اﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﺮﻣﺎه 1391
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ و اﻋﻀﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه داﻣﺪارن ﺳﺒﮏ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ
 دﯾﺪار از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﺿﺎ و ﺑﺎزارﭼﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
 ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ و دﯾﺪار ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿـﻪ و ﻣﻼﻗـﺎت ﺑـﺎ
 450ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ درﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﮐﺎري
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري ﺳﺮﯾﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭼﺮ ﺧﻨﺪق
 دو ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ وزراي ﺧﺎرﺟﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
 ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي اﯾﺮان ﭘﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺒﺎرﮐﻪ
 ﺳﻔﺮ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي و ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد درآﻣﺪن از ﺳﻮي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
 اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد دﻫﺎﻗـﺎن و ﺑﺴـﯿﺠﯿﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ در ﻣﺠﻠﺲ
 اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن در ﺷﻬﺮﺿﺎ
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 ﺷﺮﮐﺖ در دو ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﻣﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ در ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آﺑﺎد
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮي رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ
 اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔ ﻪ در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎري در دﻫﺎﻗﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ادارات و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ
 ﺳﺮﮐﺸﯽ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﻤﮕﯿﻦ
 اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﻗﻬﻪ ،ﻗﻤﯿﻮان و اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎري
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺿﺎ در دو روز ﮐﺎﻣـﻞ ﮐـﺎري در ﺷﻬﺮﺿـﺎ و
اﺻﻔﻬﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت اداري ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ و دﻫﺎﻗﺎن
 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎري
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﯿﮑﺰاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺧﺬ ﺗﻌـﺪادي
ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ اوﻟﯿﻪ  6ﺧﻄﻪ ﮐﺮدن ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﺮﺿﺎ -اﺻﻔﻬﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزي
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺷﻬﺮﺿـﺎ در دو روز ﮐﺎﻣـﻞ ﮐـﺎري در
وزارت ﻧﯿﺮو و در ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺻﻔﻬﺎن
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻻﮔﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ در دو روز ﮐﺎري
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 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠـﺎرت و ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در وزارت ﺻـﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
 ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﻨﺰل ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اداري در ﯾﮏ روز ﮐﺎري در اﺻﻔﻬﺎن
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﺮﺿﺎ و دﻫﺎﻗﺎن در ﯾﮏ روز ﮐﺎري در ﺗﺒﺮﯾﺰ
 ﺟﻮاب  197ﻧﺎﻣﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ SMS 3633
 ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ  5ﻣﻮرد
 ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  13روز
 ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ  2ﻧﻮﺑﺖ
 راه اﻧﺪازي و ﮐﺎرﺳﺎزي ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺗﻬﺮان  31ﻣﻮرد
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮ درﯾﺎ و اﻓﺘﺘﺎح آن
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