گسارش عملکرد سازمان های شهرداری در سال 2931
سازمان میادیه میوه و تره بار و ساماودهی مشاغل شهری
اقذاهبت اًدبم ضذُ سبصهبى هیبدیي هیَُ ٍ تشُ ببس ٍ سبهبًذّی هطبغل ضْشی سا دس پٌح حَصُ هیتَاى دًببل کشد:
 ضبکِ تَصیغ هشخغ
 سبهبًذّی هطبغل ضْشی
 هیذاى هشکضی
ببصاسّبی سٍص ػشضِ هیَُ ٍ تشُ ببس ٍ هبیحتبج ػوَهی:
ببصاسّبی هیَُ ٍ تشُ ببس ٍ هَاد غزایی ،خْت ػشضِ هستقین هیَُ ٍ تشُ ببس  ،فشآٍسدُ ّبی پشٍتئیٌی ٍ لبٌی ٍ کبالّبی ببصسگبًی بب ّذف
تبهیي ًیبص ٍ هبیحتبج سٍصهشُ ضْشًٍذاى دس ًقبط هختلف ضْش احذاث ضذُ کِ دس حبل حبضش بب بشسسی ّبی اًدبم ضذُ بش سٍی فشٍضگبّْبی
صًدیشُ ایی ٍ هضایبی آى سبصهبى هیبدیي اقذام بِ احذاث ببصاسّبی صًدیشُ ایی بب ٍیظگیْبی صیش ًوَد:
 تٌـَع کـبال
 کبّص قیوت کبال
 کبّـص آلَدگــی ّـَا
 حزف ٍاسطِ ّبی غیشضشٍسی
 کوک دس بْبـَد تشافـیک ضْـشی
 خلَگیشی اص فشٍش کبالّبی غیش استبًذاسد
 تثبیت قیوت کـبال دس هٌبطق هختلــف ضْـشی
ایي ببصاسّب بِ صَست سٍصاًِ تَسط ببصسسیي اص ًظش کیفیت هحصَالت ،قیوت ّب ٍ هیضاى سضبیت هشدهی بشسسی ٍ ًظبست هی ضَد طبق
بشًبهِ سیضی ّبی اًدبم ضذُ هْوتشیي اصل دس هدوَػِ ببصاسّبی کَثش کیفیت ببال ٍ قیوت هٌبسب است کِ دس بشخی اص کبالّب تب 03
دسصذ پبییي تش اص قیوت دسج ضذُ دس پطت خلذ هی ببضذ.
ببتَخِ بِ هضایبی ببصاسّبی صًدیشُ ایی خْت افضایص ایي ببصاسّب سبصهبى اقذاهبت ریل سا اًدبم داد:
 سبخت ببصاسّبی صًدیشُ ای کَثش:
ادسع
هتشاط صیش بٌب
هتشاط ػشصِ
ًبم ببصاس
ببصاس کَثش2-5

0033

2553

خیبببى ّوذاًیبى

ببصاس کَثش03

0303

0303

بضسگشاُ ضْیذ اسدستبًی  ،ابتذای خیبببى ضیخ طَسی( 20هتشی دٍم)

ببصاس کَثش00

0903

0903

خیبببى اهبم خویٌی-پطت پبسک قلوستبى -خٌب هؼبًٍت خذهبت ضْشی هٌطقِ 2

ببصاس کَثش02

2333

2333

خیبببى غشضی سٍبشی 05هتشی ببؽ فذک

ببصاس کَثش00

2005

2005

خیبببى اهبم خویٌی – ابتذای خیبببى بْبسستبى غشبی-ضْشک کَثش-بلَاس هفتح

 بْشُ بشداسی اص ببصاس کَثش  ،5کَثش  ، 03کَثش00
 بشگضاسی خطٌَاسُ ّبی فصلی گل ٍ گیبُ ٍ گیبّبى داسٍیی
 ساُ اًذاصی خوؼِ ببصاس هطبغل خبًگی
 سبهبًذّی سٍص ببصاس اًذٍاى
ساماندهی مشاغل شهری
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