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در  9505بِ ًاهِ شوارُ  یپاسخ شْردار     

 یتَکل یخصَص درخَاست آقا

11/0/1051 9551 1 

ٍ بخش  یشْردار يیب یتفاّن ًاهِ ّوکار     

 یٍ بْرُ بردار یجْت راُ اًذاز یخصَص

 شْر کرهاى یکارخاًِ ًَآٍر

62/0/1501 6399 6 

در  9100بِ ًاهِ شوارُ  یپاسخ شْردار پاسد شْطزاضی بِ اطالع شطکت اپاها ضساًسُ شَز   * 

 شرکت آپاهاخصَص در خصَص 

14/0/1051 9136 9 

 یآقا تیدر خصَص شکا یًاهِ بازرس     

 یٌیًَرالذ

 0 /م650 60/0/1051

-9در خصَص تؼرفِ شوارُ  یگسارش شْردار     

10 

65/0/1051 9942 0 

هبٌی شْطزاضی کطهاى  11/8/1000هَضخ  177331اجطای هکاتبِ شواضُ بط    * 

 هی گطزز.  تاکیسبط اجطای تَافمٌاهِ سابك، 

درخَاست ٍرثِ هرحَم رٍحی در خصَص 

 تٌظین تَافقٌاهِ

65/0/1051 9945 2 

شْطزاضی هحتطم عالٍُ بط پیگیطی ذاًن ًاهجَ، ضاسا بِ عٌَاى شیٌفع ًیز ایي    *  

هَضَع ضا پیگیطی کٌس ٍ گزاضش اى ضا طی زٍ ّفتِ ایٌسُ بِ شَضای شْط 

 اضائِ ًوایس.

در  9652بِ ًاهِ شوارُ  یپاسخ شْردار

 خاًن ًاهجَخصَص درخَاست 

65/0/1051 9053 3 

با تَجِ بِ پیشٌْاز آلای ذَشطٍ ٍ شْطزاضی، هَضَع جْت تعییي تکلیف با    * 

تعییي هحسٍزُ زلیك تولکی اًجام  ، بطایّزیٌِ شرصی بِ کاضشٌاس ثبتی

 پصیطز ٍ گزاضش بِ شَضای شْط اضائِ گطزز. 

در  9652بِ ًاهِ شوارُ  یپاسخ شْردار

 آقای خَشرٍخصَص درخَاست 

95/0/1051 9065 4 

گسارش ساهاًِ پاسخگَیی بِ شکایات هردهی  جْت اطالع زٍستاى زض جلسِ هططح گطزیس، بایگاًی گطزز.   * 

 تیر ٍ هرداد هاُ ( هربَط ب193ِ)

6/2/1051 9055 5 

ارسال پیش ًَیس قرارداد ػولیات تٌظیف  7370شْطیَض ساعت  10زض جلسِ فَق العازُ کویسیَى حمَلی زٍشٌبِ      0/2/1051 9014 15 



 1056 -1051جوغ آٍری ٍ حول زبالِ در سال  بطضسی ذَاّس شس.

درخَاست خاًن افضلی گرٍُ در خصَص تحَیل      

 هؼَض بِ ایشاىزهیي 

 

2/2/1051 9005 11 

 یکیاز ارباب رجَع در خصَص هذاخلِ  یارسال     

 یاز کارهٌذاى شرکت گاز در قراردادّا

با استٌاد بِ هٌغ هذاخلِ کارهٌذاى در  یشْردار

 یهؼاهالت دٍلت

3/2/1051 9034 16 

هؼاٍضِ اهالک ٍ  "ارسال دستَرالؼول      

با اهالک ٍ  ساختواًْای دستگاُ ّای اجرایی

 ”اهَال غیر هٌقَل شْرداری ّا

3/2/1051 9020 19 

 


