
جوعسهن اعتبارات عورانیسهن اعتبارات جاریضرحردیف

15,088,993,374015,088,993,374عوارض هوضوع قانوى هالیات بر ارزش افسوده1

697,883,4050697,883,405درآهذهای ناضی از توسعه ضهر2

101,867,7410101,867,741درآهذهای ناضی از بهره برداری از فضای ضهر3

215,086,6260215,086,626درآهذهای اختصاصی4

269,561,9660269,561,966بهای خذهات و درآهذهای هوسسات انتفاعی ضهرداری5

538,413,5990538,413,599درآهذ حاصل از اهوال ضهرداری6

83,817,584083,817,584درآهذ حاصل از وجوه ضهرداری7

2,991,178,00002,991,178,000یارانه ها و کوک های اعطائی و سازهاى های دولتی8

646,427,8380646,427,838درآهذهای اتفاقی که به هوجب قانوى وصول هی ضود9

20,633,230,133020,633,230,133

جوعاز هحل اعتبارات عورانیاز هحل اعتبارات جاریضرحردیف

11,621,250,865011,621,250,865هسینه ها 1

05,713,872,5705,713,872,570تولک دارایی های سرهایه ای2

000تولک دارایی های هالی3

11,621,250,8655,713,872,57017,335,123,435 جوع هسینه های عووهی

 اهور هالی و ریحسابی ضهرداری آوه1399عولکرد ضص هاهه دوم سال 

درآهذها و هنابع حاصل ضذه و تخصیص به اعتبارات جاری و عورانی

جوع کل درآهذها

 اهور هالی و ریحسابی ضهرداری آوه1399عولکرد ضص هاهه دوم سال 

هسینه های جاری و عورانی به تفکیک وظایف و برناهه ها



 اهَر هالی ٍ ریحسابی ضْرداری آٍُ 1399سال  دٍمضص هاِّ عولکرد 

 ًِتٌظین ٍ ثبت اسٌاد هالی بصَرت رٍزا 

 ًِارائِ گسارش ّسیٌِ ٍ درآهذ بصَرت هاّیا 

 ِّارائِ گسارش ّسیٌِ ٍ درآهذ بصَرت ضص ها 

  قراردادّادر ٍاحذ ( پیواًکاراى)تٌظین قراردادّای هٌعقذُ با اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی 

 ثبت ٍ ارائِ گسارش ارزش افسٍدُ سیستواتیک در ساهاًِ ادارُ دارائی بصَرت فصلی 

  ُهکرر در ساهاًِ ادارُ دارائی بصَرت فصلی 169ثبت ٍ ارائِ گسارش هاد 

 بایگاًی فیسیکی اسٌاد هالی 

 ًِکٌترل حسابْای باًکی ٍ رفع هغایرات بصَرت رٍزاًِ ّفتگی هاّیا 

 پاسخ کلیِ هکاتبات اداری صَرت گرفتِ در سطح استاى ٍ کطَر 

 ّای رٍز حسابذاری ٍ آئیي ًاهِ ّای استاًذارد ارائِ ضذُفسار ّای هالی در قالب آخریي رٍشبرٍزرساًی ًرم ا 

 



 شُزساسی -امًر عمزان ي شُزساسی شُزداری آيٌ  1399سال  ديمشش ماٍَ عملکزد 

 پزياوٍ َای ساختماوی صادرٌ

 تجاری مسکًوی ديرٌ سماوی
دامذاری 

 ي صىعتی

تجاری 

 مسکًوی
 دیًارکشی

صذير 

گًاَی 

عذم 

 خالف

 پایاوکار
افشایش 

 تىا

تخزیة ي 

 وًساسی

الی  01/07/99

30/12/99 
10 1 - - 10 2 1 - - 

 

 شُزساسی -امًر عمزان ي شُزساسی شُزداری آيٌ  1399سال  ديمشش ماٍَ  عملکزد

 تعذاد شزح اقذام

 230 تشکیل ي تکمیل پزيوذٌ َای شُزساسی

 3 تزگشاری جلسات کمیتٍ فىی

 15 99کمیسیًن مادٌ تزگشاری جلسات 

 پاسخ تٍ استعالم ادارات 

 سایز دفتز اسىاد تاوک گاس تزق آب

40 20 50 20 70 10 

 

 عمزاوی -امًر عمزان ي شُزساسی شُزداری آيٌ  1399سال  ديمشش ماٍَ  عملکزد

 مقذار/ متزاص شزح اقذام

 1 َشار سالٍ 7ساخت المان آيٌ تمذن 

 متز مزتع 2000 لکٍ گیزی معاتز سطح شُز

 متز طًل 70 جذيل گذاری

متز مزتع  250محًطٍ ساسی ريتٍ ريی کالوتزی ي حاشیٍ سمیه فًتثال تاغ وً 

 



 کمیسیون ماده صد شهرداری آوه  1399سال  دومشش ماهه  عملکرد

 تعداد رای صادره تعداد پرونده های مطرح شده تعداد جلسات کمیسیون ماده صد بدوی دوره زمانی

الی  01/07/99

30/12/99 

5 28 27 

 تعداد رای صادره تعداد پرونده های مطرح شده تعداد جلسات تجدید نظر

-- -- -- 

 



 اهَر سرهایِ اًساًی ٍ فٌاٍری اطالػات ٍ دبیرخاًِ ضْرداری آٍُ 99سال  دٍمػولکرد ضص هاِّ 

  ضْرداری قراردادی رسوی، پیواًی ٍ کارگسیٌی کارکٌاى صذٍر احکام 

  ًاهِ 2540ضْرداری آٍُ بِ تؼذاد  ٍاصلِ، ارسالی ٍ داخلیثبت ًاهِ ّای 

  ًاهِ 243ضَرای اسالهی ضْر آٍُ بِ تؼذاد ارسالی  ٍ ٍاصلِثبت ًاهِ ّای 

 ضْرستاى هکاتبات اداری با ًْادّای هختلف سطح استاى ٍ 

 صذٍر احکام هاهَریت ٍ هرخصی 

  ضیفت ّای آتص ًطاًی ضْرداریایام ًَرٍز تٌظین کطیک اداری ٍ  

  ٍ دستوسدکٌترل حضَر ٍ غیاب پرسٌل ٍ اػالم کارکرد هاّیاًِ جْت هحاسبِ ٍ پرداخت حقَق 

 پیگیری جْت برگساری آهَزش ّای ضوي خذهت کارکٌاى 

  کارکٌاىپیگیری هسایای رفاّی 

 ّواٌّگی ٍ تؼاهل با ارگاى ّای هختلف جْت برگساری هراسوات ٍ جلسات 

 بایگاًی هکاتبات اداری ٍ پرسٌلی  سازهاًذّی ٍ اًجام اهَر 

  ِکارکٌاىاداری استخذاهی هربَط بِ پیگیری استؼالهات هربَط 

  تٌظین صَرتجلسات کویتِ برگساری جلسات هربَطِطبقِ بٌذی هطاغل کارهٌذی ضْرداری،  طرحتطکیل کویتِ اجرایی ٍ 

  ٍ دادی ضْرداریراقذام درخصَظ توذیذ قرارداد ًیرٍّای قراپیگیری 

 پیگیری ٍ اقذام در خصَظ تبذیل ٍضؼیت کارکٌاى رسوی آزهایطی ضْرداری 

  برگساری جلسات ضَرای اداری کارکٌاى ضْرداری 

 اًجام ارزضیابی سالیاًِ کارکٌاى رسوی، پیواًی ٍ قراردادی ضْرداری 

 جْت کارکٌاى پیگیری ٍ اقذام درخصَظ تْیِ ٍ تَزیغ اقالم بْذاضتی ٍ حفاظت فردی در هقابلِ با ضیَع ٍیرٍس کرًٍا 

  الزم در هَرد تاهیي آىپیص بیٌی احتیاجات اداری کارکٌاى ٍ اقذام 

 ِبرٍزرساًی کاًال ّای اطالع رساًی ضْرداری در پیام رساى ّای داخلی سرٍش، ایتا ٍ بل 

 برٍزرساًی ٍب سایت ایٌترًتی ضْرداری 

 



 فشٌّگی اجتوبػی ٍ سٍاثط ػوَهی ؿْشداسی آٍُ 1399ػبل  دٍمػولکشد ؿؾ هبِّ 

 ثبصدیذ ٍ ػشکـی اص خبًَادُ هؼظن ؿْذا، جبًجبصاى ٍ ایثبسگشاى ثِ هٌبػجت ّبی هختلف 

 غجبسسٍثی ٍ گلجبساى هضاس ؿْذای ؿْش آٍُ ثِ هٌبػجت ّبی هختلف 

  ؿْبدت ٍ ٍالدت هؼلَهیي ٍ اطالع سػبًی ّبی گًَبگَى دس ػطح ؿْشًلت ثٌش ثِ هٌبػجت ّبی هختلف هلی ٍ هزّجی، ایبم 

 ػطح ؿْش  ٍ اطالع سػبًی ثبصػبصی پبیِ ثٌشّبی تجلیغبتی

 ِّوکبسی ثب ػتبد ًوبص جوؼِ ؿْش ثِ هٌظَس ثشگضاسی ّشچِ ثب ؿکَُ تش ًوبص جوؼ 

  (ٍ فبطویِ، دِّ فجش، اػیبد ؿؼجبًیِ ایبم ایبم اسثؼیي حؼیٌی، )فضبػبصی ٍ آریي ثٌذی هؼبثش ػطح ؿْش ثِ هٌبػجت ّبی گًَبگَى دس طَل ػبل... 

  اقذام ٍ فؼبلیت ٍیظُ دس ؿجکِ ّبی اجتوبػی داخلی ؿْشداسی ٍ ؿجکِ ّبی فؼبل ؿْشی ٍ ؿْشػتبًی دسخلَف هٌبػجت ّبی فشٌّگی اجتوبػی

 ٍ اطالع سػبًی هشاػوبت ؿْشداسی

  هْش سٍص آتؾ ًـبى ٍ تجلیل ٍ تقذیش اص آتؾ ًـبًبى ؿْشداسی آٍُ 7ثشگضاسی هشاػن گشاهیذاؿت 

  دِّ هجبسک فجش دس کبًبل ّبی اطالع سػبًی ؿْشداسی ٍ فؼبل هحلی ، دِّ ثلیشت ٍّبی سٍصؿوبس هشتجط ثب ّفتِ پذافٌذ غیشػبهلاسػبل پیبم 

 (ع)ثشگضاسی هشاػن تجلیل اص پشػتبساى ٍ کبدس دسهبى ؿْش آٍُ ثِ هٌبػجت سٍص پشػتبس ٍ هیالد حضشت صیٌت 

  99دی  ػلیوبًی ٍ چْلن ؿْیذ فخشی صادُ ؿْیذػبلگشد ؿْبدت ، آٍُ ؿْش ثشگضاسی یبدٍاسُ ؿْذایّوکبسی دس 

  99دی هبُ ثشگضاسی هشاػن افتتبح خبًِ ّالل ؿْش آٍُ دس ػبختوبى ؿْشداسی ثب حضَس هؼئَلیي ؿْشػتبًی 

  ثب حضَس هؼئَلیي ؿْشػتبًی ٍ ؿْشی 99ثْوي  12ثشگضاسی هشاػن صًگ اًقالة دس 

  (آة ؿْشداسی، کالًتشی، اداسُ گبص ٍ)ؿْش آٍُ  دس اقبهِ ًوبص جوبػت ظْش ٍ ػلش دس اداساتحضَس فؼبل ؿْشداس ٍ کبسکٌبى ؿْشداسی 

 ٍُحضَس فؼبل ؿْشداس ٍ کبسکٌبى ؿْشداسی دس هشاػوبت دِّ فجش دس هؼبجذ ؿْش آ 

 99ثْوي  15ٍ سٍص صى ( ع)ّوکبسی دس ثشگضاسی هشاػن جـي هیالد حضشت فبطوِ الضّشا 

  آثشٍی هحلِ ثِ هٌبػجت دِّ هجبسک فجشّوکبسی دس ثشگضاسی هشاػن 

 ( ع)ّوکبسی دس ثشگضاسی هشاػن دِّ فجش ٍ هحفل اًغ ثب قشآى کشین دس هؼجذ ػلی اثي اثیطبلت 

  ثْوي  22ّوکبسی دس ثشگضاسی هشاػن سطُ هَتَسی ٍ خَدسٍیی ثِ هٌبػجت یَم اهلل 

  99ثْوي  21ثشگضاسی هشاػن ًَسافـبًی ٍ تکجیشگَیی ّوشاُ ثب پخؾ ػشٍدّبی اًقالثی دس ؿت  

 (، هقبثلِ ثب ٍیشٍع کشًٍب ٍ تشٍیج اقبهِ ًوبصتشٍیج ػفبف ٍ حجبة، )هَصؽ ؿْشًٍذی دس هَضَػبت هختلف طشاحی ٍ اسػبل پیبم ّبی آ... 

 ِدسخلَف هقبثلِ ٍ جلَگیشی اص اًتقبل ٍیشٍع  ٍ اطالع سػبًیاًی ثِ ؿْشًٍذاى س ثشای اطالع سعتخلیق فضبی تجلیغبتی هَجَد دس ػطح ؿ

دس  ّبی آهَصؽ ؿْشًٍذی اسػبل پیبهک ثَػیلِ پٌل اطالع سػبًی ، ًلت ثٌش تجلیغبتی، تَصیغ ثشٍؿَس ّبی هشتجط ، اسػبل پیبم: اص طشیق  کشًٍب

 ی ػطح ؿْشًبًَایی ّبٍسٍدی ی دس خلَف سػبیت هَاسد ثْذاؿتی دس ، ًلت ثٌش اطالع سػبى ؿجکِ ّبی اجتوبػی هحلی ٍ داخلی ؿْشداسی

 طشاحی، چبح ٍ ًلت ثٌش دػتَسالؼول ّبی ثْذاؿتی ٍ فبكلِ گزاسی اجتوبػی ٍ الضام اػتفبدُ اص هبػک دس ػطح ؿْش ٍ اهبکي پشتشدد 

 



 شْزداری آٍُ اهَر فضای عثش، خذهات ٍ ایوٌی شْزی 1399عال  دٍمشش هاِّ ػولکزد 

 هکاى ٍ همذار ًَع الذام شاخض ردیف

 هذیزیت پغواًذ 1

پغواًذّای شْزی تِ هزکش جوغ آٍری   اًتمالجوغ آٍری ٍ 

 پغواًذ شْز عاٍُ

 تزرعی طَرت ٍضؼیت ّای ارعالی اس عاسهاى هذیزیت پغواًذ

 چزخْای هغتؼول عطلْای هکاًیشُتؼَیض 

 لذیوی پغواًذعطلْای ٍ تاس عاسی تؼویز 

شغتشَی دٍرُ ای هخاسى هکاًیشُ پغواًذ ٍ خَدرٍ جوغ 

 آٍری ٍ حول پغواًذ

 ضذػفًَی دٍرُ ای خَدرٍ پغواًذ

 تْثَد شزایط کاری راًٌذُ ٍ کارگزاى جوغ آٍری پغواًذ

 تا اختظاص تجْیشات ایوٌی فزدی

 رٍس تطَر هیاًگیيکیلَگزم در  3000

2 
تَعؼِ فضای عثش 

 شْزی

 کاشت ًْال ٍ گل در فضاّای هَجَد -1

 ًگْذاری فضای عثش هَجَد -2

 درختاى هَجَد در تَعتاًْا ٍ آراهغتاًْا-3

 ّزط درختاى هَجَد در فضای عثش -4

 هثارسُ تا آفات ٍ تیواریْای فضای عثش -5

 هثارسُ تا ػلفْای ّزس در عطح فضای عثش ٍ هؼاتز شْزی -6

ای هٌاعة گیاّاى هشاٍرُ فٌی در سهیٌِ خزیذ گًَِ ُ -7

 تزای فضای عثش شْز آٍُ
 تْیِ ٍ تَسیغ ًْال در تیي شْزًٍذاى جْت تَعؼِ فضاّای عثش خاًگی -8

 کاشت ًْال 

  کاشت درختچِ

 کاشت گل

 

 

 

 

 

 

 هحَطِ عاسی ٍ تغتز عاسی فضای عثش -8
 (دٍرتزگزداى)رفیَص تلَار اطلی  ٍ تغتز عاسی  هحَطِ عاسی

 تلَار اطلی ٍشکاری ٍ تاسعاسی درب اهام سادُ هحوذ ج

3 
تْثَد عیغتن آتیاری 

 فضای عثش شْزی

  اجزای عیغتن آتیاری لطزُ ای

 تاسعاسی عیغتوْای لطزُ ای هَجَد
 ًگْذاری تؼویز ٍ تاسعاسی عیغتن آتیاری لطزُ ای 

 آتیاری سیز عطحیاجزای ٍ تؼویز دٍرُ ای ٍ ًگْذاری عیغتن 

 پیگیزی اهَر هزتثط تا فضای عثش

 ٍ ًظة کٌتَر جذاعاسی شثکِ آب فضای عثش

 عاخت ٍ ًظة دریچِ ّای کٌتزل تاعیغات آتیاری ٍ کٌتَرّای عطح فضای عثش

 پیگیزی ٍاگذاری اًشؼاتات اهام سادگاى تِ ادارُ اٍلاف

 پیگیزی اعتفادُ اس آب کاًال جْت فضای عثش

 لزارداد هطالؼات شثکِ جذاعاسی آتیاری فضای عثشپیگیزی 

4 

 

تَعتاًْای  اتتجْیش

 شْزی

 

 عت ّای ٍرسشی هَجَد ٍ لثلی
 جوغ آٍری عت ٍرسشی تَعتاى هیزاث فزٌّگی ٍ اًتمال تِ اًثار

 هیز  ٍ ًگْذاری ٍعایل تاسی در تَعتاًْاتغ جْت آهادُ عاسی یادهاى شْذای گوٌام

5 

جوغ آٍری پغواًذّای 

عاختواًی ٍ ًخالِ ّای 

شْزی ٍ آهادُ عاسی 

 فضاّای شْزی

جوغ آٍری ٍ حول ٍ اًتمال ًخالِ ّای عاختواًی ٍ شْزی اس 

 فضاّای شْزی

 آهادُ عاسی هذارط

 پاکغاسی ػلفْای ّزس

 عاهاًذّی ستالِ ّای رّا شذُ در اطزاف شْز

 جوغ آٍری ٍ حول پغواًذّای ًاشی اس  فزاٍری اًار در هٌاسل

6 

اهام  تِ رعیذگی

ی ّاآراهغتاى سادگاى ٍ

 آًْا

 آراهغتاى اهام سادُ سیذ-1

 آراهغتاى اهام سادُ هحوذ-2

تزرعی ٍ ًشت یاتی شثکِ تَسیغ آب ،اطالح شثکِ آب، حفاری، لَلِ گذاری ، 

 تؼَیض شیزآالت

تؼویز دٍرُ ای ٍ  اجزای عیغتن آتیاری لطزُ ای  ،ًگْذاری ٍ تَعؼِ فضای عثش

اًتمال آب تِ  تاهیي ،جوغ آٍری ًخالِ ّا ٍ ًظافت تجْیش عزٍیغْای تْذاشتی ،

 غغالخاًِ 

 هثارسُ تا آفات ٍ تیواری ّای گیاّاى ٍ فضای عثش هَجَد در آراهغتاًْا
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 هذیزیت تحزاى

ٍ 

 پذافٌذ غیزػاهل

 تیواری کزًٍا ٍ پذافٌذ سیغتی

 ، تارًذگی ، عیل شذیذطَفاى ٍ تاد 

 جلغات عتاد هذیزیت تحزاى  شْز آٍُ شزکت در

 :کزًٍا ٍیزٍطتوْیذات پذافٌذ سیغتی جْت هماتلِ تا تیواری 

پیگیزی ٍ هکاتثِ جْت تاهیي هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ اس شْزداری عاٍُ، تْیِ ٍ 

 اًتمال هَاد تْیِ شذُ جْت اعتفادُ

 ضذػفًَی عطح شْز،

ٍ  فزدی ٍ تَسیغ تیي پزعٌل ٍ هزاکش تْذاشتی ٍ درهاًیخزیذ تجْیشات حفاظت 

 ،شْزًٍذاى

، عاسهاًذّی ًیزٍّای داٍطلة هزدهی جْت کوک تِ فزایٌذ ضذػفًَی شْز 

خزیذ ٍ در اختیار لزار دادى هَاد ضذػفًَی تِ ًیزٍّای داٍطلة هزدهی جْت 

 ،ضذ ػفًَی شْز

 ، اختظاص یک خَدرٍ جْت ضذػفًَی شْز 

 رعاًی در خظَص تیواری کزًٍاکوک در اطالع 

 تشکیل کویتِ پذافٌذ غیزػاهل

 عاسهاًذّی ًیزٍّای شْزداری در لالة کارگزٍّْای هظَب پذافٌذ غیزػاهل

 ایجاد ٍ حضَر در شیفتْای ٍیضُ هذیزیت تحزاى

تشکیل عتاد هذیزیت تحزاى در سهاى ٍلَع تارًذگی ّای فظلی ٍ جاری شذى 

 رٍاًاب درشْز آٍُ

رای پیشگیزی اس ایجاد حزیك در فضاّای عثش شْزی ٍ اهاکي تزًاهِ ریشی ب

 تا پاکغاسی ػلف ّای خشک( اهام سادگاى)ػوَهی 

 هذیزیت اثزات حَادث طثیؼی هاًٌذ تارًذگی 

 رفغ خطز آتگزفتگی هؼاتز  ٍ شزیاًْای ٍرٍدی ٍ خزٍجی شْز

 الیزٍتی کاًالْای آب

 هذیزیت اثزات حَادث طثیؼی تاد ٍ طَفاى

 شاخِ ّای درختاى در هغیز شثکِ تزقرفغ خطز 

 رفغ خطز درختاى تزای ػاتزیي ٍ خَدرٍّا

 هذیزیت اثزات حَادث طثیؼی

 ًظافت شْزی 8

 ًظافت هؼاتز ٍ گذرّای شْزی

 ًظافت ٍ الیزٍتی اًْار شْزی

 ّزط درختاى

 ًظافت دٍرُ ای

 هتز هزتغ هؼاتز درجِ یک 49000 -هتز هزتغ ػزطِ شْزی  320000

 هتزهزتغ هؼاتز درجِ عِ 96000 -هتز هزتغ هؼاتز درجِ دٍ  175000

 اعتفادُ اس هاشیي هکاًیشُ رفت رٍب شْزی در فزایٌذ ًظافت شْزی
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 ٍاحذ هَتَری

 خزیذ تجْیشات تزای ٍاحذ هَتَری

 اًجام تؼویزات دٍرُ ای خَدرٍّا ٍ تجْیشات ٍاحذ هَتَری

 آالت کٌتزل دٍرُ ای تجْیشات ٍ خَدٍرّا ٍ هاشیي

 پیگیزی درخَاعتْای خزیذ لَاسم هَرد ًیاس تزای ٍاحذ هَتَری

 پیگیزی اًجام تؼویزات ضزٍری

 پیگیزی تاسدیذّای دٍرُ ای 

 آتش ًشاًی 10

اًجام ػولیات اهذاد ٍ ًجات در عطح شْز ٍ هٌاطك تحت  -

 پَشش

ّوکاری ٍ اعتمزار در هظالی ًواس جوؼِ ٍ در اهاهشادگاى ٍ  -

 فزٌّگی ٍ هذّثیهحل تجوؼات 

 آهادگی تزای چْارشٌثِ آخز عال 

 ًگْذاری ٍ تؼویز دٍرُ ای خَدرٍ آتشٌشاًی ٍ تزٍس رعاًی تجْیشات 

 پایش فؼالیت پزعٌل آتشٌشاًی تِ جْت کیفیت ٍ کویت حضَر در ػولیاتْای کاری

 عَاًح ٍ اهَر ٍاگذاریاػن اس حزیك تظادفات ٍ عایز 

 پیگیزی حضَر پزعٌل آتشٌشاًی در دٍرُ ّای آهَسشی هزتثط

 تغْیل در فزایٌذ تْیِ تجْیشات ٍ اهکاًات هَرد ًیاس ٍاحذ آتشٌشاًی

 پیگیزی ًظة شیز ّیذراًتٍ  پیگیزی تخظیض هٌاتغ آب تزای آتشٌشاًی

11 

رعیذگی تِ 

اعتزاحتگاّْای هَلت 

 شْزی

ًواسخاًِ ٍ عزٍیغْای 

 تْذاشتی

ًظافت رٍساًِ اعتزاحتگاّْای  ٍ آالچیمْای ٍالغ در تلَار 

 اطلی 

 تؼویز رٍشٌایی ّا ٍ عیغتن تزق آالچیمْا 

 تؼویز عیغتن رٍشٌایی ًٍظافت ًواسخاًِ

 تؼویز عیغتن تَْیِ ٍ رٍشٌایی عزٍیظ تْذاشتی

 تاسعاسی عیغتن آتزعاًی ٍ شیزّای عزٍیظ ّای تْذاشتی

 

12 

تشکیل کویتِ ّا ٍ 

 کارگزٍّْای هظَب

 ٍ عتادّا

در هحذٍدُ جلغِ تزعی اثزات تارًذگی ّای فظلی تشکیل 

 شْز آٍُ

 اًجام تاسدیذ ّای هیذاًی در غالة دعتَر کار کار گزٍّْای هظَب

  شْز آهادُ عاسیٍ  عتاد عفز ًَرٍسی

 ًظافت کلی شْز ٍ سیثاعاسی هٌظز شْزی
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آهادُ عاسی  کوک تِ

شْز تزای اًجام هزاعن 

 هلی ٍ هذّثی

حضَر ًیزٍّای آتشٌشاًی تزای ارتما عطح ایوٌی تزگشاری 

 ًواس جوؼِ ٍ عایز هزاعن

ًظافت ٍ شغتَ شَی هغیز ّای هزاعوْای هلی ٍ هذّثی ٍ 

 اهاکي هذّثی ٍ ػوَهی 

 اػیاد هلی ٍ هذّثی

ٍ  کوک ًیزٍّای پیواًکار خذهات شْزی تزای ًظة تٌز پزچن

 هتؼلمات السم تِ ًظة

 شزکت در رسهایش هغاٍات ٍ ّوذلی

 ّوکاری در حول ٍ ًمل ٍ تَسیغ تغتِ ّای هؼیشتی ٍ حوایتی 

 

14 
ّوکاری تا عایز ٍاحذ 

 ّای شْزداری

تجْیشات تزای کوک تِ اًجام اهَر دراختیار لزار دادى ًیزٍ ٍ 

 عایز ٍاحذّای شْزداری

 در اختیار لزار دادى ًیزٍ جْت کوک تِ اًجام اهَر هحَلِ عایز ٍاحذ ّا

 ٍاحذ فٌی تزای اهَر ػوزاًی 

 ٍاحذ اداری تزای هزاعوات 

 (ًظة تٌز ٍ تشئیٌات شْزی -اًجام اهَر هزاعوات هلی ٍ هذّثی  )

 ٍاحذ هالی تزای اهَر اًثارّا

 ٍ ًظارت تز حغي ّوکاری ًیزٍّا 

15 
کوک تِ اهَر درآهذ 

 شْزداری

 عاهاًذّی ٍ تجْیش ٍ ًظافت تاسار رٍس

آهادُ عاسی تجْیشات ٍاحذ هَتَری تزای اًجام اهَر 

 ٍاگذاری در جْت کغة در آهذ شْزی

 ًظة تٌزّا تثلیغاتی در عطح شْز

 (عِ شٌثِ تاسار)

 آٍُ ٍ تظادفات در حزین شْز حول ٍ ًمل اهَات شْز اًتمال اهَات 16
 حول ٍ ًمل هتَفیاى شْز آٍُ ٍ هحذٍدُ تحت پَشش تَعط هاشیي هخظَص

 تْیِ ٍ اعتفادُ تجْیشات السم اس جولِ کاٍر

 


