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پروژه   مشارکتی  آسفالت محور دسترسی 

(داخلی –عمرانی ) به غار مزداوند 

پروژه   مشارکتی   دیوار ساحلی

(داخلی –عمرانی ) 

پروژه   مشارکتی  احداث ایستگاه آتش نشانی

(داخلی –عمرانی ) 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
( سبزفضای -شهرخدمات  )

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحرانحوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
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(1)پروژه های عمرانی فعال 
(1398آذر ماه )

تکمیل  شبکه آب شرب از فضای سبزشهری2تکمیل فاز یک دیوار ساحلی و شروع فاز تکمیل بازپیرایی بلوار امام رضا علیه السالم

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
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(2)پروژه های عمرانی فعال 
(1398آذر ماه )

آماده سازی  معابر شهری تکمیل  و تجهیز ساختمان اداریتکمیل المان شهدای گمنام شهر مزداوند

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
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(3)پروژه های عمرانی عقد قرارداد شده و آماده اجرا 
(1398آذر ماه )

تکمیل ابنیه پارک گردشگری غار مزداوند
ترمیم ، تثبیت ، لکه گیری و روکش آسفالت الین

کندرو بلوار امام رضا علیه السالم

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
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در حوزه عمرانی1398رویکرد اصلی سال  

:سیاست اصلی *  

تکمیل پروژه های نیمه تمام ، ساماندهی وضعیت بصری محور اصلی ، جذب کامل اعتبارات و بسترسازی حضور سرمایه گذار در بخش 

گردشگری و ساماندهی فضاهای رهاشده ی شهری

: مهمترین پروژه ها *    
(پروژه فعال است ) تکمیل بازپیرایی بلوار امام رضا علیه السالم                                                                                   -

(پروژه فعال است ) دیوار ساحلی ادامه -

(پروژه فعال است ) تکمیل فاز یک پارک گردشگری تفریحی غار مزداوند                                                                      -

(پروژه فعال است ) گمنام تکمیل پارک محله و سازه اصلی المان شهدای -

(انعقاد قرارداد با پیمانکار انجام شده است ) السالمترمیم ، تثبیت ، لکه گیری و روکش آسفالت الین کندرو بلوار امام رضا علیه -

(بصورت امانی در حال انجام است )تکمیل مخزن جداسازی  آب شرب از فضای سبز شهری و شبکه انتقال                                          -

(پروژه فعال است ) مترطول از معابر خاکی                                       1000جدولبندی و تکمیل آماده سازی بیش از -

- (پروژه فعال است ) تکمیل عملیات توسعه و تجهیز ساختمان اداری شهرداری                                                                -

- (پروژه فعال است ) شهری                                                            ساماندهی فضاهای رهاشده و ترمیم فضاهای درون -

-

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
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گزارش عملکرد

ستادی-حوزه اداری 

گزارش عملکرد حوزه عمرانی و ستادی
1398لغایت آبان 1396آبان 
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98لغایت 96های وارده و صادره از سال نامه 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

تاریخسالردیف
تعداد نامه های 

وارده
تعداد نامه های 

صادره
جمع کل نامه های صادره 

و وارده

1396/12/296867461432لغایت113961396/08/01

1397/12/29159613672963لغایت 213971397/01/01

1398/08/308167731589لغایت 313981398/01/01



8

98لغایت 96های وارده و صادره از سال نامه 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
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1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 9

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

اهم اقدامات انجام گرفته در واحد کارگزینی

با نرم افزار جدیدصدور احکام پرسنلی *

ایجاد پرونده الکترونیکی پرسنل*

نفر از پرسنل5اقدام و پیگیری جهت ارتقاء گروه *

تکمیل ارزیابی پرسنل*

چیدمان پرسنل بر حسب مهارت هایشان و نیازهای سازمان*

ساماندهی ماموریت ها و مرخصی های پرسنل*

حرکت درراستای سیاست های چابکسازی سازمان از طریق واگذاری امور خدماتی  به *

شرکت های دارای صالحیت
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گزارش عملکرد

حوزه مالی و حسابداری

گزارش عملکرد حوزه عمرانی و ستادی
1398لغایت آبان 1396آبان 
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1396بودجه سال 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

(میلیون ریال)مبلغ سالردیف

4596های وظیفه خدمات اداریهزینه1

2
های وظیفه خدمات شهریهزینه

5782

3

های وظیفه خدمات عمران هزینه

21258شهری

31636جمع کل هزینه4

هزینه های وظیفه خدمات 
اداری

هزینه های وظیفه خدمات 
شهری

هزینه های وظیفه خدمات 
عمران شهری

4596
5782

21258

(میلیون لایر)مبلغ 



12

1397بودجه سال 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

هزینه های وظیفه خدمات 
اداری

هزینه های وظیفه خدمات 
شهری

هزینه های وظیفه خدمات 
عمران شهری

4132

6298

24570

(میلیون لایر)مبلغ 

(میلیون ریال)مبلغ سالردیف

4132های وظیفه خدمات اداریهزینه1

2
های وظیفه خدمات شهریهزینه

6298

3

های وظیفه خدمات عمران هزینه

24570شهری

35000جمع کل هزینه4
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1398بودجه سال 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

(میلیون ریال)مبلغ سالردیف

5798های وظیفه خدمات اداریهزینه1

2
های وظیفه خدمات شهریهزینه

7712

3

های وظیفه خدمات عمران هزینه

21490شهری

35000جمع کل هزینه4

هزینه های وظیفه خدمات 
اداری

هزینه های وظیفه خدمات 
شهری

هزینه های وظیفه خدمات 
عمران شهری

5798
7712

21490

(میلیون لایر)مبلغ 
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1396تفریغ بودجه سال 

1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

(میلیون ریال)مبلغ سالردیف

4001های وظیفه خدمات اداریهزینه1

2
های وظیفه خدمات شهریهزینه

5766

3

های وظیفه خدمات عمران هزینه

10826شهری

20593جمع کل هزینه4

هزینه های وظیفه خدمات 
اداری

هزینه های وظیفه خدمات 
شهری

هزینه های وظیفه خدمات 
عمران شهری

4001

5766

10826

(میلیون لایر)مبلغ 



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 15

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

1397تفریغ بودجه سال 

هزینه های وظیفه خدمات 
اداری

هزینه های وظیفه خدمات 
شهری

هزینه های وظیفه خدمات 
عمران شهری

3914

5616

11196

(میلیون لایر)مبلغ 

(میلیون ریال)مبلغ سالردیف

3914های وظیفه خدمات اداریهزینه1

2
های وظیفه خدمات شهریهزینه

5616

3

های وظیفه خدمات عمران هزینه

11196شهری

20726جمع کل هزینه4



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 16

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

1396مقایسه بودجه و تفریغ بودجه سال 
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1396بودجه  1396تفریغ بودجه 



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 17

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

1397مقایسه بودجه و تفریغ بودجه سال 
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هزینه های وظیفه خدمات 
عمران شهری

جمع کل هزینه
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6298

24570

35000
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1396بودجه  1396تفریغ بودجه 



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 18

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

اهم اقدامات انجام گرفته در واحد مالی و حسابداری

ایجاد سطح های تفصیلی تر حساب ها به منظور ایجاد شفافیت * 

بودجه و کاهش هزینه های جاریپیشبرد اهداف شهرداری با توجه به انقباض مالی، با محوریت کنترل و تخصیص دقیق *

برنامه ریزی دقیق منابع مالی به نحوی که علیرغم انقباض شدید  مالی شهرداری نه تنها در انجام کلیه وظایف اصلی*

.شهرداری خللی وارد نشده بلکه گامی به سمت اهداف پیش روی شهرداری برداشته شد

94-95پرداخت اقساط بیمه ها و جرایم مبتالبه مربوط به سال های *

به مشارکت طلبیدن افکار عمومی جهت ایجاد درآمد برای شهرداری و استقبال و پیش بینی اجرای طرح های درآمد زا *

با بیزینس پالن و طرح توجیهی

تهیه اولین نرم افزار مالی از مجموعه نرم افزارهای یکپارچه مالی جهت نیل بسوی ایجاد اتوماسیون یکپارچه مالی که از*

.اهداف باالدستی تدوین شده توسط سلسله مراتب حاکمیتی می باشد

(1)



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 19

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

اهم اقدامات انجام گرفته در واحد مالی و حسابداری
ن عالیهاحیای مجدد و سازماندهی حوزه های مالی با استفاده از تجارب دیگر مشاورین توانمند و نقطه نظرات ناظری* 

1397الی 1390حسابرسی سال های انجام* 

میلیون ریال400بالغ بر با   رقمی 1396الی 1394تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سال های*

میلیون ریال400با  رقمی بالغ بر 1392الی 1388تسویه قسمتی از مطالبات سازمان امور مالیاتی از سال های * 

میلیون ریال 240با  رقمی بالغ بر 1385تسویه کلیه مطالبات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل وام سال *

میلیون ریال220با   مبلغ بدهی بالغ بر  ( پرداخت نشده بود1389از سال )تسویه کلیه  بدهیه شهرداری به شرکت هپکو *

میلیارد ریال می 10ارزش ریالی کنونی دستگاه بالغ بر )تجهیز شهرداری به یکد ستگاه لودر و تامین منابع مالی آن * 

ریال می میلیارد 9ریالی کنونی دستگاه بالغ بر ارزش )آن تن ایسوزو تامین منابع مالی 18و یک دستگاه کامیون(باشد

(باشد

ساماندهی کلیه امورات حوزه مالی اعم از اسناد و اوراق سازمانی با رویکرد ایجاد شفافیت مالی وتوسعه*

انبا توجه به نقطه نظرات حسابرسان طی دو سال گذشته و اعمال موارد مشار الیها و به اذع)کیفی پاسخگویی

(.ایشان در وضعیت مطلوبی قرار داریم

.میلیارد ریال2بارقمی بالغ بر 1396تسویه بدهی شهرداری در بازار مربوط به قبل از آبان *

(2)



20

گزارش عملکرد

حوزه مدیریت بحران و آتش نشانی

گزارش عملکرد حوزه عمرانی و ستادی
1398لغایت آبان 1396آبان 
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1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی
139613971398گزارشواحدعنوانردیف

4234موردحوادث جاده ای1

3513مورداطفاء حریق2

242موردامداد درون شهری3

3912مورددفع حیوانات موذی4

112موردحمل متوفی5

6
آموزش امداد و نجات و اصول 

ایمنی در حوزه بحران
425077807950ساعت-نفر

عملکرد واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری مزداوند زارش گ
1398لغایت 1396سال از 



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 22

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

0

5

10

15

20

25

1396سال  1397سال  1398سال 

4

23

4
3

5

13

2

4

2
3

9

12

1 1 1

خدمات ایمنی و آتش نشانی

حوادث جاده ای اطفاء حریق امداد درون شهری دفع حیوانات موزی حمل متوفی

عملکرد واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری مزداوند زارش گ
1398لغایت 1396سال از 

(1)



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 23

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1396سال  1397سال  1398سال 

4250

7780 7950

(ساعت-نفر)آموزش امداد و نجات و اصول ایمنی در حوزه بحران

1396سال  1397سال  1398سال 

عملکرد واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری مزداوند زارش گ
1398لغایت 1396سال از 

(2)



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 24

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

(1)گزارش تصویری پوشش حوادث جاده ای توسط تیم امداد و نجات 



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 25

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

گزارش تصویری پوشش حوادث جاده ای توسط تیم امداد و نجات 
(2)



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 26

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

گزارش تصویری پوشش حوادث درون شهری



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 27

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

امداد و نجات و اصول ایمنی در حوزه بحرانگزارش تصویری آموزش 

(1)



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 28

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

امداد و نجات و اصول ایمنی در حوزه بحرانگزارش تصویری آموزش 

(2)



29

گزارش عملکرد

شورای شهر

گزارش عملکرد حوزه عمرانی و ستادی
1398لغایت آبان 1396آبان 



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 30

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

گزارش آماری مصوبات دوره پنجم شورای اسالمی شهر مزداوند

1398لغایت آبان ماه 1396از شهریورماه 

0

10

20

30

40

50

60

70

1396سال  1397سال  1398سال 

70

59

33
39

50

36

لوایح پیشنهادی مصوبات شورای 

یپیشنهادلوایح سالردیف
(الیحه)

شهرمصوبات شورای 
(مصوبه)

1
13967039

2
13975950

3
13983336

جمع
1398162125لغایت 1396



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 31

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

مزداوندتحلیلی مصوبات دوره پنجم شورای اسالمی شهر گزارش 

1398لغایت آبان ماه 1396از شهریورماه 

حوزه های تخصصیردیف
تعداد مصوبات

(مصوبه)

49عمران و شهرسازی1
خدمات مدیریت2

10(، فراسازمانیITستادی، اداری، )

خدمات شهری–محیط زیست 3
7و  مدیریت بحران

19فرهنگی-اجتماعی4

اقتصادو سرمایه گذاری5
(گردشگری)

25

0

10

20

30

40

50
49

10
5

19
25

49

105

19

25

عمران و شهرسازی

(فراسازمانی،ITستادی، اداری، )خدمات مدیریت 

مدیریت بحران-خدمات شهری–محیط زیست 

فرهنگی-اجتماعی

(گردشگری)اقتصادو سرمایه گذاری

دسته بندی محتوایی مصوبات شورای شهر



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 32

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

گزارش آماری مصوبات دوره پنجم شورای اسالمی شهر مزداوند

1398لغایت آبان ماه 1396از شهریورماه 

تعدادجلساتعنوان جلساتردیف
مدت زمان جلسات

(ساعت-نفر )

1312860جلسات علنی1

00جلسات غیرعلنی2

32480شهرستانیجلسات3

17255جلسات فراشهرستانی4

1803595جمع کل جلسات



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 33

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

گزارش آماری مصوبات دوره پنجم شورای اسالمی شهر مزداوند

1398لغایت آبان ماه 1396از شهریورماه 

0

20

40

60

80

100

120

140

جلسات علنی جلسات غیرعلنی جلسات شهرستانی یجلسات فراشهرستان

131

0

32

17

جلسات علنی جلسات غیرعلنی جلسات شهرستانی جلسات فراشهرستانی

131

0

32

17

جلسات علنی جلسات غیرعلنی

جلسات شهرستانی جلسات فراشهرستانی



1398لغایت آبان 1396ستادی آبان گزارش عملکرد حوزه عمرانی و 34

حوزه عمرانی
)سبزفضای -شهرخدمات (

ستادی-اداریحوزه 

مدیریت بحران حوزه 
و آتش نشانی

مالی و حسابداریحوزه 

شورای شهر

ستادی-حوزه عمرانی

گزارش آماری مصوبات دوره پنجم شورای اسالمی شهر مزداوند

1398لغایت آبان ماه 1396از شهریورماه 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

جلسات علنی جلسات غیرعلنی جلسات شهرستانی انیجلسات فراشهرست

2860

0

480

255

(ساعت-نفر)مدت زمان جلسات

2860

0
480 255 0

جلسات علنی جلسات غیرعلنی جلسات شهرستانی

جلسات فراشهرستانی



35

...بر آن عهدی که بستیم ، هستیم 

شهرداری و شورای اسالمی شهر مزداوند

1398آذر ماه 
التماس دعا
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