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ترانشههبردههر انگر،هه    ر
احداثر،بر ه برپل رتکمیهل

رم رحلبر،برکیلومتررازرمسیررتا
اجههراگرف،هه،ااج راجههراگر
رپه  ر رخاک رحهدد  عملیات

.....کیلومتررازرمسیرردر



ردراگ راعتبان اینرپی یرگراخذ
ر ردا رجلسهبردرگزانگرمحون  د

شهرکجر نر فتررمهدیرعاملر
زیرد اههاگ،اخجردرتو،ههبر

ارتهرانردحملردرنقلرکشونر نر
حضههونرنمای ههدترمحتههر ر
شهر،تانر نرمجلسرشهوناگ

ا،الم ر



بلغراعتباناترمل ردبرمادالغر
ازر،هوگصدرمیلیان رنیها ر

شههرکجر،ههاخجردرتو،هههبر
ونرکشزیرد اهاگرحملردرنقلر

همهراتراینرمحونردهبردراگر
نیا ه،تا رمیلیان تخصیصر

براعتباناترا،هتان ردهادالغر
یا مبلغر، ردر،برمیلیان رن



جردبراتصا رمحونرجدیدردرقدیمرتیرانر،امانر نرمحدد ترداغاترشهررتیرانرداراجراگرف،،اا
متر800طو ر



رردردرگزانگرجلسبردارمهادنردزی
نیههیسر،ههازمانرناهههدانگردر
حملردرنقلرجا تراگرکشونر نر
درخصوصراخذراعتبانردراگردانه

رتیرانرچا گهانر نر  د رمحون
رنمای 18 رحضون دترفردن ینردا

شهر،تانردرفرماندان

داندر د رمحونرتیرانرچا گان



رکشهادنزان درجلسبردرگزانگر دا
ردارحضونرفرماندان درند،تاگرااون

ازا ر،هازگرجهجردخشدانرکردنر
اناضهه رداقهه ر نرتقههاط رغیههرر

،دهمسطحر،برناه ر

داندر د رمحونرتیرانرچا گان



ط تقام اقصبدرگزانگ
محونهمسطحغیر

 نچا گانتیران
دا،دناه ،بمحدد ت
ا نیمیلیان صددرادن 

داندر د رمحونرتیرانرچا گان



حوزترمسکنردر،اختمان



فغازرعملیهاتراجرایه ر
ر نر رمله  راقهدا  طرح

دلههوبردههبر31قااهه ر
ر ردهبر146ظرفیج داحد

صونتر،ازرههاگرپهی ر
،اختب

طرحراقدا رمل ر،اخجرمسکنر نرشهر،تان



طرحراقدا رمل ر،اخجرمسکنر نرشهر،تان



رمر رامون دوطرپی یرگرمستمر
رحردبرثبجرنا رمتقاضیانرطه

ر مل ردرطرحرنهضهجراقدا 
ملهه ر،ههاخجرمسههکنردر
پا،خ وی ردهبر،هوا ترد

فنهامشکالتر

انطرحرنهضجرمل ر،اخجرمسکنر نرشهر،ت



،ایجدرگتک، داخذ
،اخجمل اقدا طرح
هزان24مساحجدبمسکن

جهجانترهیندمترمرد 
دا اخذ

طرحراقدا رمل ر،اخجرمسکنر نرشهر،تان





کنرتامینرخدماترندد ای ر،ایجرمس
مهررتیران

ندد ای خدماتنا،تاگ ن
قا انهتیرانمهرمسکن،ایج

زگنو،اکلا انتدات،اهم امب
نبمدن،ب،اخججهجمدانس
80حدد مبلغدبکال،ب
گکل دم هقدنیا میلیان 
ز تزمیندرنیزان،اخج
.شد



،ایج،ب،ازگفما تجهج
دبتیرانشهرمسکنهاگ

مرحلب نهکتان11مساحج
بدمسکون پالب5تهدا اد 

مترمرد 1000حدد مساحج
گر یدشهر انگتحویل

اما تر،ازگر،ایجرهاگرمسکنرمهررتیران



محالتجهجاعتباناخذپی یرگ
سبجلدرگزانگدادازافری  هدف
شرکجمدیرعامل فتر ن

انتهر نایرانشهرگدازففری  
سمجل نمحتر نمای دتحضوندا
شهر،تانفرمانداند

،تا ردازففری  رشهرگ



درگههزانگر درجلسههبر،ههتا ر
جردازافری  ر نرشهر،تانرجهه
-درن، رطرحرمحالترههدفر
رتخصهیصرقیه رجهج ررپی یرگ

ردافهجر راگردراگرمههادر یانانب
فر،ههو ترشهههرهاگرتیههرانردر

نضوانشهر

،تا ردازافری  رشهرگ



انتقا ترثانویبرمسکنرمهر



مهمانگشهر،ازگردرحوزتر
تیران رنضوانشهر رعس ران



:شهرنضوانطرحرت،ضیل رشهررتهیبر



:نطرحرت،ضیل رشهررعس راتهیبر



:نطرحرت،ضیل رشهررعس راتهیبر

درگههزانگرجلسههبرکمیتههب
ل رکانش ا، رطرحرت،ضهی

رتهدقی ر رد رعسه ران شهر
شهرردرانجاعرمحدد تراینر

دبرکمیسیونرما ترپ  



:5کمیسیونرما تر



:5کمیسیونرما تر

ر رشرکجر ن رجلسهب کمیسهیون،ب
دردرن، رموان رجانگرشهرر5ما تر

مصودب......رتیرانردراخذر



حوزترامالبردرحقوق 



اجراگرطرحرکا ا،تر



اخذرا، ا رتکردرگ راناض رمل رشهر،تان



:شدترهاگرداگذانرزمینرفمانر



ازرپی یرگرپردندترهاگرملک رشهر،تان
،ازمانرمل رزمینردرمسکنر



پا،خرا،تهالمات

مون رجهجراحداثر513پا،خرا،تهال ردبرتهدا ر-
گلخانب

مون را،تهال رداصلبرازر232پا،خردبرتهدا رر-
اتر،وگر فترخانبرهار نرخصوصرنقلردرانتقا رداغ

موجو ر نرحریمردرمحدد ترشهرها
فقرتر، دردبرنا رمتقاضیان63انتقا رتهدا ر-
مون ررقانونرااحاقر98پا،خرا،تهال ردبرتهدا رر-
(هزانرن،ر25صددنرا، ا ر نرشهرهاگرزیر)



اقداماترحقوق 



حوزتری انرح،اظجرازر
اناض رمل ر



 نندزانبزن گشج
بدشهر،تانمل اناض 
کیلومتر70متو،طمیزان

17139مجموعدندز ن
،ا طو  نکیلومتر

حوزتری انرح،اظجرازراناض رمل 



نف رتصرفراناض ر دات 



رش ا،ه رفابو  ای رتکمیل
ان رراناض ر دات رشهر،ت

:ههاگ نرقاا رفایهل
PDF-DWG

حوزتری انرح،اظجرازراناض رمل 



،ایرردخ رها



،امانده رخانبرهاگر،امان 

انهبردرگزانگر،برجلسبرکمیسیونرما تریکرفیینرنامهبرخ•
 نرطو ر،ا هاگر،ازمان ر نرفرماندانگرشهر،تانر

اخذراجونرمهوقبرم از ر،ازمان •
انهقا رقران ا ردارتمام ردهرتردر انانر•
اعتبهانریک رازرم از ر،ازمان رفر،و تردارتخصیصتهمیرر•

،ا ترجهجرا،تشهر،تانر نرمجلسرنمای دترمحتر رازر،وگر
،طحرشهر،تاندبرع وانرخانبرملجر نر

ون ردبرا انترپزشکرقهانیک رازرم از ر،ازمان رتخصیصر•
،هایجرا انگرشههررجهجرا،ت،ا تردارکهاندرگرا انگر نر

تیران



بر نرط ریکر،ا رگذشتبرتهدا ر،برجلس
ریهکرجلسهبر نر فتهرر  فتررمدیرکل 
نمای دترشهر،هتانر نرمجلهس رشه ر
جلسبر نر فتررمهادنرامالبردرحقهوق 

....ردارحضونرفرمانهدان رشههر انانردر

لدرگزانگررجلساتردارحضونرمدیررک



اعتباناتراخذرشدترشهر،تان ر

تانرشهر،ازراعتباناترتملکر انای رنیا ر.....مبلغراخذر
:دراگرپردژترهاگ

تکمیلرداندر د رمحونرتیرانر،امان•
تکمیلرداندر د رمحونر،برناه ر،دردبرچا گانر•
تهیبرطرحرت،ضیل رعس ران•
تهمیرردرتجهیزرا انترناتردرشهر،ازگ•




