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 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
 اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺣﻀﻮر در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺷﻬﺮداري ،داراﯾﯽ و اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر ﻣﺮدم
 ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران
ﺷﻬﺮﺿﺎ و دﻫﺎﻗﺎن
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺘﺮواﯾﻤﻦ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ راك ﺳﺮاﻣﯿﮏ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺗﻬﺮان
 ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﭘﯿﯿﮕﺮي و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺒﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 دﯾﺪار ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﮕﺮه داروﺳﺎزي ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ
 دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
 ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي
 ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﺻﻔﻮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
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 دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ اﺑﺘﮑﺎر ،ﻣﻬﻨﺪس ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن و دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺷﻬﺮﺿﺎ و دﻫﺎﻗﺎن و
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي اداري ﺷﻬﺮﺿﺎ و دﻫﺎﻗﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﺑﺘﮑﺎر
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺎزﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي دﻫﺎﻗﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻫﺎي اﻧﻘﻼب در ﺷﻬﺮﺿﺎ ،دﻫﺎﻗﺎن ،ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ و ﮔﻠﺸﻦ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزﯾﺎن در ﺷﻬﺮﺿﺎ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن
 ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﮑﻤﯿﻞ اوژاﻧﺲ ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ و اﻓﺘﺘﺎح آن در دﻫﮥ ﻓﺠﺮ
 دﻋﻮت از دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮزاده ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺳﻢ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ
 اﻧﺠﺎم دو ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ از ﺳﻮي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺻﻞ ﻧﻮدم ﻣﺠﻠﺲ

 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﺻﻠﻪ 97
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع  43ﻣﻮرد
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ 9
 ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر در دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ 3
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﺻﻠﻪ 98
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻮاب داده ﺷﺪه 310
 ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﮏ و  SMSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻮاب داده ﺷﺪه 3005
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