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 :سخن شهردار  ره آورد خدمت
 

 مسئولیت تصدی مدت در بتوانم امیدوارم و دارم را سپاس و تشکر کمال اینجانب به لطیفی شهر اسالمی شورای محترم اعضای اعتماد حسن از ابتدا در

 ...ا انشاء .برداریم شهروندان زندگی کیفیت ارتقاء و شهر ی توسعه جهت در مؤثری گامهای عزیز مسئولین و شهروندان همه همکاری و همفکری با شهرداری

 و مواهب بهترین از گردند می محسوب اسالمی نظام این اصلی نعمتان ولی عنوان به (ره) انقالب کبیر معمار و بنیانگذار فرموده به که مردم به صادقانه خدمت

 و مؤمن والیتمدار، خونگرم، مردمی آن در که  دارم را شهری به رسانی خدمت توفیق که شاکرم را تعالی و تبارک خداوند و کنم می افتخار . است الهی نعمتات

   .کنند می زندگی هم کنار در آرامش و صلح با مردم هم باز (سنی و شیعه) بودن مذهبی دو به توجه با و دارد خود در را مهمانواز

 جهت در تالش شهروندان، برای امنیت آسایش، رفاه، امید، روحیه ایجاد است، اهمیت حائز اسالمی شورای و شهرداری مجموعه برای امروزه آنچه شک بی

   .است شهروندان زندگی کیفیت و ارتقاء شهری، صحیح اصول و قوانین و ضوابط معیارها، براساس شهر توسعه و عمران

 و رسانی خدمات و شتاب ، شهروندی  حقوق و حق به احترام شهرداری جایگاه ارتقاء و اقتدار پایه بر را خود کار اصلی اولویت راستا، همین در لطیفی شهرداری

  .است نهاده شهروندان رفاه و آبادانی و عمرانی توسعه

 و ها ساخت زیر ایجاد و فرهنگی عمرانی، های زمینه کلیه در ها طرح اجرای برای نظرات نقطه ارائه و بیشتر مشارکت خواهان فهیم شهروندان عموم از

 "سازد می شهروند را شهر" که چرا باشیم لطیفی شهر سطح در بیشتر چه هر آبادانی و عمران توسعه و شکوفایی شاهد ...ا انشاء تا بوده شهری تاسیسات

 مجموعه لذا است، شهرداری با مردم مشارکت جذب ی الزمه و شهروندی حقوق از جزئی شهرداری اقدامات مجموعه از شهروندان آگاهی اینکه به عنایت با

   .گرامی شهروندان استحضار جهت باشد می اخیر سال دو در لطیفی شهرداری عملکرد از گزارشی رو پیش

 از را خود قدردانی مراتب و آورم بجا به را سپاسگزاری و حمد کمال عزیز شهروندان حضور عظیم نعمت وجود واسطه به خداوند درگاه از دارد جا پایان در

   .آرزومندم برایتان سالمت و صحت با توام افزون روز توفیق منان خداوند گاه در از و نمایم اعالم شما مشارکت

 

1صفحه   

با تشکر  
مهدی حیدری    

وند لوح قلم                 گار وجود و عدم                                                                                              بنام خدا حقیقت ن  

یی هک داننده ی رازاهست         نخستین سرآغاز آغازاهست                                                                             خدا  
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 : شوراسخن 

 

و نائب بر حقش حضرت آیت اهلل خامنه ای و درود بی پایان بر روان پاک رهبر کبیر انقالب و شهدای هشت سال  )عج( سالم و درود به پیشگاه امام زمانبا 

صمیمانه ترین درودها و سپاس ها را به محضر شهروندان عزیز و گرامی شهر لطیفی که با همیاری و مساعدت و تامل خوب و سازنده موجبات و  جنگ تحمیلی

 .  رشد و پیشرفت و شکوفایی شهر را شتاب بخشیدند ابراز می نمایم

فهیم و گ، شورای اسالمی شهر همواره خدمت به خلق خدا را عبادت و اسباب رضایت خداوند منان دانسته و تالش نموده با خدمت بی منت به شهروندان بزر

ساخته شود شهری که در آن امکانات لطیفی مشارکت همه جانبه موجبات توسعه، پیشرفت و ترقی و تعالی این شهر را فراهم نماید تا شهری درخور شهروندان 

ستیم آنچه وانرفاهی و خدماتی بصورت عادالنه در تمامی نقاط شهر و صرفاً جهت کسب رضایت شهروندان عزیز توزیع گردد و خدا را شاکریم که در این مدت ت

شورای ای که در بضاعت و توان شهرداری و شورای اسالمی شهر بود انجام دهیم و این مهم جز در سایه دعای خیر شهروندان محترم و اتحاد و همدلی اعض

روردگار یکتا ن پاسالمی و همکاری و تعامل خوب و سازنده با شهرداری و زحمات شبانه روزی شهرداری و پرسنل خدوم و تالشگر آن و باالتر از همه لطف بیکرا

 .و پیروی از والیت امر مسلمین، امکان پذیر نبود

ن و ولیدر پایان از تالش ها و زحمات اعضای محترم شورای اسالمی و شهردار لطیفی و پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری و کارگران زحمتکش و کلیه مسئ

امید است مسئولین  .عزیزانی که شهرداری و شورای اسالمی را یاری نمودند قدردانی و تشکر نموده پیشرفت و شادی و شادابی شهروندان را آرزو می نماییم

 .محترم استانی و کشوری با حمایت های بیشتر خود شورای اسالمی شهر را در برنامه ریزی و ارائه خدمات بیش از پیش یاری نمایند

 

هللا الرحمن الرحیمبسم              

          حکیمکلید رد گنج هست                                                          

 با تشکر
حسین رپوزی  
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 ره آورد خدمت
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 ره آورد خدمت

6صفحه   



   متر2700  طول به گذاری کانیو عملیات و مترمربع 20000   مساحت به معابر آسفالت و زیرسازی نهضت اجرای  -1

 فجر دهه در آن افتتاح و مترمربع 200  مساحت به نشانی آتش جدید ایستگاه احداث -2

 فجر دهه در آن افتتاح و طبقه دو در مترمربع 360 مساحت به  (فرهنگسرا ) مهربانی سرای  ساختمان احداث پروژه -3

 مترمربع 1300 مساحت به برق توزیع مشارکت با قرارداد و خورشیدی کیلوواتی 80 نیروگاه احداث پروژه -4

 طول متر 174  متراژ به معبر کشی خط و جمهوری متری 35 بلوار احداث پروژه -5

 مترمربع 1843 مساحت به (بندر سمت از ورودی)غدیر میدان روفوژ زیباسازی پروژه -6

    متری 35 معبر رو پیاده شهری مبلمان ایجاد پروژه -7

 مترمربع 6000 مساحت به شهری معابر و اصلی خیابان آسفالت گیری لکه عملیات -8

 مترمربع 20.000 مساحت به خاکی معابر تسطیح و زیرسازی ، بهسازی عملیات -9

 ره آورد خدمت
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 کارشناس واحد عمران -عبدالکریم پدرام 



 ضلع شمالی -کوچه شهید قاصدی
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 کانیوگذاری

 خاکبرداری

 ریزیمخلوط 

 ریزیبیس 

 (گیریلکه )قیرپاشی و آسفالت 

 مترطول  300

 مترمکعب 830

 مترمربع 2790

 مترمربع 50

 مترمربع 300

کوچه  -ضلع جنوبی میدان شهدا
 شهید قاصدی

 ره آورد خدمت
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 رفاه شهروندان  جهتبهسازی معابر، بهبود عبور و مرور : هدف



 خیابان صابرین به کوچه شهید قاصدی و فرعی انتهای 
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 شهید قاصدی کانیوگذاری ضلع جنوبی
 خیابان صابرین کانیو گذاری انتهای

 خاکبرداری

 مخلوط ریزی

 مترطول367
 متر طول 192

 مترمکعب 150

 مترمکعب 80

 جوبی خیابان شهید قاصدی ضلع
 ضلع شرقی خیابان صابرین

 

 

 ره آورد خدمت
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 رفاه شهروندان  جهتبهسازی معابر، بهبود عبور و مرور : هدف



 مترمربع 1300: قیرپاشی و آسفالت

 متر مکعب        450:برداریمترطول         خاک  140:  کانیوو گذاری 

 مترمربع 1200: بیس ریزی          متر مربع  1300: مخلوط ریزی

 بهسازی معابر و تسهیل در عبور و مرور  : هدف

 ره آورد خدمت
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 کوچه شهید اکبرپور

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 کانیوگذاری

 خاکبرداری

 ریزیمخلوط 

 ریزیبیس 

 آسفالتقیرپاشی و 

 مترطول  135

 مترمکعب 300

 مترمربع 1425

 مترمربع 1425

 مترمربع 1520

 کوچه شهید اکبرپور

 ره آورد خدمت
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 لکه گیری آسفالت-تا شمال کوچه شهید مرادی -کوچه شهید اکبرپور

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 خاکبرداری

 ریزیمخلوط 

 ریزیبیس 

 آسفالتقیرپاشی و 

 مترمکعب 200

 مترمربع 800

 مترمربع 800

 مترمربع 800

 کوچه شهید اکبرپور ضلع شرقی

 ره آورد خدمت
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 تا منتهی به سرای مهربانی( شمال مسجد صدیق)شهریور  17کوچه 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 کانیوگذاری

 خاکبرداری

 ریزیمخلوط 

 ریزیبیس 

 آسفالتقیرپاشی و 

 مترطول  200

 مترمکعب 500

 مترمربع 1800

 مترمربع 2430

 مترمربع 2570

  -شهریور 17کوچه 
 شمال مسجد صدیق

 ره آورد خدمت
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 کوچه سلمان فارسی

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 کانیوگذاری

 خاکبرداری

 بسترکوبیتسطیح و 

 مترطول  365

 مترمکعب 837

 مترمربع 2790

 کوچه سلمان فارسی -جنوب بلوار شهدا

 ره آورد خدمت
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 کوچه رضوان و معابر منتهی به آن

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 کانیوگذاری

 خاکبرداری

سطح مورد نیاز جهت 
 آسفالت

 مترطول  170

 مترمکعب 362

 مترمربع 1450

 

 کوچه رضوان -جنب بانک ملت

 ره آورد خدمت
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 (پارس خزر)کوچه آیت الهی 
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 کانیوگذاری

 آسفالتقیرپاشی و 

 مترطول  32

 مترمربع 1900
 کوچه آیت الهی

 ره آورد خدمت
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اجرای پیاده رو و پارکینگ مورب –عملیات لبه گذاری   عملیات محوطه سازی واجرای باغچه ضلع شمال بلوار 
 اجرای پیاده رو و پارکینگ مورب –عملیات لبه گذاری 

17صفحه   

 ره آورد خدمت



(مناسب سازی معابر -احداث ابنیه)عمران شهری

 متری فاز اول 35احداث بلوار 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

  -لبه گذاری -زیرسازی و مخلوط ریزی -خاکبرداری* 
 باغچه و فضای سبز –تسطیح و کف سازی با موزاییک 

 مترطول روفوژ 94

 مترمربع330مساحت 

ضلع جنوبی   -خیابان جمهوری
 مجتمع شهرداری

 ره آورد خدمت
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بلوک کاری  –عملیات لبه گذاری 
 باغچه و لوله غالفی



(مناسب سازی معابر -احداث ابنیه)عمران شهری

 متری فاز دوم 35احداث بلوار 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

زیرسازی و مخلوط   -خاکبرداری* 
تسطیح و کف سازی  -لبه گذاری -ریزی

 باغچه و فضای سبز –با موزاییک 

 مترطول روفوژ 80

 مترمربع315مساحت 

ضلع جنوبی   -خیابان جمهوری
 مجتمع شهرداری

 ره آورد خدمت
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(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 متری  35ایجاد مبلمان شهری پیاده رو معبر 
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

نصب سطل زباله و  -ایجاد دیواره کاهگلی با آبچک چوب مر*
 صندلی و چراغ فانوسی

 متری 35ضلع شمالی معبر  متر مربع 230

 نصب پایه چراغ پارکی اجرای کاهگل جداره پیاده رو

 ره آورد خدمت
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 ره آورد خدمت



(فرهنگی)عمران شهری 

 پروژه احداث سرای مهربانی
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 -نماسازی - دوطبقه در ساختمان احداث *
 امکانات تجهیز و تکمیل – سازی محوطه

 امور جهت فضاسازی و آشپزخانه و بهداشتی
 آموزشی و فرهنگی

 مترمربع 600:  عرصه

 مترمربع360:  اعیان

  17 کوچه-غدیر میدان
  دفتر پشت شهریور
 اسالمی شورای

 فرهنگی ، آموزشی و مذهبیایجاد فضای :هدف 

 ره آورد خدمت
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 احداث ایستگاه جدید آتش نشانی(خدماتی)عمران شهری 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

بتن   -نماسازی –اجرای اسکلت بتن آرمه *
درب کرکره  –سقف کاذب و روشنایی  -کف

 ای برقی  

 مترمربع 200

  -بلوار جمهوری
ضلع شرقی زمین 

 ورزشی 

 ره آورد خدمت

23صفحه   



(توسعه فضای سبز شهری و مناسب سازی محیط) عمران شهری

 پروژه احداث پارک چرخاب

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

ایجاد فضای ورزشی و پیاده روی و دوچرخه *
  -آبنما -سکو -آالچیق-بازی کودکان-سواری 

 سنگ فرش  

 مترمربع 6000
ورودی شهر لطیفی  

 از سمت الر

 ره آورد خدمت

24صفحه   



 ره آورد خدمت

25صفحه   



(توسعه فضای سبز شهری و مناسب سازی محیط) عمران شهری

 (ورودی از سمت بندر)زیرسازی و  زیباسازی روفوژ میدان غدیر

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

چمن  -کف سازی با سنگ قلوه -زیرسازی* 
 کاشت نخل و نورپردازی بلوار -باغچه -مصنوعی

 میدان ورودی از سمت بندرعباس مترمریع 1843

 ره آورد خدمت

26صفحه   



 ره آورد خدمت

27صفحه   



(توسعه فضای سبز شهری و مناسب سازی محیط) عمران شهری

 پروژه پیاده رو سالمت از سمت بندرعباس

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

تسطیح و بسترسازی  *
 مسیر  

 ورودی از سمت بندر( ع)شمال بلوار امام علی  مترمربع 3528

از سمت بندرعباس ( ع)زیر سازی شمال بلوار امام علی   

از سمت بندرعباس ( ع)زیر سازی شمال بلوار امام علی   

 ره آورد خدمت

28صفحه   



(مناسب سازی معابر -احداث ابنیه)عمران شهری

 غدیرتکمیل میدان  پروژه

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 مخلوط ریزی و تسطیح -گذاریلبه * 

مجوزها ی الزم جهت توسعه و تصویب طرح  اخذ  * 
 میدان از مراجع ذیصالح

 مترمربع 3415
ورودی از سمت  

 میدان غدیر -بندر

 ره آورد خدمت

29صفحه   



 ره آورد خدمت

30صفحه   



(جذب درآمد پایدار ) 

 وزارت کشور قانون نوسازی و عمران شهری توسط 2ابالغ صدور مجوز ماده 

 شرح مختصر پروژه

قانون نوسازی و عمران شهری جهت انجام مراحل اجرایی قانون ممیزی   2اجرای ماده  صدور مجوز* 
 امالک و وصول عوارض نوسازی  به منظور جذب درآمد پایدار برای شهرداری

 شهری خدمات توزیع و ارائه برای ریزی برنامه جهت به لطیفی شهرداری
 اطالعاتی بانک به آن تبدیل و شهر سطح اطالعات آوری جمع به اقدام

 خالل در و است، نموده صالح ذی شرکت با قرارداد عقد با شهر توصیفی
 از برخی به اینجا در  که گرفته صورت مهمی بسیار اقدامات قرارداد این
 : گردد می اشاره آنها

 شهر سطح معابر و امالک کدینگ و.بندی بلوک -1
 GIS افزاری نرم های سیستم در شهر اصناف و امالک اطالعات ثبت -2
 CAD و
 منحصر نوسازی کد و کدپستی درج با ای رایانه ممیزی کارت صدور -3
 ملک عر برای فرد به
 شهر پایه نقشه بروزرسانی -4
 شهر اطالعات از مدیریتی گزارش و آمار هرنوع تهیه -5
 

 تجاری – مسکونی واحد 2122 به قریب ، شهر امالک ممیزی پروژه در

 مثنی بایر ملک واحد 386 و بایر امالک واحد 2233 و آپارتمانی –
 .است شده برداشت

 ره آورد خدمت

31صفحه   

 ممیزی امالک پروژه
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

برداشت کلیه ی عوارض موجود   -کل شهر GISتهیه نقشه *
منطقه   –اهم از پی ،زمین بایر، مسکونی ، تجاری و مثنی 

 بندی نقشه شهری

 عدد 2122:  مسکونی،تجاری

 عدد 2232(:  تفکیکی)بایر

 عدد 386(:  مثنی)بایر

 شهر لطیفی



(جذب درآمد پایدار ) عمران شهری 

 خورشیدی  کیلووات 80احداث نیروگاه  پروژه

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

تسطیح و آماده   -نقشه برداری محل اجرای پروژه*
تحویل زمین جهت اجرای -سازی و مخلوط ریزی

 فنداسیون و نصب سازه و پنل های خورشیدی  

 مترمربع 1200
سالن  شاملی ضلع 

 ورزشی

  پایدار درآمد کسب جهت خورشیدی ازنیروگاه که ایران در شهرداری اولین لطیفی شهرداری
 .کند می استفاده

  جذب جهت واتی کیلو 80 خورشیدی نیروگاه احداث به اقدام که ایران در شهرداری اولین
 باحضور و.است نموه کشور های دهیاری و شهرداریها سازمان از تسهیالت اخذ با پایدار درآمد
  افتتاح فجر مبارک دهه در پروژه این اجرایی معاونت و فارس محترم استاندار رحیمی دکتر

 .گردید
 ریال میلیار ده بر بالغ ای هزینه با مربع متر 1200 وسعت به زمینی در پروژه این است ذکر شایان
  تواند می و بوده پذیر تجدید شکل ترین اعتماد قابل خورشیدی انرژی تولید باعث که شده اجرا

  خورشیدی نیروگاه فتوولتائیک پانل.شود استفاده انرژی تامین به کمک برای مختلف های شکل به
 است ساعت 3260لطیفی شهر در ساالنه آفتابی ساعت اینکه به توجه با نیروگاه این در شده تعبیه
   .نمود خواهد الکتریسیته تولید در زیادی توان

 ره آورد خدمت

32صفحه   

 :از احداث این پروژههدف 
 کاهش تلفات شبکه(1

کیلووات ساعت هزار  136تولید انرژی پاک به میزان (2
 در سال

 تولید برق پایدار(3

 صرفه جویی در مصرف برق(4

 سال برای شهرداری     20جذب درآمد پایدار با افق (5

 



 ره آورد خدمت

33صفحه   



 حمل و نصب تجهیزات فنداسیون و سازه

موزاییک فرش پیاده رو -محوطه سازی اجرای سیستم دوربین مدار بسته  

 ره آورد خدمت

34صفحه   



 زیرسازی و تسطیح محل احداث نیروگاه

اجرای پرایمر قیری جهت عایق نمودن  
 بتن فنداسیون

 ره آورد خدمت

35صفحه   



(تأسیسات شهری)عمران شهری 

 اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی سطح شهر

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 مترمربع 10000 عملیات اصالح و مرمت و خدمات مکانیکی و برقی  انجام * 
سطح شهر  

 لطیفی

 ره آورد خدمت

36صفحه   



(فرهنگی)عمران شهری 

 نصب تابلو تبلیغاتی 

 محل اجرا تعداد شرح مختصر پروژه

 معبر اصلی  شهر عدد 5 نصب تابلو تبلیغاتی  

 ره آورد خدمت

37صفحه   



(فرهنگی)عمران شهری 

 نصب تابلو بنام شهدا در کوچه ها و معابر شهر
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 عدد 220 نصب تابلو بنام شهدا در کوچه ها و معابر شهر
کوچه ها و معابر شهر  

 لطیفی

 ره آورد خدمت

38صفحه   



(فرهنگی)عمران شهری 

 گویی در ورودی لطیفی نصب تابلو خوش آمد
 محل اجرا ابعاد شرح مختصر پروژه

 متر 2*6 خوش آمدگویی سی ان سینصب تابلو 
لطیفی از  ورودی

 سمت بندرعباس

 ره آورد خدمت

39صفحه   



 :آذین بندی  شهر ویژه دهه مبارک فجر 

 ره آورد خدمت

40صفحه   

(فرهنگی)عمران شهری 



 ره آورد خدمت :بهمن و برپایی ایستگاه صلواتی توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر لطیفی  22راهپیمایی 

41صفحه   



 ره آورد خدمت

42صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 رمضانویژه ماه مبارک نصب المان 
 میدان شهدا -لطیفی : مکان 

 ره آورد خدمت

43صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 نصب المان امربه معروف و نهی از منکر
 نبش بلوار وحدت( ع)بلوار امام علی  –لطیفی : مکان 

 ره آورد خدمت

44صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 نصب المان زکات
 نبش خیابان شهید خاوری( ع)بلوار امام علی  –لطیفی : مکان 

 ره آورد خدمت

45صفحه   



 ره آورد خدمت

46صفحه   



 مترمربع 3000پروژه رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح شهر به مساحت *      

 مترمربع 2000 به مساحت( ع)ایجاد مبلمان شهری و زیباسازی منظرشهری  بلوار امام علی *       
------------------------------------------------ 

 شاداب و دلنشینپویا و منظر شهری فضایی ایجاد : هدف

 ره آورد خدمت

47صفحه   



 ره آورد خدمت

48صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 نورپردازی بلوار شهدا 

 محل اجرا مساحت/ متراژ شرح مختصر پروژه

آذین بندی و -نصب چراغ دفنی وپروژکتور*
 نصب چراغ پارکی -اجرای المان نوری

 مترمربع 5000

ورودی شهر از سمت 
الر تا انتهای بلوار امام  

 (ع)علی

 ایجاد فضایی متفاوت از شهر لطیفی در نمای شب: هدف

 ره آورد خدمت

49صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 تا منتهی به پمپ بنزین( ع)نورپردازی بلوار امام علی 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 اجرای المان نوری -نصب چراغ دفنی وپروژکتور*
5300 

 مترمربع

تا ( ع)بلوار امام علی
 منتهی به پمپ بنزین

 ره آورد خدمت

50صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 شهر از سمت بندر ورودی( ع)نورپردازی بلوار امام علی 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 یک کیلومتر های رنگی مخروطی شکل نصب چراخکشی  و  ریسه*
تا ( ع)بلوار امام علی

 منتهی به پمپ بنزین

 ره آورد خدمت

51صفحه   



(جداره سازی -زیباسازی معابر)عمران شهری 

 نورپردازی و زیباسازی جداره مسجد جامع 
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

پروژکتور  و  ال ای دی نوارینصب چراغ *
 نوری اجرای المان  -دیواری و دفنی

 مسجد جامع-(ع)بلوار امام علی مترمربع 500

 ره آورد خدمت

52صفحه   



 حفظ ایمنی و اصالح ترافیکی معابر : هدف 

 ره آورد خدمت

53صفحه   

 عکس یعد -کوچه شهید مرادی   عکس قبل -کوچه شهید مرادی  
 جابجایی پایه فشار ضعیف -کوچه معراج  

جابجایی پایه   -کوچه پیرکوکب  

 فشار ضعیف

 پایه گذاری روشنایی روفوژ وسط -(ع)بلوار امام علی   



 ره آورد خدمت

54صفحه   



 ره آورد خدمت

55صفحه   



 ره آورد خدمت

56صفحه   

  درجه ارتقاء نتیجه و بوده شهرداری مجموعه و شهروندان شهر، برای بزرگ پدیده ای لطیفی شهرداری درجه ارتقای

 مردم دهی خدمات بهبود سازمان، گسترش اداری، چارت تغییرات ، دولتی های بودجه و امکانات افزایش ها، شهرداری

 .باشد می وغیره فعالیتها شدن تخصصی و مدیریتی های پست تعداد افزایش ، پرسنل حقوق افزایش ،

  کشوری تقسیمات لحاظ از شهر موقعیت ، شهر جمعیت مهم شاخص سه مبنای بر ها شهرداری درجه ارتقا است گفتنی

 سال دو در اول، شاخص دو در محسوس تغییر عدم به توجه با و پذیرد می انجام شهرداری خالص و مستمر درآمد و

  ورودی موقعیت بر تکیه و عمومی همکاری و مردمی های مشارکت جلب بر جدی اهتمام با لطیفی شهرداری گذشته

  کمتر و بزرگ موقعیت به توانست ، خدمات و امکانات بردن باال و مستمر و پایدار های درآمد ایجاد به نسبت ، استان

 .یابد دست 5 به 3 از ای درجه دو همزمان ارتقاء یعنی کشور، وزارت در داده رخ



 مورد توافق نامه 40انجام  -1

 تملک ملک آقای فیروز بهره مند -3

 تملک ملک آقای حسین اکبرپور -4

 تملک ملک آقای محمد حسین اکبری –5

 تملک امالک حاصل از تفکیک درسهم شهرداری -6

 فقره پرونده حقوقی، جزایی در دادگستری الرستان ، جهرم و دیوان عدالت اداری 7پیگیری  -6

 تهیه و تکمیل دفترچه امالک و جانمایی امالک شهرداری و ثبت آنها -7

 ره آورد خدمت

57صفحه   

 مسعود کریمیان 
 حقوقیواحد کارشناس 



 ره آورد خدمت

58صفحه   



 عدد 220شهدا  به تعداد بنام نصب تابلو معابر  -1

 عدد 5نصب تابلو های تبلیغاتی به تعداد  -2

 نصب المان ماه و قرآن در میدان شهدا -3

 اجرای کاهگل جداره ها ی سطح شهر -4

نصب پایه های خیابانی اطراف میدان شهدا جهت تأمین   -5

 روشنایی و زیبایی منظر شهری

 دوره 4هرس درختان سطح شهر طی  -6

 گل کاری سطح شهر -7

 نهالکاشت  -8

 تنظیف و شست و شوی معابر وجداول سطح شهر –9

 ایجاد ترانشه سایت دفن زباله -10

 ستاد تسهیالت نوروزی -11

 الیروبی مسیل آبهای خروجی شهر -12

 احداث خاکریز جنب رودخانه بروند ضلع جنوبی شهر -13

 شهرجمع آوری نخاله و مخلوط ریزی  کوچه های سطح  -14

 شهررنگ آمیزی تک لبه های سطح  -15

 پرخطرجابجایی پایه برق در بافت فرسوده در محل های  -16

 تخریب ملک های فرسوده و مخاطره آمیز در سطح شهر -17

 

جمع آوری ضایعات ساختمانی و نخاله از سطح شهر و   -18

 مترمربع4500کوچه ها به مساحت 

 مرحله کنترل سگ های ولگرد و جونده کشی 7انجام  -19

نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر به مساحت   -20

 مترمربع 3000

 استفاده از چمن مصنوعی بجای چمن طبیعی -21

سنگ فرش بلوارهای سطح شهر  و باکس بندی باغچه و   -22

 صرفه جویی در مصرف آب

 کاشت نهال و توسعه فضای سبز شهری   -23

 جداسازی کامل آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری -24

آبیاری فضای سبز شهری بصورت قطره ای و صرفه   -25

 جویی در مصرف آب

تشکیل ستاد مدیریت بحران در ایام بارندگی و ارئه  -26

 خدمات به شهروندان

 تشکیل ستاد مبارزه با ویروس کرونا -27

 ره آورد خدمت

59صفحه   

 خدمات شهرکارشناس واحد  -علی اکبر ملک زاده



(توسعه فضای سبز شهری و مناسب سازی محیط) عمران شهری

 فضای سبز شهریهکتاری  2توسعه 
 مقدار شرح مختصر پروژه

  کنوکارپوسگیاه عدد 30کاشت -نارنجنهال اصله  10کاشت  *

عدد گیاه پالم  30کاشت  -گیاه شیشه شورعدد  15کاشت  -
کاغذی و عدد گل  20برهان گلی و عدد  60کاشت -واشنگتون

 عدد نخل در پارک جنگلی 20

 مترمربع گل کاری سطح شهر 3000

 مترمربع ورودی از سمت بندر 400

 متر مربع میدان شهدا 200

 (ع)مترمربع پیاده رو ضلع جنوبی بلوار امام علی 100

 مترمربع جلو ساختمان شهرداری 300

 ره آورد خدمت

60صفحه   



(توسعه فضای سبز شهری و مناسب سازی محیط) عمران شهری

 (گل کاری فصلی) توسعه فضای سبز شهری 
 شرح مختصر پروژه

 :کاری فصل پاییز  گل
 کیلوگرم بذر جعفری 2کاشت -

 کیلوگرم بذر آهار 2کاشت -
 کیلوگرم بذر همیشه بهار 4کاشت -
بوته گل میمونی و اطلسی ،  5000خرید و کاشت -

 ...جعفری ، آهار و 
 جعبه اطلسی و میمونی200خرید و کاشت -

 :گل کاری فصل بهار -
 
بوته گل  1000کاشت  -

اطلسی هلندی، داوودی، 
 پریوش

 :گل کاری فصل تابستان 
 
کیلوگرم بذر آهار،تاج  4کاشت -

 ...خروس و آشالنتوس و 
 

 ره آورد خدمت

61صفحه   



 ره آورد خدمت

62صفحه   



(توسعه فضای سبز شهری و مناسب سازی محیط) عمران شهری

 پروژه جداسازی آب شرب از فضای سبز  
 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

 جداسازی آب شرب از فضای سبز و اجرای آبیاری قطره ای
مربع متر  5000

 فضای سبز
 بلوار اصلی شهر

 ره آورد خدمت

63صفحه   



 
 گل کاری سطح شهر* 

 گل کاری و هرس درختان سطح شهر* 

 ایمن سازی و پیشگیری از تولید گرده ، زیباسازی محیط سبز شهری: هدف 

 ره آورد خدمت

64صفحه   



نصب پایه های خیابانی اطراف میدان شهدا جهت تأمین  * 
 روشنایی و زیبایی منظر شهری

 

 

دوره 4هرس درختان سطح شهر طی *   

 تنظیف و شست و شوی معابر  و جداول سطح شهر* 
 تنظیف خیابان اصلی و جداول بصورت روزانه-
 تنظیف کوچه ها و محالت بصورت هفتگی  -

 ره آورد خدمت

65صفحه   



ایجاد ترانشه جهت دفن بهداشتی زباله های شهری*   

 

الیروبی مسیل آبهای خروجی شهر*   

احداث خاکریز جنب رودخانه بروند * 
 ضلع جنوبی شهر لطیفی

 ره آورد خدمت

66صفحه   



 رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر* 
 رنگ آمیزی سطل های زباله سطح شهر* 

 

 ستاد مبارزه با بیماری کرونا* 

 ره آورد خدمت

67صفحه   



(مناسب سازی معابر -احداث ابنیه)عمران شهری

 احداث ساختمان جدید کالنتری 

 محل اجرا مقدار شرح مختصر پروژه

احداث ساختمان جدید کالنتری در دو طبقه  با 
 مشارکت شورای اسالمی شهر لطیفی

 مترمریع عرصه 360

 مترمربع اعیان 415

کوچه   –لطیفی 
 شهید جوان

 ره آورد خدمت

68صفحه   



 (1398ماهه سال  12) پرونده های ارجاعی به واحد ساختمان تعداد 

 ردیف شرح پرونده 1398سال 

 تعداد

 1 صدور پروانه ساختمانی مورد41

 3 تمدید پروانه ساختمانی  مورد 45

 4 پایان کار پروانه ساختمانی  مورد 40

 ها مجموع پرونده 126

 ره آورد خدمت

69صفحه   

 کارشناس واحد ساختمان -احمد قنادی



 قانون 2 ماده نوسازی عمران مجوز اخذ  با شهرداری این -

 اجرای جهت پیمانکار جذب و کشور وزارت از شهری زمین

 برگ صدور به منجر نهایتاً که شهر سطح در امالک ممیزی

 . است شده نوسازی

 از که 100 ماده کمیسیون به 98 سال در پرونده 11 تعداد ارجاع  

 آمده عمل به جلوگیری ضوابط از خارج سازهای و ساخت

 به حکم مابقی و تخریب به حکم مورد یک بین این از که

 .شد داده جریمه پرداخت

 به سپند سامانه در آموزی دانش نقل و حمل خودروهای ثبت 

 عدد 31  تعداد

 سامانه در عمومی نقل و حمل ناوگان فعال خودروهای ثبت 

 کشوری نقل و حمل آمار جامع

 شهرداری های کمیسیون و درآمد شهرسازی، جامع برنامه نصب

 لطیفی شهر امالک ممیزی پروژه اجرای

  در هرمزگان سمت از ورودی غدیر میدان طرح تصویب  -

 شهرستان ترافیک شورای کمیسیون

 ره آورد خدمت

70صفحه   

 حمیدرضا پرند کارشناس واحد فنی



 سیستم جامع شهرسازی
 محل اجرا شرح مختصر پروژه

راه اندازی سیستم جامع شهرسازی جهت دسترسی سریع به اطالعات  *
 و صنفیدرآمد  –پرونده های شهرسازی و نوسازی 

 شهرداری لطیفی

 ره آورد خدمت

71صفحه   



 قراردادی و  پیمانی کارمندان کارگزینی احکام  تنظیم -

 جدید سال در اجرا جهت خدماتی نیروهای مزایای و حقوق آنالیز تنظیم و تهیه -

 شهرداری قراردادی نیروهای از نفر 6 اداری جلسه صورت تنظیم و وضعیت تبدیل پیگیری -

 پیمانی پرسنل شغلی گروه ارتقاء پیگیری و استانداری تأییدیه دریافت و پیمانی نیروهای ساالنه ارزشیابی فرم تنظیم -

 فارس استانداری سوی از شده برگزار آموزشی  دوره و الر شهرداری محل در پیمانی نیروهای خدمت بدو آموزشی ی دوره نام ثبت-

 جلسات مصوبات پیگیری و گزارش ی ارائه و پرسنل و  محترم شهردار حضور با یکبار هفته دو هر ادارات ی جلسه تشکیل-

 شهر ی باتجربه افراد و مهندسین و کارکنان و شهردار حضور با زیباسازی و شهرسازی و فنی ی کمیته تشکیل-

 شرکتی و اداری پرسنل رفاهی امور پیگیری-

 مربوطه ی کمیته دبیری و شهرداری بحران مدیریت ی کمیته تشکیل-

 پرسنلی های مأموریت جهت 405 پژو دستگاه یک اجاره-

 (درسال نوبت 2 ) پرسنل به کاال سبد تهیه-

 کرونا ویروس با مبارزه مکرر جلسات -

 ره آورد خدمت
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 کارشناس امور اداری و کارگزینی –گرگی رسول 



 ره آورد خدمت
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 مسئول واحد درآمد  -حسینیغالمرضا 

 کشور ساالنه ی بودجه در واقع در و گردد می حاصل محلی شهر ی حوزه منابع از  آنها درآمدهای که هستند محلی و عمومی تشکیالت و ها سازمان از یکی ها شهرداری

 حیاطی نیاز هزاران بتوانند تا باشند داشته پایدار درآمدهای به خاصی توجه ها شهرداری گردیده باعث امر این یابد، نمی تخصیص بودجه عنوان به ها شهرداری به ارقامی

 ابزار .گردد می تأیید و تصویب ، تهیه سال هر برای که  شهرداری هر مصوب تعرفه اساس بر مصوب قانون طبق  شهرداری درآمدهای .سازند برآورده و تأمین را شهر

 شهر هر ... و شهری درآمدهای اقتصادی، ، مالی شرایط که چرا  باشد داشته وجود خود به منحصر های تعرفه شهر هر برای دارد امکان و هاست دریافت ی نحوه قانونی

 مالی مساعدت طریق از شهرداری درآمدهای نداشته، پایدار درآمد  شهرداری اینکه به توجه  لطیفی شهر در . باشد می متفاوت شهرها سایر با و بوده فرد به منحصر

 تأمین خودیاری و تبلیغاتی های آگهی کاربری، تغییر آالت، ماشین کرایه استعالم، کارشناسی، پسماند، شهر، سطح تفکیک، ساختمانی، های عوارض شامل که شهروندان

 .است گردیده جذب 98 سال مصوب بودجه برآورد از درصد 195 میزان به 98/12/29 لغایت 98/1/1  تاریخ از شهرداری درآمد مبلغ کل که شود می

98ماهه سال  9مبلغ وصولی  درصد  ردیف 98مصوب سال  بودجه 

195 % ریال45.000.000.000 ریال 87.940.862.304   1 



 ... و متوسط جزئی، معامالت های پرداخت دستور صدور

 دارایی و بیمه ، حقوق کسورات اسناد وتنظیم تهیه

   (جاری ) عمرانی غیر قرارداد فقره 1 و عمرانی قرارداد فقره 18 انعقاد

 شده ارجاع های نامه پیگیری

  ادارات، های نامه به پاسخ و مالی واحد  روزانه امورات پیگیری

 اشخاص پیمانکاران،

 ماه و اسناد شماره تفکیک به مالی اسناد بایگانی

   حقوق  اسناد تنظیم و تهیه

 1399 سال بودجه تنظیم

 1398 سال بودجه متمم تنظیم

 داخلی حسابرسی انجام

 ره آورد خدمت
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 :شامل واحد این توسط شده انجام های فعالیت

 

 عدد10 : متوسط معامالت کمیسیون جلسات تعداد-

   عدد10 منعقده قراردادهای ، عدد15 عالی معامالت-

 بانکی مغایرت صورت تهیه-

 مالی های صورتحساب تهیه -

 ها حساب از صادره های چک مشخصات تهیه -

 ...و تمدید و بانکی های نامه ضمانت لیست تهیه -

 حسابداری اسناد صدور -

 رسیده های  وضعیت صورت  پرداخت دستور صدور -

 مالی واحد مسئول   -فریده رویین تن



 : استعالم و خرید جهت شده انجام های فعالیت  اهم از ای خالصه

 شهر سطح های خیابان تردد ایمنی جهت ترافیکی عالئم خرید-

 شهری سبز فضای آبیاری جهت غالفی و ای قطره ی لوله خرید-

 نشانی آتش آشیانه  ساختمان  تکمیل جهت مصالح و لوازم خرید-

 شهرداری جدیداالحداث اداری  ساختمان  تکمیل جهت مصالح و لوازم خرید-

  مسیر راهنمای منکر،تابلو از نهی و معروف ،امربه زکات) شهری المانهای خریداری-

 (..و گویی آمد خوش ،تابلو

 ... و زباله ،سطل پارکی نیمکت ، صندلی اری خرید-

 شهری مبلمان خرید و استعالم-

  نورپردازی جهت ... و روشنایی المان و ریسه و چراغ پایه خرید و قیمت استعالم-

 شهر سطح

  سوزی آتش بیمه شهر، مدنی مسئولیت آالت، ماشین بیمه تمدید و پیگیری-

 .شهرداری انبار و اداری ساختمان

 پیمانکاران و فروشندگان به ها هزینه موقع به پرداخت جهت ریزی برنامه-

  نظیر  مذهبی ملی های مراسم برگزاری به مربوط لوازم خرید هماهنگی و پیگیری-

 ... و صفر و محرم ایام ، شعبانیه ایام دولت، هفته آبان، 13

 شهرداری عمرانی و اداری آالت ماشین سرویس و  یدکی لوازم خرید-

 :شامل واحد این توسط شده انجام های فعالیت

 ها واحد از هریک نیاز مورد اقالم برداری لیست -1

   قیمت استعالم اخذ جهت بازار در حضوری مراجعه -2

 کننده درخواست واحد به آنها تحویل و مذکور اقالم حمل و خرید -3

 پرداخت برای ها فاکتور به نمودن ضمیمه جهت الزمه های فرم تکمیل -4

 تنخواه تسویه جهت مالی محترم مسئول به خرید مدارک تحویل -5

   قراردادها  بستن و اقالم خرید پیگیری -6

 ره آورد خدمت
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 حسن رزاقی فرد

 کارپرداز و جمعدار امین اموال

   : باشد می ذیل شرح به شده انجام های فعالیت  اهم از ای خالصه

   شهرداری انبار در موجود وسایل و اقالم از برداری لیست

 شهر اسالمی شورای و شهرداری ساختمان در موجود وسایل و اقالم از برداری لیس

 شده برداری لیست وسایل و اقالم کردن دار کد

 اموال آمار و اطالعات بارگزاری و انبار جامع برنامه اندازی راه

 شهرداری اموال کوبی پالک و برچسب الحاق

 انبار جامع برنامه روزرسانی به و ساالنه انبارگردانی

 شهرداری ساختمان و انبار در موجود اموال از ای دوره بازدید و سرکشی

 واحدها مسئولین به ها اتاق در موجود اموال تحویل

 مصرفی غیر و  مصرفی اموال  تحویل های صورتجلسه و ها فرم تهیه



  قدرشناس شهروندان به الکترونیکی خدمات کلیه ارائه سازی آماده و رسانی اطالع جهت شهرداری سایت وب بروزرسانی و اندازی راه -1

 لطیفی شهر

  برگزاری جهت ... و مساجد امنا هیئت و فرهنگی -مذهبی هیئات ، مساجد هنری – فرهنگی های کانون ، مقاومت های پایگاه با همکاری -2

 کشور مذهبی و ملی های مناسبت کلیه

 شهرستان سطح در لطیفی شهرداری حرم شهدای مقاومت پایگاه مستمر و  چشمگیر های فعالیت -4

 استان و شهرستان و شهر سطح در فرهنگی و مذهبی ملی مراسمات در شهردار حضور -5

 98 سال در پرونده 9 تعداد پیگیری -6

 ره آورد خدمت

76صفحه   



  98 سال

 

 کسب پروانه و وضعیت گواهی -حصارکشی – ساخت پروانه : شامل پرونده تشکیل عدد 82 تعداد -1

 دبیرخانه واحد به وارده نامه 5575 تعداد ثبت -2

 دبیرخانه از صادره نامه  3061 تعداد ثبت -3

 ره آورد خدمت

77صفحه   

 عبدالرضا ایمانی
 مسئول واحد  بایگانی و دبیرخانه



   آالت ماشین دقیق کارکرد و خروج و ورود ساماندهی -1

   االت ماشین کارتکس تنظیم و تهیه -2

 سنگین و سبک آالت ماشین سوخت صحیح مدیریت و کنترل -3

 اجرای جهت ریزی برنامه و سنگین خودروهای ساماندهی -4

 شهر سطح در عمرانی عملیات

 مورد 4 معبر سد نامه ارسال -5

 مورد 37 تخلفات نامه ارسال -6

 405 پژو سواری دستگاه یک خرید -7

 نام ماشین آالت میزان کارکرد تعداد سرویس

 تن 10کمپرسی  1621 سرویس

 خاور 893 سرویس

 بابکت 1600 ساعت

 لودر 1800 ساعت

 نیسان کمپرسی 410 سرویس

 تراکتور 350 سرویس

  98صورت کارکرد ماشین االت در سال 

 ره آورد خدمت
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 موتوریواحد کارشناس  -یوسف حیدری 



 ره آورد خدمت

79صفحه   



 کشور وزارت عمرانی امور معاونت با جلسه -1

 فارس استانداری عمرانی امور محترم معاونت با جلسه -2

 استانداری شوراهای و شهری امور دفتر محترم مدیرکل با جلسه -3

 فارس

 و نقل و حمل عمرانی، امور فنی، دفتر محترم مدیرکل با جلسه -4

 فارس استانداری ترافیک

 استان های شهرداری همیاری سازمان محترم مدیرعامل با جلسه -5

  فارس

  فارس استان شهر بانک محترم مدیرعامل با جلسه -6

 فارس استان برق توزیع شرکت محترم مدیرعامل با جلسه -7

  فارس استان ها کتابخانه امور محترم مدیرکل با جلسه -8

 فارس استان اسالمی محترم شورای با جلسه-9

 اسالمی شورای مجلس محترم نماینده جعفرپور دکتر با جلسه -10

 الرستان ویژه فرماندار و استاندار محترم معاونت با جلسه -11

  الرستان مرکزی محترم بخشدار با جلسه -12

 الرستان دادگستری محترم رئیس و دادستان با جلسه -13

 الرستان سپاه محترم فرمانده با جلسه -14

 ره آورد خدمت

80صفحه   

 مسئول دفتر شهردار –رضا واحدی 

 الرستان شهرسازی و راه محترم مدیرکل با جلسه -15

 الرستان شهرستان محترم جمعه امام با جلسه -16

 فارس استان جنوب سنت اهل امور در فقیه والیت محترم نماینده با جلسه -17

 الرستان شهرسازی محترم معاونت با جلسه -18

  الرستان اجتماعی تامین محترم رئیس با جلسه -19

  الرستان انتظامی محترم فرمانده با جلسه -20

 الرستان برق توزیع محترم مدیریت با جلسه -21

  الرستان ای حرفه و فنی آموزش مرکز محترم رئیس با جلسه -22

 لطیفی شهر بزرگان و مشورتی شورای فعلی، اسبق، اسالمی شورای اعضای با جلسه -23

 لطیفی 13 کالنتری رئیس با جلسه  -24

 الرستان مهندسی نظام رئیس با جلسه -25

 شهر محترم شورای حضور با لطیفی شهر آبفا اداره با جلسه -26

 لطیفی شهر های آژانس مسئولین با جلسه -27

 لطیفی شهر مساجد امناهای هیئت با جلسه -28



 ره آورد خدمت

81صفحه   

 الرستان هوایی اورژانس رئیس با جلسه-29

 الرستان شهر بانک رئیس با جلسه-30

 الرستان انصار بانک رئیس با جلسه-31

  الرستان فرودگاه کل اداره نماینده با جلسه-32

  الرستان خیریه امور و اوقاف اداره محترم رئیس با جلسه-33

 لطیفی شهر سنت اهل گان نماینده با جلسه-34

 مختلف های حوزه در پیمانکاران با جلسه-35
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تشکیل جلسه ستاد مبارزه با کرونا به ریاست شهردار و * 
اتخاذ تصمیمات الزم بصورت هرسه روز یکبار وارائه گزارش 
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نصب بنر و تراکت در خصوص راههای مقابله با ویروس کرونا 
در سطح شهر واعالم برنامه هفتگی ضذعفونی نمودن معابر و 

 عمومیمکان های 
 زباله حمل ماشین و ها سطل ضدعفونی
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 :ماسک و توزیع بین شهروندان   12000تهیه و تولید بیش از 
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 شهروندان جهت ضدعفونی ژل عدد 2000 توزیع و خرید
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 بصورت لطیفی کالنتری و درمانی بهداشتی

 میان در روز یک

  بهداشتی مراکز و ادارات و ها بانک کلیه ضدعفونی *
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 ره آورد خدمت

91صفحه   

 ها حسینیه و مساجد ضدعفونی



 اقدامات انجام گرفته جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا

 ضدعفونی نمودن شهر بصورت روزانه

 ره آورد خدمت

92صفحه   

 شست و شوی خیابان اصلی و معابر پر تردد



 اقدامات انجام گرفته جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا
 ره آورد خدمت

93صفحه   

ضدعفونی خودروها با ماشین آتش نشانی  
کنترل و غربالگری ورودی و خروجی شهر توسط نیروهای   در ورودی شهر لطیفی

  24پرسنل شهرداری ، نیروی انتظامی و پویش مردمی در 
 ساعت شبانه روز

 کنترل و غربالگری سرنشین ها توسط دستگاه تب سنج

همکاری با نیروی انتظامی جهت کنترل 
 ورودی و خروجی شهر 
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