




  دریبفت خَد دستگبُ اًداسی راُ ٍ آهَسش ٍ تتبحاف*
 هسئَلیي حضَر ثب اًشلی پبسداراى سبحلی پبرن در سثبلِ

 هزدم اس ٍجوؼی

 



ًصت تیزن ّبی ثزق  ٍ تبهیي رٍضٌبیی پبرن ضْید  *
 اختز كبٍیبى

 



اصالح لَلِ گذاری ٍ الیزٍثی اًْبر در ادارُ ًَغبى  *
 جْت كبّص آثگیزی در هٌغمِ ًیوِ ضؼجبى

 



 لَلِ گذاری  خیبثبى پبسداراى جٌت سپبُ*

 



  خَد تَسظ ًطبًی آتص ۴ ضوبرُ ایستگبُ داثاح*
  خیبثبى ٍرٍدی جٌت ثی ثی حَریِ رٍثزٍی آتطٌطبًبى

 لَ سبحل

 



  ٍ ثٌدر اتَثبى در ضدُ گذاری لَلِ هسیز الیزٍثی*
  آثْبی خزٍج سهبى كبّص جْت فَهٌی ضْید هیداى
 ضدید ّبی ثبرًدگی ثٌْگبم سغْی



 سبخت آغبس ٍ سپبُ داخلی هحَعِ گذاری لَلِ ػولیبت پبیبى *
 ثِ دریب همبثل سٌگچیي ٍ هحَعِ ثزگزدادى ٍ داخلی ّبی حَضچِ

 اٍل حبلت



لکِ گیزی آسفبلت دٍر هیداى گوزن خیبثبى ثبیٌدر  *
 خیبثبى اعجب



لکِ گیزی اسفبلت در هیداى گوزن ٍ هیداى تودى ٍ  * 
 پوپ ثبد



 سیزسبسی ٍ خبكزیشی ٍ تسغیح ٍ رگزاص كَچِ ّبی جشیزُ عبلمبًی* 



 ًظبفت ٍ خبكزٍثی جَّبی خیبثبى  ّبی سغح ضْز ثصَرت رٍساًِ* 



  

 جوغ آٍری ضبیؼبت ٍ سثبلِ  ّبی سغح ضْز* 



 آسفبلت كَچِ فالحتی* 



لَلِ گذاری خیبثبى پبسداراى جْت تسْیل در ّدایت آة  *
 ّبی سغحی



فعالیت ٍاحذ اهاًی ، لکِ گیری ٍ اسفالت خیاتاى  *
ًَغاى کَچِ خَجیٌی جٌة حوام هحوذی سیذ اسیِ  

 ....ًاسیًَال توجیذی ٍ



تٌظیف ػوَهی ضبهل خبكزٍثی ػلف سدایی ٍ الیزٍثی  *  
 جداٍل خیبثبى ٍرسش



پاکسازی در ًَاحی هیذاى هاال تی تی حَریِ ٍ خیاتاى  *
 ّای فرعی



 ًصت ٍ رًگ آهیشی ایستگبُ جدید در ضٌجِ ثبسار* 



 خظ كطی ٍ رًگ آهیشی خغَط ػبثز پیبدُ* 



تٌظیف ػوَهی ضبهل خبكزٍثی ػلف سدایی ٍ الیزٍة  *
 جداٍل خیبثبى ٍرسش



 جمع آوری  احشام سرگردان از سطح شهر بصورت مستمر*



پاکسازی هسیر ٍرٍد آب ّای سطحی تِ دریا در ساحل * 
 اطثا جٌة هیذاى ًخل



 هْش 23الیشٍتی واًال ّا ٍ اًْاس تلَاس ًجفی  ٍ هیذاى ضْذای *



لکِ گیری اسفالت ترهیٌال هسافرتری ٍ ترخی کَچِ  *
 ّای خیاتاى ساحل قَ 



لکِ گیری ٍ اسفالت ریسی اردٍگاُ تِ سوت هیذاى  *
 کرین تخص



 هَزاییک کاری کَی اهلل اکثر جٌة هیذاى کار آهَزی*



 لىِ گیشی اسفالت دس وَچِ ّای سٌایی*



 صیش ساصی وَچِ آب تخص*



 ًصة پایِ چشاغ چطوه صى دس خیاتاى تایٌذس*



الیشٍتی واًال جْت سفع هطىل آب گشفتگی هیذاى  *
 تیست ٍ سِ هْش 



 تاصساصی ٍ ًَساصی اتَتَس تَسظ پشسٌل ساصهاى*



 رًگ آهیسی هیذاى هاال تا کوتریي ّسیٌِ* 



  كِ ضستگی آة احز ثز كِ هسکي هْز غزة ضوبل ٍرٍدی*
  ٍ تجْیشات ثَد،تَسظ ضدُ چبلِ ایجبد ثبػج ًْبیت در

  ٍ تسغیح هَتَری ٍاحد ٍ آسفبلت كبرخبًِ اهکبًبت
 ضد كوپکت



و تعویض چراغ های طرح توپي به همراه المپ های  كابل كشي *
 مربوطه اسکله گرد بلوار قدس توسط واحد تاسیسات

 تعویض المپ های سوخته بلوار قدس توسط واحد تاسیسات ◀
 ششهید دوربیه رفع اتصالي و تعویض المپ های سوخته پارک ◀

 



 احداث هیداى ضْدای ًَیز*

 



 تْیِ تجْیشات ثزای راًٌدگبى در خَاثگبُ تزهیٌبل*

 



 ػولیبت سٌگفزش هَج ضکي جدید* 

 



 لکِ گیری ٍ  آسفالت در ٍرٍدی کورتٌذی* 



 شهر مختلف نواحي در  فضای به رسیذگي و فرمذهي و هرس *



 پاکسازی هحلِ ضٌثِ تازار*



 الیرٍتی کاًال آب ّای سطحی خیاتاى تکاٍراى  *



 ًظافت ٍ پاوساصی هیذاى هعشاج تا دّىذُ ساحلی*



 تاصدیذ ضْشداس اص الیشٍتی واًال ّای آب ّای سغحی*



 پاوساصی خیاتاى عالماًی*



 پاوساصی هحالت ٍ وَچِ ّای جضیشُ تْطتی*



 خاوشٍتی جَ ّا ٍ پاوساصی خیاتاى پاسذاساى*



تاصدیذ اص هخضى تاًىش خَدسٍ آتص ًطاًی ٍ پیگیشی آهادُ *
 ساصی



 واتل گزاسی پاسن اختشواٍیاى جْت ایجاد سٍضٌایی*



تاصساصی ًیوىت ّای ضىستِ ٍ آسیة دیذُ ٍ ًماضی *
 پست ّای تشق ٍ هخاتشات 



تسغیح ٍ پاوساصی پیادُ سٍ خیاتاى آیت اهلل ًجفی جٌة *
 تاصاسچِ 



ًظافت ٍ پاوساصی حاضیِ هشداب دس جٌة ایستگاُ ًَاب * 
 تَسظ آتطٌطاًاى 



 هَصاییه واسی اتتذای هَج ضىي *



 تعشیض خیاتاى ضشیعتی جْت دستشسی هشدم تِ ساحل*



 هحَعِ ساصی هجتوع ضْشساصی*



 هشهت وَچِ ّای پطت اهام صادُ*



جْت ّذایت   1تالش ضثاًِ ًیرٍّای ضْرداری ًاحیِ *
 اتْای سطحی



 تؼویز سبػت هٌبرُ  *
 

 



ستَر ػبجل ٍ الدام ثزای ًظبفت، پبكسبسی، چوي د*
 سًی ٍ الیزٍثی رٍگب صَرت گزفت

 



 هین فضبی سجشتز*
 



 درخت در پبرن ضْید هدافغ حزم ضْید دٍرثیيكبضت *

 



ٍصُ خظ ػبثز پیبدُ سِ ثؼدی در الیي دٍم خیبثبى  پز*   
 تکبٍراى

 



تشش واسی هیلِ ٍ پایِ ّای تِ جا هاًذُ  دس فضای سثض ضْشی غاصیاى  وِ سثة هطىل تشای ًیشٍّْای فضای سثض ضذُ  -
 .تَد

 ّوىاسی تا فضای سثض   -

هَسد جَضىاسی پل ّای فلضی دس سغح ضْش آدسس ّای ساحل لَ ٍ خیاتاى ضْیذ آلَچِ چی ٍ جَضىاسی دس  18 -  
 .پَضْای فلضی سشلت ضذُ 

 جَضىاسی ٍ ساخت دسب فلضی دس آدسس وشد هحلِ   -

 هتش   22تتي سیضی سغح  تي تست پشٍیي  حذٍد   -

 .وِ هَجة تاص گطایی تِ خیاتاى واسگش گشدیذ 6تتي سیضی ٍ دسست وشدى پل تتٌی دس آدسس ساحل لَ ،اًتْای خیاتاى گلستاى  -

 هتش هشوة  تتي سیضی دس هعاتش اصلی ٍ فشعی غاصیاى 13 -

 ساخت هحفظِ پوپ دس پاسن اختش واٍیاى   -

 ...هتش هشتع هَصاییه واسی ٍ پیادُ سٍ ساصی دس آدسسْای خیاتاى هعلن ،والّذٍص، عالماًی ،اعثا ٍ  80حذٍد  -

 هتش هشتع هَصاییه واسی دس پاسن پشستَ   20 -

 ویلَهتش الیشٍتی ضثىِ آتْای سغحی  9 -

 الیشٍتی واًال سٍ تاص اختش واٍیاى  -

 لَلِ گزاسی جٌة ایستگاُ پوپ پاط سَسش   -

 ارس   7اجشای پشٍطُ پیادُ سٍ ساصی دس اتتذای خیاتاى  -

 (دس دست الذام)اجشای پاسن االتی تی  -

 ّوىاسی تا ساصهاى  اتص ًطاًی جْت ساخت آضیاًِ دس ایستگاُ ضْیذ لاسن سلیواًی   -

 تاصدیذّای سٍصاًِ جْت سفع هطىل هشاجعِ وٌٌذگاى  -

 سًگ آهیضی تشهیٌال هسافش تشی   -

 تي آسفالت جْت لىِ گیشی ٍ سٍوص هعاتش اصلی ٍ فشعی   300سیختي حذٍد  -

 هتش عَل  هجَص حفاسیْا   270حذٍد  -

 (هشتَط تِ آتْای سغحی )تتي سیضی ٍ دسست وشدى دٍس دس پَ ضْای تتٌی  -

 ساخت پل ّای تتٌی دس چٌذ ًمغِ ًاحیِ غاصیاى    -

 ًظافت ٍ جوع آٍسی صتالِ ٍ ًَخالِ  ّوِ سٍصُ اص سغح ًاحیِ غاصیاى   -

 2گسارش عولکرد ضْرداری ًاحیِ 



  4دیَاسوطی هحَعِ ایستگاُ ضواُ  -1

 ضذعفًَی هعاتش ٍ خیاتاًْای ضْشی -2

 تعویش واهیَى تٌض تاًىش آب -3

 تعویش واهیَى تٌض آتص ًطاًی -4

   4ٍ  3سًگ آهیضی ایستگاُ ّای ضواسُ  -5

 ساخت پاسویٌگ جْت لایك هَتَسی -6

 2لیتشی ٍ پوپ آب تشای ایستگاُ ضواسُ 1000خشیذ هٌثع آب  -7

 آهَصش تخصصی پشسٌل ساصهاى -8

 ایجاد دٍسُ ّای آهَصضی تشای پشسٌل جذیذالَسٍد -9

 ساخت سایِ تاى تشای ایستگاُ   -10

 4ًصة سشدسی ایستگاُ ضواسُ  -11

 4تعویش ٍ ساُ اًذاصی سیستن گشهایطی ایستگاُ ضواسُ  -12

 دستگاُ 2تعویش سیستن ّای واهپیَتش ٍاحذ اهَس اداسی ساصهاى آتص ًطاًی تِ تعذاد  -13

 تَسظ پشسٌل 3الیشٍتی هشداب جٌة ایستگاُ ضواسُ  -14

 حشظ وشدى فضای سثض هحَعِ ایستگاُ ّای ساصهاى -15

 اًتمال دول تی سین تشاساس ضَاتظ ساصهاى تٌظین همشسات ٍ لاًًَی تَدى فشواًسْای تی سین ایستگاُ ّای ساصهاى -16

 تعویش تی سین ّای هادس ایستگاُ ّای ساصهاى -17

 3ساخت سایِ تاى جْت پوپ ّای آتگیشی ایستگاُ ضواسُ  -18

 تعویش دستگاُ ضاسطس دستگاُ تٌفسی دس تْشاى -19

 سفع پَسیذگی وفی لایك هَتَسی ساصهاى تَسظ پشسٌل -20

تاصدیذ ّای دٍسُ ای اص اهاوي عوَهی ٍ هجتوع ّای هسىًَی تلٌذ هشتثِ ٍ پشخغش ضْش جْت اسصیاتی ایوٌی ٍ   -21
 پیطگیشی اص حشیك ٍ حَادث

 گسارش عولکرد سازهاى آتطٌطاًی





  ضَرای جلسِ ثزگشاری ٍ سبختبری اصالحبت*
 جْت هتٌَع ّبی كویتِ ایجبد ٍ ضْزداری هدیزاى
 اهَر پیگیزی



 ضْزداری هحَعِ در سلیوبًی ضْید تبثلَ ًصت*



 آتطٌطبى رٍس هزاسن ثزگشاری*



 كبرگزی هطکالت ثب ارتجبط در كبرگزاى ثب جلسِ*



جلسِ هطتتزن ضتْزداری ٍ ضتَرای استالهی ضتْز      *
ثبسبسهبى ًظبم هٌْدسی جْت ایجبد تؼبهل ثیطتز ٍ ثزرسی 

 هطکالت سبخت ٍ سبس

 



 سبهبًدّی تغییز دكَر هزكش ثبسدید تبالة* 

 



 تمدیز اس خبًَادُ ضْدا ٍ جبًجبساى ضبغل درضْزداری*

 



هزهت ، رًگ اهیشی ٍ جب ًوبیی ًوبدّبی لبیك كبغذی  *
 در دٍ عزف پل اًشلی

 



ٍس جْبًی ثدٍى ختَدرٍ ثتب ّوزاّتی ضتْزداری     ر*
ثٌدراًشلی ٍ ثب حضَر هٌْدس ثدری ضْزدار ثٌتدراًشلی   

 ثزگتتتتتتتتتتتتتتشار ضتتتتتتتتتتتتتتد
 

 



تاصساصی ٍ هشهت ٍ سًگ آهیضی الواى ّای تال تىلیف ٍ *
 جاًوایی دس ًماط هٌاسة سغح ضْش



تررسی تخلفات ساختواًی ٍ دستَر ترای جلَگیری از  *
 تخلفات ساختواًی ٍ تطکیل پلیس ساختواًی



فعالیت ّای ٌّشی، ًصة تاتلَ ّای ًماضی ضذُ ٍ پالن  *
 ضٌاسایی هطاّیش ٍ هفاخش ٌّشی تٌذساًضلی دس تلَاس لذس



 تاصدیذ هیذاًی اص هحالت  ٍ وَچِ ّای ضْش*



جلسِ هطترک تا ّتلذاراى ٍ صاحثاى صٌایع دستی ٍ  *
 تعاًٍی ّای قایقراًی  



جلسِ آهَسضی فزٌّگی در خصَظ تبالة اًشلی ثزای *
هؼلویي آهَسش ٍ پزٍرش ثب حضَر هؼبٍى فزٌّگی هٌغمِ  

 اساد اًشلی 

 



جلسِ ضَرای هذیراى ٍ ارائِ گسارش عولکرد ٍاحذ ّا ٍ پیگیری  *
 هطکالت هردم



 ضْزًٍداى ثب ضْزدار رٍساًِ هاللبت *



  اػضبی ضْزدار، ضْزستبى، ًوبیٌدُ هطتزن جلسِ*
 ّوگبًی ّبی ٍرسش ّبی كویتِ ثب ضْز اسالهی ضَرای

 



ار فزهبًدار ٍ ضْزدار اس كبًَى پزٍرضی ٍ فکزی دید*
 كَدكبى ٍ ارائِ لَح ٍ جبیش

 


