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 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮراك ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮواﯾﻤﻦ و ﭘﺘﺮوﺛﻤﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺸﻦ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وام ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﻄﺎري ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﭘﯿﮕﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺟﺮﺳﻔﺎل در دﻫﺎﻗﺎن و ﺷﻬﺮﺿﺎ )ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎري( ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺮﮔﺰاري و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﻄﺎري ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ در ﯾﮏ روز ﮐﺎري در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻮراي اداري و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي دﻫﺎﻗﺎن در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎري ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺿﺎ در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ در  3ﺟﻠﺴﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﺎري ﺑﺎ ﮔﺰارش و ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮدم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي اداري دﻫﺎﻗﺎن و ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي اداري ﺷﻬﺮﺿﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﯾﮏ روز ﮐﺎري در اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم -ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ در ﺗﻬﺮان
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 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ در اﺻﻔﻬﺎن در  4روز ﮐﺎﻣﻞ اداري ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﻄﺎر ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻫﺎي ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ،داﻣﺪاران ،ﮐﺸﺎورزان ،ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺷﻬﺮﺿﺎ در ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﮐﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﺧﯿﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻓﻄﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا )در ﺳﭙﺎه( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﯾﮏ روز ﮐﺎري در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز ﻗﺪس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺐ اول ﻣﺎه ﺷﻮال ﺑﺎ اﻓﻄﺎر ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﻄﺎري دوﺳﺘﺎن در ﻗﻤﯿﺸﻠﻮ اﻗﺪام ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺗﻬﺮان 38 ،ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ  11روز ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ  7ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن  4ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ  2ﻣﻮرد -ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم دﻫﺎﻗﺎن در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري  1ﻣﻮرد
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 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي اداري دﻫﺎﻗﺎن و ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن  197ﻣﻮرد -اﻋﻄﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﺑﻦ در ﺣﺪ ﺗﻮان
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