


برخی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در طول سال



اسالمی شهر رئیس شورای 

1359: متولد

:تحصیالت

:کارشناسی

معماریمهندسی 



شهرداریسرپرست 

1367: متولد

:تحصیالت

:  کارشناسی

مهندسی اقتصاد کشاورزی

:  کارشناسی ارشد

مدیریت فناوری اطالعات





.ارقام به ریال می باشد



.ددیون پرداخت نشده تماماً عمرانی میباش



:مزایا

صرفه جویی در زمان و هزینه

کاهش خطا و افزایش دقت

سازماندهی

امنیت و بروز بودن اطالعات

 و...



 به منظور استقرار در واحدهای مالی و
ای ذیحسابی و مکانیزه نمودن فرآینده
ثبت، پردازش و گزارش دهی مالی



:مزایا

افزایش امنیت مکاتبات

کاهش هزینه ها

پیگیری موثرتر نامه ها



 به منظور ایجاد احساس جلسات توجیهی
ل مسئولیت و همبستگی در مجموعه پرسن

ت و جلسات فوق العاده به منظور رفع مشکال
معضالت 





(ره)عملیات نقشه برداری بلوار امام خمینی 



ظو حاف( ره)شیب بندی خیابان های امام خمینی 



 کیلومتر 1به طول

 متر2عرض

کار شده با سنگ مالون



حافظ و مولوی، (ره)خمینی خیابان های امام 

هزار متر مربع30حدود : مقدار

ریال که بخش 10.000.000.000هزینه ای بالغ بر 
ام عمده توسط نیرو و ماشین آالت شهرداری انج

.گرفته و در ادامه پروژه نیز انجام میگیرد



و آزادی مقابل( ره)تقاطع خیابان امام خمینی 
بانک کشاورزی



ریال3.950.000.000: قیمت



مدل :UZ1020 ForUse

 ریال4.625.000.000: قیمت



در حال مطالعه و انجام



متر مربع168: زیر بنا





برای پریمکت و قیرپاشی





(سد آشار)مجتمع تفریحی دآلرام 



(ره)بلوار امام خمینی 



میدان حافظ





نشانی با حداقل امکاناتتوسط آتش 



حمل مصالح

تسطیح و خاکبرداری



د به منظور هدایت جریان آبی که از زیر مسج* 
.امیرالمومنین و محدوده آن خارج میگردد



.تچندین مرحله عملیات فوق صورت گرفته اس







فجر و روزهای مبارک و دهه مبارک برای ایام 
فرخنده





به منظور کاهش خطرات ناشی از سرعت زیاد و
سبقت های غیرمجاز

هر تصویر روبرو مربوط به سرعت گیر خروجی ش
.به سمت افشان می باشد



ام نصب تاب و سرسره در مجتمع تفریحی دآلر
(سد آشار)



جمع آوری روزانه



ر تصویر مربوط به بیرون کشیدن خودرو د
.می باشد98بارندگی شدید دی ماه 









توسط کارکنان شهرداری



نابه منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرو* 











دی حمل اقالم مورد نیاز حادثه دیدگان بارندگی
98ماه 



 نیاز و کمک به ایجاد محلحمل اقالم مورد
ه کروناقرنطینه برای افراد مشکوک و مبتال ب

 همکاری همه جانبه از جمله ضدعفونی و
گندزدایی، پست کنترل تردد و ایجاد 

روشنایی در محل ورودی به منظور کنترل
ورود و خروج برای جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا، همکاری و همراهی برای 

حله تعطیلی اصناف، اطالع رسانی شفاهی م
...به محله در خصوص کرونا و 



حمل لوله و تجهیزات و ترمیم محل های حفاری
شده به منظور کمک به توسعه شبکه آب 

آشامیدنی



آوری، تکمیل و تدوین جمع * 
رزاقپرونده های متفاضیان طرح 

طرحی برای مدیریت ترددهای* 
مرزی



هایپروندهتکمیلوآوریجمع
وشدهاحداثمسکونیمنازل
اهدایجهتشهروندانناتمام
بالعوضهایکمک



حمل تجهیزات مورد نیاز مدارس از مهرستان به
آشار



حمل مصالح مورد نیاز ساخت مدرسه در ملک 
آباد و ودگر

















، حافظ و مولوی(ره)خیابان های امام خمینی 



، میدان شهدای دولت، (ره)بلوار امام خمینی 
...میدان حافظ، مجتمع تفریحی و 



 طرح و نقشه احداث ساختمان آماده شده
.است

 همچنین مصالح مورد نیاز خریداری شده
.است





به منظور حذف کاغذ از فرآیند انجام کار و 
افزایش دقت و کارآیی



شهرداری آشار         –( ره)خیابان امام خمینی –شهر آشار –شهرستان مهرستان –استان سیستان و بلوچستان : آدرس

6الی 05437362114: تلفن993811.11349: کد پستی

Asharcity96@gmail.com: ایمیل021.89773595: فکس 

Asharcity.ir: وبسایت


