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  صورت جامع 
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 هماهنگی و نظارت برهمایش مسابقات بومی و محلی در باغ بانوان بوستان شهید مدرس 

  

  

 آبان روز دانش آموز

  

هماهنگی و نظارت برهمایش مسابقات بومی و محلی در باغ بانوان بوستان شهید مدرس 

  دیدار با امام جمعه شهرستان شاهین شهر 

آبان روز دانش آموز 13برنامه ریزي و آماده سازي مکان جهت برنامه 

 

  هماهنگی و نظارت برهمایش مسابقات بومی و محلی در باغ بانوان بوستان شهید مدرس

  دیدار با امام جمعه شهرستان شاهین شهر

  برنامه ریزي و آماده سازي مکان جهت برنامه

  



 شوراي اسالمی شهر 

 

 

      

شوراي اسالمی شهر اعضاي و  شهرداربازدید ازمکان کتابخانه عمومی با حضور 

 شرکت در مراسم رونمایی از کتاب بغض غریب 

 دیدار با رییس اداره ثبت اسناد شهرستان

  

  

      

    بازدید ازمکان کتابخانه عمومی با حضور

  شرکت در مراسم رونمایی از کتاب بغض غریب

 دیدار با رییس اداره ثبت اسناد شهرستان



  

  

  

  اجراي جشن بادبادك ها در بوستان شهید مدرس

  رادیو اصفهان  سفر با   مستند برنامههماهنگی با 

  مراسم عقد قرارداد کاروانسرا

 اجراي جشن بادبادك ها در بوستان شهید مدرس

   هماهنگی با

 مراسم عقد قرارداد کاروانسرا



  

  

  

  جمعیت هالل احمر استان اصفهاندیدار با مدیر عامل 

  دیدار با رانندگان سطح شهر به مناسبت روز حمل و نقل

 اجراي جشنواره میوه آرایی و سفره آرایی در فرهنگسراي ادیب

  دیدار با مدیر عامل

 دیدار با رانندگان سطح شهر به مناسبت روز حمل و نقل

 اجراي جشنواره میوه آرایی و سفره آرایی در فرهنگسراي ادیب



 اسالمی شهرشهردار و اعضاي شوراي 

  

  

 ستان شاهین شهر و میمه

  

شهردار و اعضاي شوراي دیدار با دادستان عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر با حضور 

           

  حضور در نماز جمعه و شرکت در راهپیمایی 

  

ستان شاهین شهر و میمهالب شهرضمدیر آب و فامهندس خلیلی 

  دیدار با دادستان عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر با حضور

  حضور در نماز جمعه و شرکت در راهپیمایی

  مهندس خلیلی دیدار با



   

 بهمن 22

  

  

 بهمن22هماهنگی و شرکت در مراسم یوم اله 

22مراسم گل گذاري و غبار روبی قبور مطهر شهدا به مناسبت 

 برگزاري جشن والدت در ورزشگاه کوثر

  

  

   هماهنگی و شرکت در مراسم یوم اله

 

  

  مراسم گل گذاري و غبار روبی قبور مطهر شهدا به مناسبت  اجراي

  

  برگزاري جشن والدت در ورزشگاه کوثر



  

  

  

  دیدار با خانواده شهدا و بازنشستگان نیروي هوائی 

  

 دیدار با سالمندان شهر

 

  

              عصاي سفید روز به مناسبت دیدار با نابینایان شهر 

                 

  دیدار با خانواده شهدا و بازنشستگان نیروي هوائی

 دیدار با سالمندان شهر

  دیدار با نابینایان شهر

                 



        با حضور شهردار و اعضاي شوراي اسالمی شهر

  

 بازدید از گلزار شهدا وزیبا سازي قبور مطهر شهدا توسط دانش آموزان هنرستان  انقالب اسالمی 

  

  

با حضور شهردار و اعضاي شوراي اسالمی شهر  بازدید از کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهر گز 

             

بازدید از گلزار شهدا وزیبا سازي قبور مطهر شهدا توسط دانش آموزان هنرستان  انقالب اسالمی 

      

  

  شرکت در مراسم زنگ انقالب مدرسه آل محمد

    

  بازدید از کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهر گز

  

   بازدید از گلزار شهدا وزیبا سازي قبور مطهر شهدا توسط دانش آموزان هنرستان  انقالب اسالمی

 شرکت در مراسم زنگ انقالب مدرسه آل محمد



  

 از وکالي شهر گز و  با حضور فعاالن عرصه حقوقی شهرستان 

 

 اهالی شعر و موسیقی شهر گز برخوار

  

  دیدار با مهندس بهروز نژاد مدیر امور برق شهرستان

            

از وکالي شهر گز و  با حضور فعاالن عرصه حقوقی شهرستان  وق با همکاري تعداديتشکیل کارگروه علمی ، تخصصی حق

اهالی شعر و موسیقی شهر گز برخواربرگزاري دو دوره محفل شهر و موسیقی ادیب با حضور 

  

 دیدار با مهندس بهروز نژاد مدیر امور برق شهرستان

 تشکیل کارگروه علمی ، تخصصی حق

 

  برگزاري دو دوره محفل شهر و موسیقی ادیب با حضور

  

  



 

  

 

 تشکیل گروه موسیقی ادیب

 برگزاري مستمر کالس هاي آموزشی 

  تشکیل و راه اندازي کارکاه صنایع دستی

                 

 تشکیل گروه موسیقی ادیب

  برگزاري مستمر کالس هاي آموزشی

 تشکیل و راه اندازي کارکاه صنایع دستی



  

   ��ارش �م���د  

  ) ٩٨( ���سازی و  اداره ���ان 
  

  

  

  

  



  

 احداث رینگ دوچرخه ، ساخت دفتر ، بهسازي زمین بازي کودکان 

  

                     

 معلم بلوار  -مهارت  تقاطع اصالح طرح هندسی 

           

احداث رینگ دوچرخه ، ساخت دفتر ، بهسازي زمین بازي کودکان : بهسازي باغ بانوان شامل 

  

 دیوار کشی زمین هاي بایر

                     

  اصالح طرح هندسی

  بهسازي باغ بانوان شامل توسعه و

 

  دیوار کشی زمین هاي بایر

                     



  

 اجراي پروژه اصالح زیرسازي و آسفالت بلوار شهداء حدفاصل خیابان دانشجوتا سه راهی ابوریحان 

 

  مربع

 پیاده روسازي معابر در چند نقطه بصورت امانی

     

  

اجراي پروژه اصالح زیرسازي و آسفالت بلوار شهداء حدفاصل خیابان دانشجوتا سه راهی ابوریحان 

 

 

 

مربعمتر 20000معابرسطح شهر به مساحت اجراي رنگ آمیزي ترافیکی 

  

 پیاده روسازي معابر در چند نقطه بصورت امانی

     

  اجراي پروژه اصالح زیرسازي و آسفالت بلوار شهداء حدفاصل خیابان دانشجوتا سه راهی ابوریحان

  اجراي رنگ آمیزي ترافیکی

              



 اجراي آرماتور بندي و بتن ریزي سقف اول و دوم ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر

  

  مربع متر 1600

  

 

  

اجراي آرماتور بندي و بتن ریزي سقف اول و دوم ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر

1600حدود عمومی اجراي ایزوگام پشت بام مجموعه فرهنگی و کتابخانه 

  

 عدد سرعتکاه  16 جهت  نصب چراغ سوالر بلوار معلم و بلوار شهدا

  

 اجراي آرماتور بندي و بتن ریزي سقف اول و دوم ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر

  

  اجراي ایزوگام پشت بام مجموعه فرهنگی و کتابخانه

  نصب چراغ سوالر بلوار معلم و بلوار شهدا



  

 حدفاصل بلوار ولیعصر تا خیابان سپاه

 

  لکه گیري معابر سطح شهرآسفالت  و 

حدفاصل بلوار ولیعصر تا خیابان سپاهاجراي عملیات آسفالت بلوار معلم 

  يچهاراه پیروزخیابان فردوسی هندسی 

 

  آسفالت  و عملیات

  

  اجراي عملیات آسفالت بلوار معلم

 هندسی  طرح  اصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 میدان مشاهیر مقابل امامزاده شاه نعمت  اهللا 

  

 جلسه شوراي فرعی هماهنگی ترافیک شهر گز و اجراي مصوبات 

میدان مشاهیر مقابل امامزاده شاه نعمت  اهللا اث و احد  اصالح هندسی

  

جلسه شوراي فرعی هماهنگی ترافیک شهر گز و اجراي مصوبات 

  جلسه کمیته فرعی نامگذاري شهر گز 

 هندسی تقاطع بلوار امام روبروي ورزشگاه کوثر 

  هندسی پارکینگ بلوار شهدا 

 هندسی خیابان پل سنگی 

 اصالح هندسی اجراي

  جلسه شوراي فرعی هماهنگی ترافیک شهر گز و اجراي مصوبات  2برگزاري

  جلسه کمیته فرعی نامگذاري شهر گز  1برگزاري

 هندسی تقاطع بلوار امام روبروي ورزشگاه کوثر  طرح  اصالح

 هندسی پارکینگ بلوار شهدا  طرح اصالح

 هندسی خیابان پل سنگی  طرح اصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ��ارش �م���د

  )٩٨(اداره �دمات وا���ی ���ی
  

  

  

  

  

  

  



 و وسایل ورزشی پارك مدرس 

  

 
 و سطح شهربلوار معلّم  در  ترافیکی

  

و وسایل ورزشی پارك مدرس  مبلمان شهريرنگ آمیزي دیوار خیابان خواجه نصیر ، 

  

 جمع آوري الیروبی جوي هاي سطح شهر 

ترافیکی راهنمایی شهري  همکاري با واحد عمران جهت نصب تابلوهاي

  

  

  ، رنگ آمیزي دیوار خیابان خواجه نصیر

  جمع آوري الیروبی جوي هاي سطح شهر

 همکاري با واحد عمران جهت نصب تابلوهاي



  
 جوشکاري پایه میله پرچم هاي پل هوائی جهت نصب در قسمت پل فردوسی 

  
          

 

 آبکشی در سطح شهر در زمان بارندگی 

جوشکاري پایه میله پرچم هاي پل هوائی جهت نصب در قسمت پل فردوسی 

         در سکوي زباله صاحب  بدون نگهداري سگ هاي  کمپینگ

  آبکشی در سطح شهر در زمان بارندگی عملیات

  جوشکاري پایه میله پرچم هاي پل هوائی جهت نصب در قسمت پل فردوسی

  کمپینگساخت

  



 

  

  

 سیالب  پاکسازي مسیل 

 شهید مدرس بوستان روشنایی  اصالح و تعمیر

  رنگامیزي جداول سطح شهر

  

  پاکسازي مسیل نظافت و

 اصالح و تعمیر

 رنگامیزي جداول سطح شهر



  

  

  

 میزي آبنماهاي سطح شهر

 رنگ آمیزي ریگ هاي پخش شده پشت شهرداري 

 کوتاه بلوارشهداپایه چراغ هاي و نصب 

  

  

 میزي آبنماهاي سطح شهرآ  رنگ

  رنگ آمیزي ریگ هاي پخش شده پشت شهرداري

  و نصب  رنگ آمیزي



 سمت فردوسی و بلوار شهدا

  

  

  

سمت فردوسی و بلوار شهدا نصب پایه پرچم هاي پل هوایی و پل سیالب

 

 شستشوي جداول و تابلوهاي راهور در سطح شهر

 خط کشی پارکینگ وانت بار ها

  

  

 نصب پایه پرچم هاي پل هوایی و پل سیالب

  

 شستشوي جداول و تابلوهاي راهور در سطح شهر

 خط کشی پارکینگ وانت بار ها



  

  کارتن پالست جهت  تبلیغات نمایندگان مجلس در سطح شهر 

  

 در مواقع بارندگی به صورت دوره اي

 جمع آوري چراغ هاي پایه کوتاه بلوار شهدا همراه با کابل برق ونیز سر چراغ هاي پارك جنگلی 

 جمع آوري کتابهاي فرهنگسراي ادیب و انتقال آن به مجتمع توحید 

 به صورت دوره اي  شستشوي آبنماي سطح شهر

کارتن پالست جهت  تبلیغات نمایندگان مجلس در سطح شهر 

  

 گلزار شهدا در پنج شنبه ها در هر هفته آرامستان و 

در مواقع بارندگی به صورت دوره اي معابر گرفتگی  حفر چندین حلقه چاه براي دفع آب

جمع آوري چراغ هاي پایه کوتاه بلوار شهدا همراه با کابل برق ونیز سر چراغ هاي پارك جنگلی 

 جابجایی  کلیه وسایل ورزشی پارك جنگلی 

 ساخت پل عابر پیاده براي پارك الله سرخ 

 پایه فرفره هاي ورودي شهر تعمیر و جوشکاري

 سطح شهرتابلوهاي ترافیکی 

 ایعات آهن آالت خدمات شهري ض وتفکیک

جمع آوري کتابهاي فرهنگسراي ادیب و انتقال آن به مجتمع توحید 

  جمع آوري سرعت گیرهاي فرسوده شده

 شستشوي آبنماي سطح شهر

 

   کارتن پالست جهت  تبلیغات نمایندگان مجلس در سطح شهر  نصب

  آرامستان و ساماندهی

 حفر چندین حلقه چاه براي دفع آب

  جمع آوري چراغ هاي پایه کوتاه بلوار شهدا همراه با کابل برق ونیز سر چراغ هاي پارك جنگلی

  جابجایی  کلیه وسایل ورزشی پارك جنگلی

  ساخت پل عابر پیاده براي پارك الله سرخ

 تعمیر و جوشکاري

 تابلوهاي ترافیکی  ساماندهی

 وتفکیک ساماندهی

  جمع آوري کتابهاي فرهنگسراي ادیب و انتقال آن به مجتمع توحید

 جمع آوري سرعت گیرهاي فرسوده شده

  



 ، تقاطع اول بلوار شهدا

  

 در بوستان هاي سطح شهرصندوق بنفشه 

  

 اجراي عملیات آبیاري تحت فشار رفیوژ وسط بلوار معلم و تقاطع اول بلوار شهدا

  

  عملکرد  واحد امور فضاي سبز و پارکها

 اصله انواع درخت در محدوده ي فضاي سبز شهري

، تقاطع اول بلوار شهدا نسترن دربلوار هاي معلمرز گلدان 

 

صندوق بنفشه   2500و  محمديگل هفت رنگ و  رزگلدان 

 

اجراي عملیات آبیاري تحت فشار رفیوژ وسط بلوار معلم و تقاطع اول بلوار شهدا

عملکرد  واحد امور فضاي سبز و پارکهاخالصه 

  اصله انواع درخت در محدوده ي فضاي سبز شهري 3300کاشت

  گلدان  17000کاشت

  گلدان  5000کاشت

 اجراي عملیات آبیاري تحت فشار رفیوژ وسط بلوار معلم و تقاطع اول بلوار شهدا



  

  

  

 مدرس و باغ بانوان  شهید ساماندهی فضاي سبز بوستان

 

  زمستانه درختان سطح شهر و آرامستاناجراي عملیات هرس 

   
  

 

 اجراي عملیات البرویی جویهاي سطح شهر

         

 ساماندهی فضاي سبز بوستان

  اجراي عملیات هرس

 اجراي عملیات البرویی جویهاي سطح شهر



  

  جابه جایی درختان قرار گرفته درمسیر پروژه  عمرانی میدان مشاهیر و کاشت آن در پشت کاروانسرا

  

 تصویب مرحله ي دوم طرح جامع آبرسانی و آبیاري توسط دفترفنی استانداري 

 اجرایی عملیات کندو کوب وکودهی درختان سطح شهر

  ولیعصر

 قطعه جنب آب نماي امامزاده واقع در بوستان مدرس

 دو نوبت  کاشت گلدان هاي آویزي و باکس هاي سطح شهر

 

جابه جایی درختان قرار گرفته درمسیر پروژه  عمرانی میدان مشاهیر و کاشت آن در پشت کاروانسرا

 

تصویب مرحله ي دوم طرح جامع آبرسانی و آبیاري توسط دفترفنی استانداري 

اجرایی عملیات کندو کوب وکودهی درختان سطح شهر اي سبز و

 احداث باغچه و کاشت درخت  جهت بوستان کاج

 تن کود دامی 

 درختچه و گیاهان دائم درفضاي سبز شهر 

ولیعصر،  معلم ،امام   هايهاي رفیوژ وسط بلوار رههرس زینتی خرزه

قطعه جنب آب نماي امامزاده واقع در بوستان مدرس واکاري چمن دو

 کاشت گلدان هاي آویزي و باکس هاي سطح شهر

 جابه جایی درختان قرار گرفته درمسیر پروژه  عمرانی میدان مشاهیر و کاشت آن در پشت کاروانسرا

  تصویب مرحله ي دوم طرح جامع آبرسانی و آبیاري توسط دفترفنی استانداري

 اي سبز وساماندهی فض

  بوستان کاج آماده سازي

  تن کود دامی  500خرید

  درختچه و گیاهان دائم درفضاي سبز شهر  19000کاشت

 هرس زینتی خرزه

 واکاري چمن دو

 

  



  برق رسانی جهت جوشکاري و برشکاري ، رنگ آمیزي و تعمیرات سطح شهر

 

 ه باغ بانوان 

  

  واحد تاسیسات عملکرد سال 

برق رسانی جهت جوشکاري و برشکاري ، رنگ آمیزي و تعمیرات سطح شهر

                 

ه باغ بانوان و انتقال آن بآبنماي پارك مدرس تابلو برق 

  

  

  

  

  

  

  

 

عملکرد سال خالصه 

  

 برق رسانی جهت جوشکاري و برشکاري ، رنگ آمیزي و تعمیرات سطح شهر

                 

  تابلو برق جا به جایی



  و ساماندهی آنها بازدید از دوربین هاي سطح شهر 

 ساماندهی برق پارك کاروانسرا 

 همکاري با روابط عمومی در خصوص نصب پرچم هاي تیر برقی 

  عیب یابی و تعمیر تابلو برق چاه آب بلوار شهدا 

 ل مسکونی که با شهرداري توافق شدهکنتور برق منز جمع آوري 

  ساماندهی چراغ هاي راهنمایی سطح شهر 

  بلوار شهدا    -نصب پایه چراغهاي معلق راهور سه راهی دانشجو 

  نور پردازي رفیوژ  وسط بلوار معلم 

 همکاري جهت جمع آوري پایه تیر برق فشار قوي میدان امام حسین 

  ساماندهی سیستم روشنایی پارك شهید خرازي 

  روشنایی پارك هاي محلی نقشه و برآورد هزینه هاي  تهیهاجرایی 

  ورودي و خروجی شهرتعمیر و ساماندهی والواشر هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 هاي ماده صد به کسبه، شهروندان و مالکین کوره هاي آجر پزي 

 

 صاحب و انتقال به  کمپینگ نگهداري 

 

  کنترل نظارت و سد معبر واحد

 منازل مخروبه  مالکین یه به

  

هاي ماده صد به کسبه، شهروندان و مالکین کوره هاي آجر پزي  یه

صاحب و انتقال به  کمپینگ نگهداري بدون  قالده سگ 175

واحد خالصه عملکرد

 یه بهتسلیم اخطار

 یهتسلیم اخطار

  175جمع آوري



 ز محدوده و حریم شهري بازدید ا 

 و اماکن سطح شهر جهت رفع سد معبربه نمایشگاه هاي اتومبیل  بلوار معلم  یهتسلیم اخطار 

 مورد  136 حال ساخت و ساز در سطح شهراماکن در  بازدید از 

 و سد معبري به مالکین و کسبه سطح شهرجهت جمع آوري بنر هاي تبلیغاتی  یهتسلیم اخطار 

   خدمات شهري واحد جمع آوري مصالح و نخاله هاي ساختمانی باهمکارياخطاریه جهت 

 و خدمات شهري سازيشهر و ارجاع به واحد به مالکین دامداري هاي محدوده شهر یهتسلیم اخطار 

 غیر مجاز ساخت و ساز یه تسلیم اخطار کارخانجات آجر ، باغات  بازدید از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تعداد 
 فوتی 

تعداد نجات 
 یافتگان

٢١ ٣ 

پرونده ساختمانی صادر شده از شهرداري و مطلع نمودن از ایمنی به مالکین و بازدیداز محلهاتوسط 

 مهر  7روز  در مراسم مستقر نمودن خودروي هاي آتش نشانی وموتور سیکلت در سطح شهر به صورت نمادین

  

  

  و خدمات ایمنی  آتش نشانی واحد

تعداد نجات  تعداد 
 مصدومین

تعداد کل 
 حوادث

٧٨ ٣٢ 

پرونده ساختمانی صادر شده از شهرداري و مطلع نمودن از ایمنی به مالکین و بازدیداز محلهاتوسط 

 نیروهاي آتش نشانی 

مستقر نمودن خودروي هاي آتش نشانی وموتور سیکلت در سطح شهر به صورت نمادین

  

 

  آموزشی برگزاري  کالسهاي آموزشی وایمنی در مقاطع مختلف 

  

 

واحد  خالصه عملکرد

  

تعداد کل 
 حریق

٤٥ 

  

 پرونده ساختمانی صادر شده از شهرداري و مطلع نمودن از ایمنی به مالکین و بازدیداز محلهاتوسط  70 تعداد

نیروهاي آتش نشانی 

 مستقر نمودن خودروي هاي آتش نشانی وموتور سیکلت در سطح شهر به صورت نمادین

  برگزاري  کالسهاي آموزشی وایمنی در مقاطع مختلف



  

  

 چندین مورد حادثه گیر کردن حلقه انگشتر در انگشت به صورت حضوري  

  

  پرسنل شهرداريآموزشی جهت هاي 

 

  ستاد بحران محل  تجهیزات و امکانات 

  

 

چندین مورد حادثه گیر کردن حلقه انگشتر در انگشت به صورت حضوري  

  

  هاي کالس برگزاري

 تجهیزات و امکانات  بروز رسانی

  چندین مورد حادثه گیر کردن حلقه انگشتر در انگشت به صورت حضوري  رفع



نجات  8مصدوم و  2این حادثه  که خودروي دیگر 

 

  MVMو خودروي 

 

 در اتوبان معلّم پارس 

  

خودروي دیگر  4با تریلی و  رنو حادثه تصادف خودرومحل 

 

و خودروي  پیکان وانتحادثه واژگونی خودرو مانند خودروي 

پارس چندین مورد حریق خودرو مانند خودروي پژو  ءرسانی و اطفا

  

  محل  در رسانیامداد

 یافته داشت 

   حادثه واژگونی خودرو مانند خودروي امداد رسانی در

  رسانی و اطفا امداد



 چندین مورد حریق مغازه از قبیل مغازه رنگ کاري خودرو ، تعمیرگاه موتور سیکلت 

  

 یک مورد حریق منزل مسکونی انباشته از کارتن و پالستیک و ایزوگام 

 

 ن ماه با خودروي ایسوزو 

  

چندین مورد حریق مغازه از قبیل مغازه رنگ کاري خودرو ، تعمیرگاه موتور سیکلت امداد رسانی و اطفاء 

 

یک مورد حریق منزل مسکونی انباشته از کارتن و پالستیک و ایزوگام امداد رسانی و اطفاء  

ن ماه با خودروي ایسوزو بهم 22آذین بندي ایستگاه و حضور در راهپیمایی 

  امداد رسانی و اطفاء

 

   امداد رسانی و اطفاء

 

  

 

  آذین بندي ایستگاه و حضور در راهپیمایی

 

 



  برگزاري جشن بزرگداشت روز مادر  مستقر نمودن خودروي رنو میدالم درب ورزشگاه کوثرجهت 

  چندین مورد حادثه محبوس شدن کودك یا فرد در منزل امداد رسانی به 

 که  نیروها به محل اعزام و اقدامات الزم صورت گرفت که این حادثه متاسفانه  حادثه گاز گرفتگی  حضور درمحل

  .و سه نفر مصدوم داشت   یک نفر فوتی

   مار ، سگ ، گربه (  مورد حادثه حیوانات موذي  13جمع آوري ( 

 از )تاالرهـا و مسـکن مهـر    ( ایمنی دوره اي از پمپ بنزین ، پمپ گاز ، مساجد وتکایا ومکانهاي عمومی  بازدید

 ربوطه کتابخانه عمومی واقع در زیر مجتمع تجاري توحید وارائه نکات ایمنی به مدیران م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اجراي طرح ساماندهی نمایشگاهها بدلیل سد معبر دردو مرحله با همکاري پلیس راهور

  

 

 دستگاه اتوبوس خسارت دیده در اغتشاشات

  

  خالصه عملکرد واحد حمل و نقل 

اجراي طرح ساماندهی نمایشگاهها بدلیل سد معبر دردو مرحله با همکاري پلیس راهور

          

 ی کلیه اتوبوس هاي در حال فعالیت

دستگاه اتوبوس خسارت دیده در اغتشاشات 2پیگیري و مکاتبه جهت اخذ غرامت 

                          

 

خالصه عملکرد واحد حمل و نقل 

 اجراي طرح ساماندهی نمایشگاهها بدلیل سد معبر دردو مرحله با همکاري پلیس راهور

 ی کلیه اتوبوس هاي در حال فعالیتضد عفون

  پیگیري و مکاتبه جهت اخذ غرامت

                          



  کارت شهري رانندگان سرویس مدارس و تاکسی تلفنی دعد 147تمدید و صدور 

  فقره پروانه فعالیت کامیونها و وانت بارها 580صدورو تمدید 

 اصالح قرارداد مرکز معاینه فنی با نظریه کارشناسی 

  جابه جایی وانت بارها مستقر در جنب مجتمع توحید 

  براي جایگزینی یک دستگاه تانکر آبپاش بمزایده فروش خودرویی ایسوز و جاروآگهی 

  ثبت نام کلیه خودروهایی شهرداري درسامانهutcm و اخذ معاینه فنی 

 ثبت نام کلیه سرویس مدارس درسامانه سپند و ارسال کلیه اطالعات تاکسی تلفنی ها جهت سهمیه بنزین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برگزاري کارگروه هاي آموزشی و بهداشتی باهمکاري شبکه  بهداشت 

  

  برپایی نمایشگاه به مناسبت  هفته دفاع مقدس با همکاري حوزه  بسیج امام حسن مجتبی شهرگز

  

  )محلی شهر گز هیات ورزش بومی و

  

  بانوانخالصه عملکرد باغ 

برگزاري کارگروه هاي آموزشی و بهداشتی باهمکاري شبکه  بهداشت 

برپایی نمایشگاه به مناسبت  هفته دفاع مقدس با همکاري حوزه  بسیج امام حسن مجتبی شهرگز

             

هیات ورزش بومی و( جشنواره مسابقات بومی و محلی با همکاري 

خالصه عملکرد باغ 

  

  برگزاري کارگروه هاي آموزشی و بهداشتی باهمکاري شبکه  بهداشت

 برپایی نمایشگاه به مناسبت  هفته دفاع مقدس با همکاري حوزه  بسیج امام حسن مجتبی شهرگز

                                            

  جشنواره مسابقات بومی و محلی با همکاري

  

  

  



  

برگزاري نرمش صبحگاهی   به صورت رایگان برگزاري نرمش صبحگاهی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حقوقیخالصه عملکرد واحد 

  

  مورد 10پیگیري پرونده هاي مطروحه شهرداري درمحاکم عمومی حقوقی 

  مورد 3پیگیري پرونده هاي مطروحه شهرداري در محاکم تجدید نظر استان 

  مورد 4شهرداري دردیوان عدالت اداري پیگیري پرونده هاي مطروحه  


