
 ( 99بهمه  -چهل ي ديمیه سالگرد پیريزی اوقالب اسالمی ایرانبه مىاسبت بسرگداشت ) شهرداری آيه گسارش عملکرد

يیر اتصعملکرد شرح 

ارسبل هطبلت در ضجکِ ّبی  -1

ٍ ضجکِ  (سرٍش، ایتب، ثلِ)اجتوبعی 

 ّبی هحلی فعبل

 

    

    



آریي ثٌذی، فضبسبزی ٍ ًصت ثٌر  -2

 ضْر ٍ سبختوبى ضْرداریدر سطح 

 

  

  

.  



ارسبل رٍز ضوبر دِّ فجر ٍ  -3

پیرٍزی اًقالة اسالهی ایراى ثِ صَرت 

در ضجکِ ّبی اجتوبعی رٍزاًِ در 

ٍ ضجکِ ّبی هحلی  (سرٍش، ایتب، ثلِ)

 فعبل

     

     

     



هراسن ًوبدیي زًگ اًقالة هَرخ  -4

جوعی از حضَر  ثب 99ثْوي  12

  ٍ ضْر آٍُ سبٍُ هسئَلیي ضْرستبى

  

هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -5

اقبهِ ًوبز جوبعت ظْر ٍ عصر فجر ٍ 

 13هَرخ  ثِ اهبهت اهبم جوعِ ضْر آٍُ

ی آٍُ ٍ ثب حضَر در ضْردار 99ثْوي 

ریبست ضَرای اسالهی ضْر، سرپرست 

جلسِ ثرگساری ٍ  ٍ کبرکٌبى ضْرداری

هطکالت ٍ هسبئل هذیریت ثررسی 

 ضْری

  

هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -6

هَرخ  ٍ اقبهِ ًوبز هغرة ٍ عطبء، فجر

در هسجذ هَسی ثي  99ثْوي  13

ثب حضَر جوعی از آٍُ ( ع)جعفر

 هسئَلیي ضْر آٍُ

  



ز هبدر، ٍثسرگذاضت هقبم زى ٍ ٍر -7

 :( س)ٍالدت حضرت فبطوِ زّرا

ّبی  ارسبل هطبلت در ضجکِ -7-1

ٍ ضجکِ  (سرٍش، ایتب، ثلِ)اجتوبعی 

 ّبی هحلی

 ًصت ثٌر -7-2

ثرگساری هراسن جطي در دفتر  -7-3

اهبم جوعِ آٍُ ثب ّوکبری دفتر اهبم 

جوعِ، پبیگبُ ثسیج خَاّراى ٍ خبًِ 

تقذیر ٍ اّذای جَایس  -ّالل ضْر آٍُ

ثِ ثبًَاى فعبل در اهر ًوبز جوعِ، 

اّذای گلذاى ّبی  -فرٌّگی ٍ ثسیج

کَچک ثِ کلیِ ضرکت کٌٌذگبى در 

 هراسن جطي

تقذیر ٍ تطکر از کبرهٌذ زى  -7-4

 ضْرداری

 

 

 

 

 
  

 



هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -8

فجر ٍ اقبهِ ًوبز هغرة ٍ عطبء، هَرخ 

صبحت  در هسجذ 99ثْوي  14

آٍُ ثب حضَر جوعی از ( جع)السهبى

 هسئَلیي ضْر آٍُ

  

هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -9

اقبهِ ًوبز جوبعت ظْر ٍ عصر فجر ٍ 

ثْوي  15هَرخ  ثِ اهبهت اهبم جوعِ آٍُ

ثب حضَر جوعی  آٍُ 14در کالًتری  99

 از هسئَلیي ضْر آٍُ

  

هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -10

فجر ٍ اقبهِ ًوبز هغرة ٍ عطبء، هَرخ 

در هسجذ فبطوِ  99ثْوي  19

ثب حضَر جوعی از  آٍُ( س)السّرا

 هسئَلیي ضْر آٍُ

   



هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -11

فجر ٍ اقبهِ ًوبز جوبعت ظْر ٍ عصر 

در ادارُ گبز آٍُ ثب  99ثْوي  20هَرخ 

 حضَر جوعی از هسئَلیي ضْر آٍُ

  

هراسن آثرٍی هحلِ در هٌسل  -12

ضْیذ ٍاالهقبم رحوبى ضوس؛ ثب حضَر 

 20آٍُ هَرخ جوعی از هسئَلیي ضْر 

 99ثْوي 

  

هراسن آثرٍی هحلِ در هٌسل  -13

ضْیذ ٍاالهقبم اثَالفضل گَرآثبدی؛ ثب 

حضَر جوعی از هسئَلیي ضْر آٍُ 

 99ثْوي  20هَرخ 

  



هراسن آثرٍی هحلِ در هٌسل  -14

ضْیذ ٍاالهقبم سیذحسیي هیر؛ ثب 

حضَر جوعی از هسئَلیي ضْر آٍُ 

 99ثْوي  20هَرخ 

  

هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -15

فجر ٍ هحفل اًس ثب قرآى کرین ثب 

حضَر قبری ثرجستِ ثیي الوللی دکتر 

ثعذ از اقبهِ هحوذی ٍ حبج آقب علَی 

در هسجذ جبهع  ًوبز هغرة ٍ عطبء

 99ثْوي  20هَرخ ( ع)علی اثي اثیطبلت

ثب حضَر عوَم  ضْرًٍذاى ٍ جوعی از 

 هسئَلیي ضْر آٍُ

  

گراهیذاضت دِّ هجبرک  هراسن -16

فجر ٍ اقبهِ ًوبز جوبعت ظْر ٍ عصر 

 21ثِ اهبهت اهبم جوعِ آٍُ  هَرخ 

در ادارُ آة ٍ فبضالة آٍُ ثب  99ثْوي 

 حضَر جوعی از هسئَلیي ضْر آٍُ

  



هراسن گراهیذاضت دِّ هجبرک  -17

در سبلي  99ثْوي  21فجر هَرخ 

جلسبت ضْرداری آٍُ ثب حضَر جوعی 

 ضْر آٍُاز هسئَلیي 

  

هراسن ًَرافطبًی ٍ تکجیر گَیی  -18

ّوراُ ثب پخص سرٍدّبی اًقالثی هَرخ 

ثب حضَر جوعی  21سبعت  99ثْوي  21

از هسئَلیي ضْر آٍُ ٍ عوَم 

 ضْرًٍذاى

   

هیْوبًی اللِ؛ غجبر رٍثی،  -19

عطرافطبًی ٍ گلجبراى هسار هطْر 

ضْذای ضْر آٍُ ثب حضَر جوعی از 

ضْرستبى سبٍُ ٍ ضْر آٍُ هسئَلیي 

 99ثْوي  22هَرخ 

  



هراسن راّپیوبیی ثبضکَُ یَم اهلل  -20

ثْوي ثِ صَرت خَدرٍیی ٍ  22

هَتَری ثب حضَر اقطبر هختلف هردم، 

 ثسیجیبى ٍ هسئَلیي ضْر آٍُ

    

  

  

 


