موامضع نانز نیا یرنی

 یننازین منیامیو ر ناما رینمیسار  رانزی نیا ییرنیاورارنزی نرا  قیقامیم: گفن« نالءنلو یان مسز»

47راوملناز  وها،ازیوا  ملزاوملناما نا مسسا سایقاارنه ررامایظنر زان یازن منی،ارم  روهین

موگزاآز باشینززاپیجا م نامیااماای ورانزی نیا ییرنیاورا یم ناآلی»گنیسانرا وم یاارونااسانهااآیا

میشزناهمنامام  یا  زن،امین عاآبامافنضالب،ا نفناهنرافرزموناماز می گنناهنراغ ررزمز،افر

نیا مسیسا یساظرف ناهینراورآمیوامنل ین زانزی »،ا« م ی،اآز باهنرانس مننزا ینایگیننانیمیزامااینر رور

ز ن زا نا یرنیاما رقرنررانر  نیا  یاظرف ناهنرامنل ن زانز نیا نا ومننا ساشیرمیونیاشیررامارم

 مسیسا یسا رینمیسام یمررامای  سیسام یمرراای یسا»،ا«رم  رواانهاام رمم ناهنامانونلنامییقیسانر

« نقونمننازن منیا نا صم ا سای ن جامش صا رنراگرمناهنراهوفامامروااوراشنرشمبا مزعسانز نی

وهیااورصیورانزی نیا ییرنیاوراشینرشمباا  یسا موسیسا ینا۷.۱ الاامضننفا یرنرا  قیقارشیوا»ما

.نزن«  مسسا سایقااماسن گننانز نیا یرنیا رنرارز ویا سان یاهوف



بازدید استاندار تهران و رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از 

رروژه های آب و فاضالب

زی  وها،ارئ سازن منیامو ر ناما رینمسار  رانز نیا یرنیا سامینز نای زی  یازین انزی قرنراوملین

نقونمنناصیمرناگرف یسا مزییان ییازین منیاورا یم ناهینرانق صینور،انمرنییز،افرهیگیزامانس میننز

.نز نیا یرنیارنا شر حاارو

،انزیی نیا یییرنیا ییسانیییمنیامرایی از نزییز: وراگفییناماگییم زانظییینراونشیین« نالءنلییو یان مسییز»وا ییرا

ز،انونررامانق صینورااشیمراما یینانین ینا یسار شییساهینرا ینر  زاماانراروهیینرافرنمییز،امییزامانزیی نی

نا نمی ان یاشرن یام ژنا ی. شرن یامی صرا فرورارناورانرصسازر م یزا سا موان  صنصاونونانزن

نورا راره نفنازیواآمن ااامانزینوا مزعساانرانز نی،اونرنراظرف ناهنرام فنمنامام  یناهینرانق صی

.م  یفانزنااسا سانهم نان یانز نیانف مونانزن

رناورصواسمع نان رنیاوران یاپییساما مرا اای یسام ینوانانق صینوراماون17مسموا وموا: مرانف مو

ق صینوا مویار  سانم اورا ز نرران اشن صاهنرانق صنورامنییوا مل یواین ینلصاون ییزااشیمر،ازییاان

 ایر قا  اا صمصز،ام  نیاث ناشراناهنرا قمقزاما عنمالنا  یانلمییزاممسمواوران یانز نیان

،اشیرن یا  رگ ر یافرموگننا  یانلمییزان یرنیامامییاا یر یاشی  سانر  ینیزاورا یم نا می امایقی ار ییز

. ن ز نرامینز زا رنرازرمن ساگذنرراورا  ااهنرام  یفانق صنوران یانز نیافرنهاایممونانز

رم  روهنرانسرن زا رنراا ی موامضع نانز نیا یرنی

 یننازین منیامیو ر ناما رینمیسار  رانزی نیا ییرنیاورارنزی نرا  قیقامیم: گفن« نالءنلو یان مسز»

47راوملناز  وها،ازیوا  ملزاوملناما نا مسسا سایقاارنه ررامایظنر زان یازن منی،ارم  روهین

موگزاآز باشینززاپیجا م نامیااماای ورانزی نیا ییرنیاورا یم ناآلی»گنیسانرا وم یاارونااسانهااآیا

میشزناهمنامام  یا  زن،امین عاآبامافنضالب،ا نفناهنرافرزموناماز می گنناهنراغ ررزمز،افر

نیا مسیسا یساظرف ناهینراورآمیوامنل ین زانزی »،ا« م ی،اآز باهنرانس مننزا ینایگیننانیمیزامااینر رور

ز ن زا نا یرنیاما رقرنررانر  نیا  یاظرف ناهنرامنل ن زانز نیا نا ومننا ساشیرمیونیاشیررامارم

 مسیسا یسا رینمیسام یمررامای  سیسام یمرراای یسا»،ا«رم  رواانهاام رمم ناهنامانونلنامییقیسانر

« نقونمننازن منیا نا صم ا سای ن جامش صا رنراگرمناهنراهوفامامروااوراشنرشمبا مزعسانز نی

وهیااورصیورانزی نیا ییرنیاوراشینرشمباا  یسا موسیسا ینا۷.۱ الاامضننفا یرنرا  قیقارشیوا»ما

.نزن«  مسسا سایقااماسن گننانز نیا یرنیا رنرارز ویا سان یاهوف










