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 شهرداری شهری خدمات و اجرایی معاون شجاعی سادات هندسم
 با:داشت اذعان منطقه این عمومی روابط با گفتگو در۱ منطقه

 کارکنان تالش و ۱ منطقه شهرداری ۱۳۷ واحد مستمر پیگیری
 تماس ممکن نحو بهترین به و زمان کمترین در اجرایی واحد خدوم
 .میگردد نتیجه به منتج منطقه در ساکن فهیم شهروندان های
 به خدمات ارائه در شهرداری تکلیف به توجه با: داد ادامه وی

 به شهروندان سوی از شده ثبت درخواستهای ممکن، نحو بهترین
 اختیار در و شده بندی اولویت ، خطرسازی میزان و اهمیت ترتیب
 به شده ثبت مشکل حل روند و گرفته قرار مربوطه های واحد

 تا پیگیری این و شده پیگیری ۱۳۷ واحد کاربران سوی از دفعات
 .یافت خواهد ادامه اطمینان حصول
 های تماس تعدد و ۱ منطقه خاص وضعیت:گفت ادامه در ایشان

 ها تماس تعداد بندی رتبه در که محدوده این در ساکن شهروندان
  است داده قرار گانه ۱۱ مناطق میان در اول رتبه حائز را منطقه این

 را شهرداری مجموعه به نسبت عزیزان این اطمینان و اعتماد ،
 .میدهد نشان

 به مربوط مشکالت برخی حتی بعضا که حدیست به اعتماد این و
 طریق از را شهرداری مجموعه از خارج نهادهای و سازمانها دیگر

 رفع و پیگیری به مکلف را خود نیز ما و میکنند دنبال ۱۳۷ سامانه
 .میدانیم شهروندان از مشکل

 :کرد نشان خاطر پایان در وی
 مطلع و ناظر چشم نقش ۱۳۷ سامانه از استفاده با شهروندان
 حصول تا صدر سعه با که انشاهلل و اند شده دار عهده را شهرداری

 .بمانند شهرداری مجموعه همکار و همراه مشکل رفع و نتیجه

 : شیراز یک منطقه شهردار
 است شهروندان به رسانی خدمت ما هدف

 را مردم به خدمت شهردار منطقه یک اسماعیلیدکتر 
 ما هدف: کرد خاطرنشان و دانست شهرداری رسالت
 توان در آنچه از و است شهروندان بیشتر چه هر رضایت

  .کرد نخواهیم دریغ داریم
 ایام در شهروندان به رسانی خدمت ساعات است گفتنی
 .است ظهر از بعد ۱۷ ساعت تا سال پایانی
 یک منطقه شهرداری عمومی روابط

 معاون اجرایی منطقه: مهندس سادات شجاعی،

نشاندهنده  137از طریق سامانه تعدد تماس های شهروندان 

 اعتماد مردم به مجموعه شهرداری است

 خانه تکانی شهر در استقبال از بهار 

 شیرینی نوروز را به کام خانواده مان تلخ نکنیم

 واحدهای در یک منطقه شهردار حضور
 و بیشتر نظارت منظور به منطقه مختلف

 و شهرسازی مجوزهای صدور روند در تسریع
 مراجعان  به تر مطلوب رسانی خدمات
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