
بسم اهلل الرحمن الرحیم



دورره پنجم خدمات شهری عملکرد

شهرداری پارسیان



خط کشی عابرپیاده جلو مدارس سطح شهر و محله احشام-1

خرید تابلوهای هشدار دهنده دست انداز-2

مترطول60/000رنگ آمیزی سنگ جدول معابر شهری -3

زیرسازی و تسطیح خیابان صیادان و تعویض سنگ جدول بلوار وسط-4



عدد پایه های روشنایی دکوراتیو خیابان صیادان22نصب -5



(تسطیح و خاک نباتی-مخلوط ریزی)ایجاد کمربندی سبز ورودی شهر از سمت بندرلنگه،عسلویه-6

خاک ریزی استادیوم ورزشی جهت کاشت چمن طبیعی-7

جایگذاری فنداسیون های استادیوم ورزشی جهت فنس گذاری-8

نصب لوله ها و فنس استادیوم ورزشی-9

(مخلوط ریزی،تسطیح و نصب فونداسیون ها)تکمیل بلوار شهید دست گشاده-10



عدد پایه های روشنایی دکوراتیو بلوار شهید دست گشاده45نصب -11



ایمن سازی آسفالت پل تخریب شده خیابان رازی روبروی مسجد جامع اهل سنت پارسیان-12

زیرسازی،تسطیح و مخلوط ریزی و جابجایی پایه های برق خیابان شهید ناجی-13

(ره)عدد پایه های برق خیابان امام خمینی6جابجایی -14

جمع آوری روزانه پسماند خانگی و انتقال به محل دفن توسط سه ماشین مکانیزه-15



(ره)عدد پایه های روشنایی خیابان امام خمینی22تعویض -16



ایجاد گودال جهت دفع بهداشتی  پسماند در سایت پسماند-17

دفن بهداشتی پسماندها در گودال ها با لودر هر دو هفته یکبار-18

(شهید جاسمی،پاییز،ولیعصر)ایجاد بهسازی پیاده رو های سطح شهر-19

جمع آوری نخاله ها و پسماند سطح شهر-20

کروناایام در ( معابر،اماکن،تاسیسات)ضدعفونی نمودن سطح شهر-21



تخریب مغازه های داخل طرح و تعریض خیابان رازی-22



سرویس1050مخلوط ریزی معابر و محالت در زمان سیل به تعداد-23



عملکرد دوره پنجم نقلیه و موتوری

شهرداری پارسیان



و اضافه نمودن به ناوگان آتش نشانی84بازسازی یک دستگاه کامیون آتش نشانی بادسان مدل -1

:خرید سه دستگاه ماشین آالت-2

متری هیوندای18کامیون باالبر (1

نیسان پیشرو آتش نشانی(2

کامیون تانکر پشتیبان هیوندای(3



بازسازی کامیون حمل زباله بنز ده تن-3



یک دستگاه جاروب خیابانخرید -4



تعمیر پمپ کامیون آتش نشانی-5

تعمیر و نگهداری مینی لودر-6

یک دستگاه کامیون اسقاطی آتش نشانی یادسان و تبدیل به کامیون مکانیزه حمل زبالهبازسازی -7

(تعمیر موتور بطور کامل)90لودر ال تعمیر -8



عملکرد دوره پنجم آتش نشانی 

شهرداری پارسیان



آموزش شهروندی آتش نشانی حضور در مدارس و مهد کودک ها-1

آموزش ضمن خدمت پرسنل آتش نشانی-2

:خرید تجهیزات حفاظت فردی-3

عدد2کاله ایمنی                               

عدد2ماسک تنفسی تمام صورت            

دستگاه2دستگاه تنفسی دارگر                  

دست4لباس عملیاتی                          

دست3چکمه عملیاتی                         



:خرید تجهیزات اطفای حریق-4

لیتر1000خرید فوم   

حلقه12خرید شیلنگ الستیکی از برند معتبر 

عدد5خرید سرنازل حرفه ای اطفای حریق 

شارژ و نگهداری خاموش کننده های دستی

شارژ و نگهداری دستگاههای تنفسی

(تصادفات،عادی،کرونایی)حمل متوفیان-5



:آمار آتش سوزی ها-6

عدد166تعداد 96سال 

عدد204تعداد 97سال 

عدد186تعداد 98سال 

عدد214تعداد 99سال 

آمار امداد و نجات-7

مورد5مورد،آسانسور 8مورد،بریدن انگشتری 15مار گزیدگی :96سال 

مورد10مورد،آسانسور 6مورد،بریدن انگشتری و فلزات 18مار گزیدگی :97سال

مورد15،آسانسور 12مورد،بریدن انگشتری 25مار گزیدگی :98سال



مورد10،آسانسور 14مورد،بریدن انگشتری 18مار گزیدگی :99سال

98امداد و نجات در سیل -8

به شهروندان شامل تخلیه آبگرفتگی معابر و محالت و ایمن سازی منازل و اماکن در سیل،شستشوی خیابان ها و 
معابر و اماکن عمومی سطح شهر

همکاری با ستاد شهرستانی کرونایی جهت برپایی ایستگاههای مستقر در ورودی شهر-9

ضدعفونی نمودن معابر و محالت و اماکن عمومی سطح شهر در زمان کرونا-10

شرکت در مراسمات ملی و مذهبی-11

شرکت در مراسم تشریفات مسئولین کشوری و استانی-12


