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مدیریت دفتر کل حوزه شهردار

دفتر کل حوزه شهردار

 اًجبم کلیِ اهَر هزثَط ثِ ثبسرط ٍیضُ ضْزدار اغفْبى اًجبم ثبسرسی ّبی سزسدُ ٍ هذاٍم اس هٌبعق ٍ سبسهبًْبی ٍاثستِ ثِ هٌظَر ًظبرت ثز حسي اًجبم کبر پزسٌل ضْزداری تذٍیي ٍ ارسبل گشارضبت رٍساًِ اس ثبسدیذّبی اًجبم ضذُ اس هٌبعق ٍ سبسهبًْب ٍ پیگیزی رفغ اضکبالت هَجَد. اًجبم ثبسدیذّبی رٍساًِ اسسغح هٌبعق پبًشدُ گبًِ ٍ ثزرسی هٌغقِ اس لحبػ ًظبفتی  ،ػوزاًیی ٍ تزافیکیی ٍ تْییِ ٍ ارسیبل گشارضیبتثبسرسی ثِ ّوزاُ تػبٍیزٍ فیلوْبی گزفتِ ضذُ اس ًَاقع هَجَد در سغح هٌغقِ ٍ پیگیزی السم جْت رفغ ًَاقع.
 ارجبع هَارد ٍ ًَاقع هَجَد ثِ هٌبعق  ،سبسهبًْب ،هؼبًٍتْب ٍ هذیزیتْبی هختلف ٍ پیگیزی اًجبم هَارد ارجبػی تب حػَل ًتیجِ. ثجت ٍ ضجظ ٍ ثبیگبًی کلیِ فؼبلیتْبی غَرت گزفتِ هزثَط ثِ ثبسرط ٍیضُ کٌتزل ٍ ًظبرت تػَیزی ثز ػولکزد هٌبعق پبًشدُ گبًِ  ،هؼبًٍتْب ٍ سبسهبًْبی هزثَعِ. کٌتزل ٍ ًظبرت تػَیزی ثز پزٍصُ ّبی در حبل اًجبم ضْزداری ثِ غَرت  42سبػتِ ًظبرت ٍ ّوبٌّگی کبهل کلیِ هزاسن هبًٌذ جطٌَارُ ّب  ،افتتبحیِ ّب ٍ .... ثزًبهِ ریشی  ،تٌظین ٍ ّوبٌّگی جلسبت جٌبة ضْزدار در داخل ٍ خبرج اس دفتز ثزًبهِ ریشی ٍ ّوبٌّگی هالقبتْبی هزدهی جٌبة ضْزدار در هٌبعق پبًشدُ گبًِ پیگیزی ٍ رسیذگی ثِ هَارد هغزح ضذُ در هالقبتْبی اًجبم ضذُ در هٌبعق ارائِ پیطٌْبدات ٍ لَایح ثِ ضَرای هحتزم اسالهی ضْز جْت رفغ هطکالت ٍ پبسخ ثِ ًیبسّبی ضْزًٍذاى ٍ اخذ هػَثبت السم. پیگیزی ٍ اًجبم کلیِ اهَر هزثَط ثِ هػَثبت ضَرای هحتزم اسالهی ضْز ثزگشاری هستوز جلسبت ضَرای هؼبًٍیي هحتزم ّوبٌّگی جْت ثزرسی فؼبلیتْب ٍ اقذاهبت غَرت گزفتِ در ّز هٌغقِ ثب حضَر ضْزدار هحتزم هٌغقِ در جلسِ ضَرای هؼبًٍیي. تٌظین  ،تذٍیي ٍ تکثیز غَرتجلسبت ضَرای هؼبًٍیي هحتزم ٍ پیگیزی هفبد غَرتجلسبت تب حػَل ًتیجِ. اًجبم کلیِ اهَر هزثَط ثِ دثیزخبًِ ضبهل دریبفت ٍ غذٍر رٍساًِ ثیص اس  033فقزُ ًبهِ  ،غَرتجلسبت ،فزهْبی اهضیبیی ،قزاردادّیبیهبلی ٍ اجزائی ٍ اهَر تبیپ ٍ تکثیز ٍ پبسخگَیی رٍساًِ ً 033 -053فز اس هزاجؼیي
 تٌظین ،تبیپ ،تکثیز ٍ غذٍر حکن اًتػبة هسئَلیي ٍ هذیزاى ضْزداری ٍ تَسیغ ثِ هؼبًٍتْب ،هٌیبعق ،سیبسهبًْب ٍ ،احیذّب ٍ ثخطیْبیهختلف
 فؼبلیت در راستبی اجزای عزح تکزین ارثبة رجَع ثجت ٍ ًگْذاری اعالػبت هزثَط ثِ پزٍصُ ّبی ضبخع ضْزداری اس قجیل جْبى ًوب ،قغبر ضْزی ،سبلي اجالط ،هیذاى اهبم ػلیی (ع)ٍ ....
 فؼبلیت در سهیٌِ تَسؼِ رٍاثظ خَاّز خَاًذگی اس عزیق ػقذ قزارداد ٍ ... ّوبٌّگی جْت اًجبم سفزّبی خبرجی ثِ ضْزّبی خَاّز خَاًذُ جْت تحکین رٍاثظ ٍ گستزش هٌبسجبت دٍ جبًجِ ثِ رٍس رسبًی سبیت جٌبة ضْزدار ٍ پبسخگَیی ثِ درخَاست ّب ٍ سؤاالت ضْزًٍذاى هحتزم اس عزیق سبیت ثبسدیذ اس خبًَادُ ّبی کبرگزاى ضْزداری ثِ هٌظَر کست اعالع اس ضزایظ سًذگی ٍ هسبػذت ثِ آًبى کوک ٍ هسبػذت ثِ افزاد خبظ ٍ ثی ثضبػت هیشثبًی ًطست ّبی هختلف کالى ضْزّبی کطَر،جلسبت ٍ سویٌبرّبی هطبثِ ثزًبهِ ریشی ،تٌظین ٍ ثزگشاری جلسبت ضَرای سبسهبًْب ثزگشاری ٍ ّوبٌّگی جلسبت هختلف در هْوبًسزای ضْزداری هیشثبًی اس کلیِ هیْوبًبى ٍیضُ جٌبة ضْزدار در ایبم هختلف سبل ثزًبهِ ریشی جْت اسکبى هسبفزاى در ایبم ًَرٍس ٍ فػَل هختلف سبل در اهبکي پیص ثیٌی ضذُ در هٌبعق پبًشدُ گبًِ راُ اًذاسی سبهبًِ پیبهک ضْزدار اغفْبى ٍ دریبفت پیبهک ّبی ضْزًٍذاى ثِ غَرت رٍساًِ ٍ ارسبل پبسخ ٍ ضیوبرُ ثجیت درخَاسیتثزای ضْزًٍذاى ٍ پیگیزی درخَاست ضْزًٍذ تب حػَل ًتیجِ ًْبیی.
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