اﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 1391
 ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﻣﺰار ﺷﻬﺪا
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮروزي ﻣﺴﺎﻓﺮان
 دﯾﺪارﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ
 دﯾﺪار ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
 ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻤﺮاه راﻫﯿﺎن ﻧﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
 ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ در ادارات ﮐﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در اﺻﻔﻬﺎن
 ﺣﻀﻮر در ﺗﻌﺪادي از ادارات
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎري ﺳـﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀـﻮي از ﻣـﺪﯾﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗـﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾـﻦ
ﺧﺼﻮص
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪار در اﺳﺘﺎن
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﺻﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2310ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﻮت ﺷﺪه
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ادارات و ﻣـﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﻫﺎﻗـﺎن در دو روز
ﮐﺎري ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻫﺎﻗﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اﺳﺘﺎن
١

 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻀﻮري ﮐﺎر ﺗﻌﺪادي ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺗﻬﺮان
 ﮐﺎر ﺳﺎزي و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺗﻬﺮان ) 17ﻣﻮرد(
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ اي ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮان
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﺎده  196و  197آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺘﺎد ﮐﻞ و ارﺗﺶ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ارﺗﺶ در ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻮراﻫﺎ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ در
وزارت ﮐﺸﻮر
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1391
 اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻧﻘﺪي و ﺑﻦ در ﺣﺪ ﺗﻮان
 اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪد
 ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ روي  113ﻧﺎﻣﻪ واﺻﻠﻪ
 ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ  2ﺟﻠﺴﻪ ،دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان  3ﺟﻠﺴﻪ

٢

 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ  7روز
 ﮐﺎر ﺳﺎزي ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺗﻬﺮان  17ﻣﻮرد
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ  511ﻣﻮرد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  SMSﻫﺎ  1931ﻣﻮرد
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