
 

 شهرسازی -امور عمران و شهرسازی شهرداری آوه  1401سال  اولشش ماهه عملکرد 

 پروانه های ساختمانی صادره

 تجاری مسکونی دوره زمانی
دامداری 
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تجاری 
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صدور 
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 شهرسازی –امور عمران و شهرسازی شهرداری آوه  1401سال  اولشش ماهه  عملکرد

 تعداد شرح اقدام

 55 تشکیل و تکمیل پرونده های شهرسازی

 2 برگزاری جلسات کمیته فنی

 10 99کمیسیون ماده جلسات  مطرح شدهتعداد پرونده های 

 پاسخ به استعالم ادارات 

 سایر دفتر اسناد بانک گاز برق آب

80 90 100 30 40 - 

 

 کمیسیون ماده صد شهرداری آوه  1401سال  اولشش ماهه  عملکرد

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

 لغایت  01/01/1401

31/06/1401 

5 35 35 

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

-- -- -- 
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 عمرانی -امور عمران و شهرسازی شهرداری آوه  1401سال  اولعملکرد شش ماهه 

 مقدار /متراژ شرح اقدام

 طول متر 700 جدول گذاری فرعی های خیابان امیرکبیر

 متر مربع 14000 بلوار شهید فخری زاده الین شمالی آسفالتاجرای عملیات 

 متر مربع 2000 لکه گیری معابر سطح شهر

 متر طول 350 جدول گذاری خیابان شرقی شورا )شهید شفیق(

 متر طول 630 جدول گذاری خیابان امیرکبیر )نهری اصلی(

فخری زاده، پارک میراث  مطالعات جانمایی فضای سبز جنب بلوار شهید

 فرهنگی و پارک اصلی شهر واقع در بلوار کارگر
--- 

 متر طول 400 جدول گذاری بخشی از رفیوژ بلوار شهید فخری زاده

 متر طول 250 جدول گذاری بخش از الین شمالی و عرضی های بلوار شهید فخری زاده

 متر طول 1600 فخری زادهجدول های الین شمالی بلوار شهید رنگ آمیزی ترافیکی 

 متر طول 2500 شهید فخری زادهبلوار الین شمالی خط کشی اجرای عملیات 

 --- نصب عالئم ترافیکی الین شمالی  بلوار شهید فخری زاده

 

I 
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 شهرداری آوه امور فضای سبز، خدمات و ایمنی شهری 1401سال  اولشش ماهه عملکرد 

 مکان و مقدار نوع اقدام شاخص ردیف

 مدیریت پسماند 1

پسماندهای شهری به مرکز جمع آوری   انتقالجمع آوری و 

 پسماند شهر ساوه

 بررسی صورت وضعیت های ارسالی از سازمان مدیریت پسماند

 تعویض چرخهای مستعمل سطلهای مکانیزه

 قدیمی پسماندسطلهای و باز سازی تعمیر 

شستشوی دوره ای مخازن مکانیزه پسماند و خودرو جمع 

 آوری و حمل پسماند

 خودرو پسماندضدعفونی دوره ای 

 بهبود شرایط کاری راننده و کارگران جمع آوری پسماند

 با اختصاص تجهیزات ایمنی فردی

 کیلوگرم در روز بطور میانگین 3000

2 
توسعه فضای سبز 

 شهری

 کاشت نهال و گل در فضاهای موجود -1

 ی فضای سبز موجودنگهدار -2

 رختان موجود در بوستانها و آرامستانهاد-3

 رختان موجود در فضای سبزهرس د -4

 مبارزه با آفات و بیماریهای فضای سبز -5

 ریمبارزه با علفهای هرز در سطح فضای سبز و معابر شه -6

 کاشت نهال 

 کاشت درختچه 

 کاشت گل

 

 

 

 

 اصلیهمکاری با واحد فنی جهت ایجاد محوطه فضای سبز در پیاده راه بلوار  محوطه سازی و بستر سازی فضای سبز -9

3 
بهبود سیستم آبیاری 

 فضای سبز شهری

 بازسازی سیستمهای قطره ای موجود
 نگهداری تعمیر و بازسازی سیستم آبیاری قطره ای 

 اجرای و تعمیر دوره ای و نگهداری سیستم آبیاری زیر سطحی

 پیگیری امور مرتبط با فضای سبز

 و نصب کنتور جداسازی شبکه آب فضای سبز

 دریچه های کنترل تاسیسات آبیاری و کنتورهای سطح فضای سبزساخت و نصب 

 پیگیری واگذاری انشعابات امام زادگان به اداره اوقاف

 پیگیری استفاده از آب کانال جهت فضای سبز

 پیگیری قرارداد مطالعات شبکه جداسازی آبیاری فضای سبز

 بزخصوصی)خیر محلی( جهت آبیاری فضای سپیگیری استفاده از آب چاه 

4 

 

تجهیزات بوستانهای 

 شهری

 

 چراغهای روشنایی بوستانها
همکاری با واحد فنی  جهت نصب المپ و تعویض شیشه های پایه چراغهای 

 بوستانها

5 

جمع آوری نخاله های 

شهری و آماده سازی 

 فضاهای شهری

جمع آوری و حمل و انتقال نخاله های ساختمانی و شهری از 

 فضاهای شهری

 علفهای هرزپاکسازی 

 

6 

امام  رسیدگی به

ی هاآرامستان زادگان و

 آنها

 مام زاده زیداآرامستان -1

 ن امام زاده محمدآرامستا-2

بررسی و نشت یابی شبکه توزیع آب ،اصالح شبکه آب، حفاری، لوله گذاری ، 

 تعویض شیرآالت

 تعمیر دوره ای و  اجرای سیستم آبیاری قطره ای ،نگهداری و توسعه فضای سبز

ه انتقال آب ب تامین ،جمع آوری نخاله ها و نظافت تجهیز سرویسهای بهداشتی ،

 غسالخانه 

 مبارزه با آفات و بیماری های گیاهان و فضای سبز موجود در آرامستانها

7 

 مدیریت بحران

 و

 پدافند غیرعامل

 بیماری کرونا و پدافند زیستی

 طوفان و باد شدید ، بارندگی ، سیل

 شرکت در جلسات ستاد مدیریت بحران  شهر آوه

 تمهیدات پدافند زیستی جهت مقابله با بیماری کرونا ویروس:

 ت حفاظت فردی و توزیع بین پرسنل خرید تجهیزا

تشکیل ستاد مدیریت بحران در زمان وقوع بارندگی های فصلی و جاری شدن 

 رواناب درشهر آوه

 نامه ریزی برای پیشگیری از ایجاد حریق در فضاهای سبز و اماکن عمومی بر

 مدیریت اثرات حوادث طبیعی مانند بارندگی 

 الیروبی کانالهای آبو  ورودی و خروجی شهر رفع خطر آبگرفتگی معابر 

 مدیریت اثرات حوادث طبیعی باد و طوفان

 رفع خطر شاخه های درختان در مسیر شبکه برق

 درختان برای عابرین و خودروهاخطر رفع 



 

 مکان و مقدار نوع اقدام شاخص ردیف

 نظافت شهری 8

 نظافت معابر و گذرهای شهری

 نظافت و الیروبی انهار شهری

 هرس درختان

 نظافت دوره ای

 متر مربع معابر درجه یک 49000 -متر مربع عرصه شهری  320000

 مترمربع معابر درجه سه 96000 -متر مربع معابر درجه دو  175000

 استفاده از ماشین مکانیزه رفت روب شهری در فرایند نظافت شهری

9 
 

 واحد موتوری

 خرید تجهیزات برای واحد موتوری

 انجام تعمیرات دوره ای خودروها و تجهیزات واحد موتوری

 کنترل دوره ای تجهیزات و خودورها و ماشین آالت

 مورد نیاز برای واحد موتوریپیگیری درخواستهای خرید لوازم 

 پیگیری انجام تعمیرات ضروری

 پیگیری بازدیدهای دوره ای 

 آتش نشانی 10

نجام عملیات امداد و نجات در سطح شهر و مناطق تحت ا -

 پوشش

مکاری و استقرار در مصالی نماز جمعه و در امامزادگان و ه -

 محل تجمعات فرهنگی و مذهبی

 نگهداری و تعمیر دوره ای خودرو آتشنشانی و بروز رسانی تجهیزات 

 پایش فعالیت پرسنل آتشنشانی به جهت کیفیت و کمیت حضور در عملیاتهای کاری

 اعم از حریق تصادفات و سایر سوانح و امور واگذاری

 پیگیری حضور پرسنل آتشنشانی در دوره های آموزشی مرتبط

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد آتشنشانیتسهیل در فرایند تهیه 

 پیگیری درخواستهای خرید  واحد آتش نشانی

11 

رسیدگی به 

استراحتگاههای موقت 

 شهری

نمازخانه و سرویسهای 

 بهداشتی

نظافت روزانه استراحتگاههای  و آالچیقهای واقع در بلوار 

 اصلی 

 تعمیر روشنایی ها و سیستم برق آالچیقها 

 سیستم روشنایی ونظافت نمازخانهتعمیر 

 تعمیر سیستم تهویه و روشنایی سرویس بهداشتی

 بازسازی سیستم آبرسانی و شیرهای سرویس های بهداشتی

 

12 

تشکیل کمیته ها و 

 کارگروههای مصوب

 و ستادها

تشکیل جلسه برسی اثرات بارندگی های فصلی در محدوده 

 شهر آوه

 دستور کار کار گروههای مصوب انجام بازدید های میدانی در غالب

 نظافت کلی شهر و زیباسازی منظر شهری

 

 

13 

کمک به آماده سازی 

شهر برای انجام مراسم 

 ملی و مذهبی

حضور نیروهای آتشنشانی برای ارتقا سطح ایمنی برگزاری 

 نماز جمعه و سایر مراسم

نظافت و شستو شوی مسیر های مراسمهای ملی و مذهبی و 

 اماکن مذهبی و عمومی 

 اعیاد ملی و مذهبی

 نصب بنر پرچم و متعلقات الزم به نصب

 

14 
همکاری با سایر واحد 

 های شهرداری

دراختیار قرار دادن نیرو و تجهیزات برای انجام امور سایر 

 واحدهای شهرداری

 واحد فنی برای امور عمرانی 

 واحد اداری برای مراسمات 

تبلیغات  -زئینات شهرینصب بنر و ت -انجام امور مراسمات ملی و مذهبی  )

 انتخاباتی (

 واحد مالی برای امور انبارها

15 
کمک به امور درآمد 

 شهرداری

 ساماندهی و تجهیز و نظافت بازار روز

برای انجام امور آماده سازی تجهیزات واحد موتوری 

 واگذاری در جهت کسب در آمد شهری

 نصب بنرها تبلیغاتی در سطح شهر

 )سه شنبه بازار(

 حمل و نقل اموات شهر آوه و تصادفات در حریم شهر انتقال اموات 16
 حمل و نقل متوفیان شهر آوه و محدوده تحت پوشش توسط ماشین مخصوص

 کاورتهیه و استفاده تجهیزات الزم از جمله 

 



 

 فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری آوه 1401سال  اولعملکرد شش ماهه 

 بازدید و سرکشی از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به مناسبت های مختلف 

  هفته دفاع مقدس، هفته دولت( آوه به مناسبت های مختلفغبارروبی و گلباران مزار شهدای شهر( 

 نصب بنر به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی، ایام شهادت و والدت معصومین و اطالع رسانی های گوناگون در سطح شهر 

 و مناسبت های مختلف همکاری با ستاد نماز جمعه شهر به منظور برگزاری هرچه با شکوه تر نماز جمعه 

 شهادت امام جعفر )لیالی قدر و شهادت حضرت علی )ع(، عید فطر،  به مناسبت های گوناگون فضاسازی و آذین بندی معابر سطح شهر

 محرم الحرام، هفته دفاع مقدس( صادق)ع(، دهه کرامت، ارتحال امام خمینی)ره(،

 و شهرستانی درخصوص مناسبت های فرهنگی اجتماعی  اقدام و فعالیت در شبکه های اجتماعی داخلی شهرداری و شبکه های فعال شهری

 و اطالع رسانی مراسمات شهرداری

 )... طراحی و ارسال پیام های آموزش شهروندی در موضوعات مختلف )ترویج عفاف و حجاب، ترویج اقامه نماز، مقابله با ویروس کرونا و 

 ارهای عمرانی و اطالع رسانی پروژه های عمرانی شهرهمکاری با امور عمران و شهرسازی شهرداری در راستای اعالم هشد 

  09/02/1401همکاری در برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی قدس با حضور مسئولین شهری و شهروندان مورخ 

  11/02/1401برگزاری مراسم تجلیل از کارگردان شهرداری آوه به مناسبت روز جهانی کار و کارگر 

  13/02/1401عید سعید فطر و مراسم تقدیر از مکبرین و موذنین مساجد شهر آوه مورخ همکاری در اقامه نماز 

  ،برگزاری جلسات بررسی موضوعات امنیتی، انتظامی، ترافیکی، مشکالت دامداران 

  ومین، )بازدید از شهرک گلخانه ای، احداث مسکن محرپوشش خبری حضور استاندار محترم و مسئولین استان، شهرستان و شهر آوه

و  در شبکه های اجتماعیاحداث درمانگاه، بررسی مشکالت شهر ، بازدید از مقبره امامزادگان فضل و سلیمان)ع( و کاروانسرای تاریخی( 

 خبرگزاری ها

  31/03/1401برگزاری همایش دوچرخه سواری و نقاشی کودک همزمان با آغاز هفته صرفه جویی )سه شنبه های بدون خودرو( مورخ 

 1401ری برگزاری مسابقات فوتسال جوانان یادواره شهدای شهر آوه تیر ماه همکا 

  27/04/1401همکاری در برگزاری جشن عید غدیرخم و تجمع سادات حسینی شهر آوه مورخ 

  26/05/1401برگزاری مراسم دیدار و تجلیل از آزادگان سرافراز شهر آوه مورخ 

  آوه با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی، بخشدار مرکزی و برپایی میز خدمت در میعادگاه نماز جمعه

 04/06/1401مسئولین شهرری و شهرستانی مورخ 

  تخصیص فضای تبلیغاتی موجود در سطح شهر برای اطالع رسانی به شهروندان درخصوص مقابله و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا 

  دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و الزام استفاده از ماسک در سطح شهر و اماکن پرترددطراحی، چاپ و نصب بنر 

 

« 

* 



 

 

 امور سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و دبیرخانه شهرداری آوه 1401سال  اولعملکرد شش ماهه 

 شهرداری و قراردادی مدت محدود کارگری کارمعین کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و قرارداد صدور احکام کارگزینی 

 آوه شهرداری داخلی و ارسالی واصله،نرم افزار دبیرخانه جهت ثبت مکاتبات  بکارگیری 

  مکاتبه 2348واصله، ارسالی و داخلی شهرداری آوه به تعداد  مکاتباتثبت 

  مکاتبه 174ارسالی شورای اسالمی شهر آوه به تعداد  و واصله مکاتباتثبت 

 و شهرستان سطح استان مکاتبات اداری با نهادهای مختلف 

 صدور احکام ماموریت و مرخصی 

 تنظیم کشیک اداری ایام نوروز و شیفت های آتش نشانی شهرداری 

 کنترل حضور و غیاب پرسنل و اعالم کارکرد ماهیانه جهت محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد 

 پیگیری جهت برگزاری آموزش های ضمن خدمت کارکنان 

  بیمه تکمیلی درمان کارکنان و ...( کارکنانپیگیری مزایای رفاهی( 

 هماهنگی و تعامل با ارگان های مختلف جهت برگزاری مراسمات و جلسات 

 سازماندهی و انجام امور بایگانی مکاتبات اداری و پرسنلی 

 پیگیری استعالمات مربوطه اداری استخدامی مربوط به کارکنان 

 ی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی شهرداری، برگزاری جلسات مربوطه و تنظیم صورتجلسات کمیتهتشکیل کمیته اجرای 

 شهرداری کارمعین اقدام درخصوص تمدید قرارداد نیروهای قراردادی 

  1401اقدام درخصوص عقد قرارداد و تطبیق وضع پرسنل مدت محدود کارگری شهرداری از ابتدای سال 

  قرارداد پرسنل پیمانی شهرداریاقدام درخصوص تمدید 

 پیگیری و اقدام درخصوص تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و حفاظت فردی در مقابله با شیوع ویروس کرونا جهت کارکنان 

 پیش بینی احتیاجات اداری کارکنان و اقدام الزم در مورد تامین آن 

 اقدام درخصوص برقراری گروه های تشویقی پرسنل شهرداری  

 و روبیکا بلهیام رسان های داخلی سروش، ایتا، بروزرسانی کانال های اطالع رسانی شهرداری در پ 

 بروزرسانی وب سایت اینترنتی شهرداری 

 

♦ 

* 



 

 

 امور مالی و ذیحسابی شهرداری آوه 1401سال  اولشش ماهه عملکرد 

 تنظیم و ثبت اسناد مالی بصورت روزانه 

 ارائه گزارش هزینه و درآمد بصورت ماهیانه 

 ارائه گزارش هزینه و درآمد بصورت شش ماهه 

 قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی )پیمانکاران( در واحد قراردادها تنظیم 

 ثبت و ارائه گزارش ارزش افزوده سیستماتیک در سامانه اداره دارائی بصورت فصلی 

  مکرر در سامانه اداره دارائی بصورت فصلی 169ثبت و ارائه گزارش ماده 

 بایگانی فیزیکی اسناد مالی 

 بانکی و رفع مغایرات بصورت روزانه هفتگی ماهیانه کنترل حسابهای 

  اداری صورت گرفته در سطح شهرستان و استانپاسخ کلیه مکاتبات 

 نرم افزار حقوق و دستمزد  راه اندازی و بکارگیری 

 های روز حسابداری و آئین نامه های استاندارد ارائه شدهفزار های مالی در قالب آخرین روشبروزرسانی نرم ا 

 

4* 



 جمع سهم اعتبارات جاری و عمرانیشرحردیف

                     ریال25,318,490,864عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده1

                         ریال1,007,940,493درآمدهای ناشی از توسعه شهر2

                            ریال109,242,302درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر3

                            ریال85,033,580درآمدهای اختصاصی4

                           ریال195,560,439بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری5

                              ریال302,300,000درآمد حاصل از اموال شهرداری6

                              ریال6,632,498درآمد حاصل از وجوه شهرداری7

                                           ریال-یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی8

                         ریال4,190,704,760درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود9

                               ریال132,000,000منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای10

                     ریال31,347,904,936

جمع کل از محل اعتبارات جاری و عمرانیشرحردیف

                     ریال24,771,277,424هزینه های جاری1

                          ریال5,306,090,400تملک دارایی های سرمایه ای2

                           ریال844,071,592تملک دارایی های مالی3

                      ریال30,921,439,416

 امور مالی و ذیحسابی شهرداری آوه1401عملکرد شش ماهه اول سال 

درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی

جمع کل هزینه های عمومی

 امور مالی و ذیحسابی شهرداری آوه1401عملکرد شش ماهه اول سال 

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها

جمع کل درآمدها

« 
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 شهرداری آوه حقوقی و قراردادها و حراستامور  1401سال  اولعملکرد شش ماهه 

 حراست 

o رسیدگی به امور دبیرخانه محرمانه و امور طبقه بندی 

 امور قراردادها 

o  طراحی فاز صفر فضای سبز شهریتنظیم و عقد قرارداد 

o  طراحی و پشتیبانی نرم افزاری وب سایت شهرداریو عقد قرارداد تنظیم  

o  ذیحسابی تملک دارایی های سرمایه ایتنظیم و عقد قرارداد 

o  قرارداد لکه گیری و اجرای سرعت گیرتنظیم و عقد 

o  فرعیات خیابان امیرکبیرتنظیم و عقد قرارداد جدول گذاری 

o  جدول گذاری نهری خیابان شهید شفیقتنظیم و عقد قرارداد 

o تنظیم و عقد قرارداد جدول گذاری نهری خیابان امیرکبیر 

 ♦ 
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