
 فشٌّگی اجتوبػی ٍ سٍاثط ػوَهی ضْشداسی آٍُ 1399ػولکشد ضص هبِّ اٍل سبل 

 ثبصدیذ ٍ سشکطی اص خبًَادُ هؼظن ضْذا، جبًجبصاى ٍ ایثبسگشاى ثِ هٌبسجت ّبی هختلف 

 غجبسسٍثی ٍ گلجبساى هضاس ضْذای ضْش آٍُ ثِ هٌبسجت ّبی هختلف 

  ضْبدت ٍ ٍالدت هؼػَهیي ٍ اطالع سسبًی ّبی گًَبگَى دس سطح ضْشًػت ثٌش ثِ هٌبسجت ّبی هختلف هلی ٍ هزّجی، ایبم 

 اسسبل پیبهک ّبی هٌبسجتی ٍ اطالع سسبًی 

 ّوکبسی ثب ستبد ًوبص جوؼِ ضْش ثِ هٌظَس ثشگضاسی ّشچِ ثب ضکَُ تش ًوبص جوؼِ، ًوبص ػیذ سؼیذ فطش ٍ ػیذ قشثبى 

 سگشتجلیل اص کبسگشاى ضْشداسی ثِ هٌبسجت سٍص جْبًی کبس ٍ کب 

 تقذیش ٍ تجلیل اص پضضکبى ضْش آٍُ ثِ هٌبسجت سٍص پضضک 

  تجلیل اص اػضبی ضَسای اسالهی ضْش آٍُ ثِ هٌبسجت سٍص ضَساّب تقذیشثشگضاسی هشاسن ٍ 

 خشداد 15ٍ قیبم خًَیي  (سُ)خویٌی اهبم استحبل گشاهیذاضت ثشگضاسی هشاسن 

  فضبسبصی ٍ آریي ثٌذی هؼبثش سطح ضْش ثِ هٌبسجت ّبی گًَبگَى دس طَل سبل 

  17/5/99هَسخ ( ّوشاُ ثب هذاحی ٍ هَلَدی خَاًی، ًوبیص طٌض ٍ تئبتش، هَسیقی صًذُ)ثشپبیی کبسٍاى ضبدی ثِ هٌبسجت ػیذ سؼیذ غذیشخن 

 ، دفتش اهبم جوؼِ آٍُ(ع)سبٍُ، حَصُ ثسیج ػلی اثي اثیطبلت ًبحیِ هقبٍهت ثسیج اسی اداسُ فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ٍثب ّوک

 ًػت توثبل ضْذای ضْش آٍُ دس سبلي ضْشداسی ثِ هٌبسجت ّفتِ دفبع هقذس 

 هَسخ  ثشگضاسی هشاسن ضت خبطشُ ثِ هٌبسجت آغبص ّفتِ دفبع هقذس دس فضبی ثبص ٍ ثب سػبیت پشٍتکل ّبی ثْذاضتی ٍ حفظ فبغلِ اجتوبػی

31/6/99 

 احذاث سٌگش ًوبدیي جلَی دسة ٍسٍدی ضْشداسی ثِ هٌبسجت ّفتِ دفبع هقذس 

  ًِاسسبل پیبهک دس دٍ هشحلِ ثب هَضَع سػبیت دستَسالؼول ّبی ثْذاضتی ٍ فبغلِ گزاسی اجتوبػی ٍ الضام استفبدُ اص هبسک اص طشیق سبهب

 پیبهکی

 ِدسخػَظ هقبثلِ ٍ جلَگیشی اص اًتقبل ٍیشٍس  ٍ اطالع سسبًیّشًٍذاى س ثشای اطالع سسبًی ثِ شتخػیع فضبی تجلیغبتی هَجَد دس سطح ض

اسسبل پیبهک ثَسیلِ پٌل اطالع سسبًی ، ًػت ثٌش تجلیغبتی، تَصیغ ثشٍضَس ّبی هشتجط ، اسسبل پیبم دس ضجکِ ّبی اجتوبػی : اص طشیق  کشًٍب

  هحلی ٍ داخلی ضْشداسی

 هبسک، هحلَل ضذػفًَی سطَح ٍ دست ٍ طل ضذػفًَی کٌٌذُ دست ) ضیَع ٍیشٍس کشًٍب  تْیِ اقالم ثْذاضتی ٍ حفبظت فشدی دس هقبثلِ ثب

 (ثشای پشسٌل ضْشداسی

 طشاحی، چبح ٍ ًػت ثٌش دستَسالؼول ّبی ثْذاضتی ٍ فبغلِ گزاسی اجتوبػی ٍ الضام استفبدُ اص هبسک دس سطح ضْش ٍ اهبکي پشتشدد 

 



 اهور سرهایه انسانی و فناوری اطالعات و دبیرخانه ضهرداری آوه 99عولکرد ضص هاهه اول سال 

  ضهرداری قراردادی رسوی، پیوانی و کارگسینی کارکناى صذور احکام 

  ناهه 2296ثبت ناهه های رسیذه و فرستاده ضذه ضهرداری آوه به تعذاد 

  ناهه 187ثبت ناهه های رسیذه و فرستاده ضذه ضورای اسالهی ضهر آوه به تعذاد 

 هکاتبات اداری با نهادهای هختلف سطح استاى 

 صذور احکام هاهوریت و هرخصی 

 کنترل حضور و غیاب پرسنل و اعالم کارکرد هاهیانه جهت هحاسبه و پرداخت حقوق و دستوسد 

 ى خذهت کارکناىپیگیری جهت برگساری آهوزش های ضن 

 پیگیری هسایای رفاهی پرسنل 

 هواهنگی و تعاهل با ارگاى های هختلف جهت برگساری هراسوات و جلسات 

 بایگانی هکاتبات اداری و پرسنلی  سازهانذهی و انجام اهور 

 ضهرداریهای استاى استخذاهیو اداری  ضورای پیگیری استعالهات هربوطه و تنظین صورتجلسات 

 در پیام رساى های داخلی سروش، ایتا و بلهکانال های اطالع رسانی  بروزرسانی 

  برگساری جلسات ضورای اداری کارکناى ضهرداری 

 بروزرسانی وب سایت اینترنتی ضهرداری 

 



 اهَر هالی ٍ ریحسابی ضْرداری آٍُ 1399ضص هاِّ اٍل سال 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 

 اجرای سیستن هکاًیسُ اًبار براساس استاًذارّای حسابرسی 

 ًبار بصَرت ادٍاریکٌترل ٍ ضوارش هَجَدی ا 

 ًظارت بر اهَال اداری ٍ ضْری بصَرت هستور بعٌَاى جوعذار اهَال 

 کٌترل فیسیکی اهَال اداری ٍ ضْری بصَرت هستور بعٌَاى جوعذار اهَال 

 پایص ٍ کٌترل جاهع هطالبات ٍ بذّی ّای ضْرداری 

 ًِ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 

 



جمعسهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاریضرحردیف

10,433,810,790010,433,810,790عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افسوده1

228,137,2630228,137,263درآمذهای ناضی از توسعه ضهر2

83,351,931083,351,931درآمذهای ناضی از بهره برداری از فضای ضهر3

125,352,0890125,352,089درآمذهای اختصاصی4

198,604,1060198,604,106بهای خذمات و درآمذهای موسسات انتفاعی ضهرداری5

291,160,0000291,160,000درآمذ حاصل از اموال ضهرداری6

37,215,423037,215,423درآمذ حاصل از وجوه ضهرداری7

500,000,0000500,000,000یارانه ها و کمک های اعطائی و سازمان های دولتی8

1,891,530,90201,891,530,902درآمذهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می ضود9

13,789,162,504013,789,162,504

جمعاز محل اعتبارات عمرانیاز محل اعتبارات جاریضرحردیف

5,864,572,87105,864,572,871هسینه ها 1

07,660,422,0327,660,422,032تملک دارایی های سرمایه ای2

02,417,856,1362,417,856,136تملک دارایی های مالی3

5,864,572,87110,078,278,16815,942,851,039 جمع هسینه های عمومی

 امور مالی و ریحسابی ضهرداری آوه1399عملکرد ضص ماهه اول سال 

درآمذها و منابع حاصل ضذه و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی

جمع کل درآمذها

 امور مالی و ریحسابی ضهرداری آوه1399عملکرد ضص ماهه اول سال 

هسینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها



 شْزداری آٍُ اهَر فضای سثش، خذهات ٍ ایوٌی شْزی 1399سال شش هاِّ اٍل ػولکزد 

 هکاى ٍ همذار ًَع الذام شاخض ردیف

 هذیزیت پسواًذ 1

پسواًذّای شْزی تِ هزکش جوغ آٍری پسواًذ   اًتمالجوغ آٍری ٍ 

 شْز ساٍُ

 تؼَیض چزخْای هستؼول سغلْای هکاًیشُ

 لذیوی پسواًذتؼویز سغلْای 

شستشَی دٍرُ ای هخاسى هکاًیشُ پسواًذ ٍ خَدرٍ جوغ آٍری ٍ 

 حول پسواًذ

 ضذػفًَی دٍرُ ای خَدرٍ پسواًذ

 تْثَد شزایظ کاری راًٌذُ ٍ کارگزاى جوغ آٍری پسواًذ

 تا اختظاص تجْیشات ایوٌی فزدی

 کیلَگزم در رٍس تغَر هیاًگیي 3000

 تَسؼِ فضای سثش شْزی 2

 سیثا ساسی هٌظز ٍ فضای سثش شْزی 

 الواًْای شْزی

 ًَرپزداسی

 الواى حسیي تي رٍح ًَتخت آٍُ ای

 الواى چتز

  سزٍیس ٍ  تؼَیض الهپ ّای رٍشٌایی تَستاًْای سغح شْز

 در فضاّای هَجَدٍ گل کاشت ًْال  -1

 ًگْذاری فضای سثش هَجَد -2

 درختاى هَجَد در تَستاًْا ٍ آراهستاًْا-3

 ّزس درختاى هَجَد در فضای سثش -4

 هثارسُ تا آفات ٍ تیواریْای فضای سثش -5

 هثارسُ تا ػلفْای ّزس در سغح فضای سثش ٍ هؼاتز شْزی -6

هشاٍرُ فٌی در سهیٌِ خزیذ گًَِ ّای هٌاسة گیاّاى تزای فضای  -7

 سثش شْز آٍُ

 کاشت ًْال درختاى هیَُ 

 کاشت گل

 

 

 

 

 

 

 ساسی فضای سثشهحَعِ ساسی ٍ تستز  -8

 حاشیِ سهیي فَتثال تاؽ ًَ

 تَستاى تلَار اطلی

 حیاط هذرسِ در تلَار اطلی

3 
تْثَد سیستن آتیاری 

 فضای سثش شْزی

 اجزای سیستن آتیاری لغزُ ای

 
 

 تاسساسی سیستوْای لغزُ ای هَجَد

 ًگْذاری تؼویز ٍ تاسساسی سیستن آتیاری لغزُ ای 

 ًگْذاری سیستن آتیاری سیز سغحیاجزای ٍ تؼویز دٍرُ ای ٍ 

 

 پیگیزی اهَر هزتثظ تا فضای سثش

 ٍ ًظة کٌتَر جذاساسی شثکِ آب فضای سثش

 ساخت ٍ ًظة دریچِ ّای کٌتزل تاسیسات آتیاری ٍ کٌتَرّای سغح فضای سثش

 پیگیزی ٍاگذاری اًشؼاتات اهام سادگاى تِ ادارُ اٍلاف

 سثشپیگیزی استفادُ اس آب کاًال جْت فضای 

 پیگیزی لزارداد هغالؼات شثکِ جذاساسی آتیاری فضای سثش

4 

جوغ آٍری پسواًذّای 

ساختواًی ٍ ًخالِ ّای 

شْزی ٍ آهادُ ساسی 

 فضاّای شْزی

جوغ آٍری ٍ حول ٍ اًتمال ًخالِ ّای ساختواًی ٍ شْزی اس فضاّای 

 شْزی

 آهادُ ساسی هذارس

 پاکساسی ػلفْای ّزس

 در اعزاف شْز ساهاًذّی ستالِ ّای رّا شذُ

 

 رسیذگی تِ آراهستاى ّا 5
 آراهستاى اهام سادُ سیذ-1

 آراهستاى اهام سادُ هحوذ-2

تؼویز دٍرُ ای ٍ  اجزای سیستن آتیاری لغزُ ای  ،ًگْذاری ٍ تَسؼِ فضای سثش

اجزای اًتمال آب تِ ،جوغ آٍری ًخالِ ّا ٍ ًظافت تجْیش سزٍیسْای تْذاشتی ،

 غسالخاًِ 

 ٍ تیواری ّای گیاّاى ٍ فضای سثش هَجَد در آراهستاًْاهثارسُ تا آفات 

 

 

 

 

 



 هکاى ٍ همذار ًَع الذام شاخض ردیف
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 هذیزیت تحزاى

ٍ 

 پذافٌذ غیزػاهل

 تیواری کزًٍا ٍ پذافٌذ سیستی

 ، تارًذگی ، سیل عَفاى ٍ تاد شذیذ

 جلسات ستاد هذیزیت تحزاى  شْز آٍُ شزکت در

 :کزًٍا ٍیزٍستوْیذات پذافٌذ سیستی جْت هماتلِ تا تیواری 

 ضذػفًَی سغح شْز،

ٍ  خزیذ تجْیشات حفاظت فزدی ٍ تَسیغ تیي پزسٌل ٍ هزاکش تْذاشتی ٍ درهاًی

 ،شْزًٍذاى

، ساسهاًذّی ًیزٍّای داٍعلة هزدهی جْت کوک تِ فزایٌذ ضذػفًَی شْز 

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

 ،ضذ ػفًَی شْز

 ، اختظاص یک خَدرٍ جْت ضذػفًَی شْز 

، خزیذ آّک ٍ پخش در سغَح ٍ اًْار شْزی جْت هماتلِ تا اثزات تیواری کزًٍا

 کوک در اعالع رساًی در خظَص تیواری کزًٍا

 ایجاد ٍ حضَر در شیفتْای ٍیژُ هذیزیت تحزاى 

هاى ٍلَع تارًذگی ّای فظلی ٍ جاری شذى تشکیل ستاد هذیزیت تحزاى در س

 رٍاًاب درشْز آٍُ

 تشکیل ستاد هذیزیت تحزاى تزای آتش سَسی ّای هزاتغ ٍ ػزطِ ّای عثیؼی

 هشارع ٍ تاغات هحذٍُ شْز آٍُ

 هذیزیت اثزات حَادث عثیؼی هاًٌذ تارًذگی 

 رفغ خغز آتگزفتگی هؼاتز  ٍ شزیاًْای ٍرٍدی ٍ خزٍجی شْز

 آب الیزٍتی کاًالْای

 هذیزیت اثزات حَادث عثیؼی تاد ٍ عَفاى

 رفغ خغز شاخِ ّای درختاى در هسیز شثکِ تزق

 رفغ خغز درختاى تزای ػاتزیي ٍ خَدرٍّا

 هذیزیت اثزات حَادث عثیؼی

 ًظافت شْزی 7

 ًظافت هؼاتز ٍ گذرّای شْزی

 ًظافت ٍ الیزٍتی اًْار شْزی

 ّزس درختاى

 ًظافت دٍرُ ای

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

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

8 
 

 ٍاحذ هَتَری

 خزیذ تجْیشات تزای ٍاحذ هَتَری

 اًجام تؼویزات دٍرُ ای خَدرٍّا ٍ تجْیشات ٍاحذ هَتَری

 آالتکٌتزل دٍرُ ای تجْیشات ٍ خَدٍرّا ٍ هاشیي 

 پیگیزی درخَاستْای خزیذ لَاسم هَرد ًیاس تزای ٍاحذ هَتَری

 پیگیزی اًجام تؼویزات ضزٍری

 پیگیزی تاسدیذّای دٍرُ ای 

 آتش ًشاًی 9

 اًجام ػولیات اهذاد ٍ ًجات در سغح شْز ٍ هٌاعك تحت پَشش -

ّوکاری ٍ استمزار در هظالی ًواس جوؼِ ٍ در اهاهشادگاى ٍ هحل  -

 ٍ هذّثی تجوؼات فزٌّگی

 ًگْذاری ٍ تؼویز دٍرُ ای خَدرٍ آتشٌشاًی ٍ تزٍس رساًی تجْیشات 

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

 اػن اس حزیك تظادفات ٍ سایز سَاًح ٍ اهَر ٍاگذاری

 پیگیزی حضَر پزسٌل آتشٌشاًی در دٍرُ ّای آهَسشی هزتثظ

 تْیِ تجْیشات ٍ اهکاًات هَرد ًیاس ٍاحذ آتشٌشاًیتسْیل در فزایٌذ 

 پیگیزی ًظة شیز ّیذراًتٍ  پیگیزی تخظیض هٌاتغ آب تزای آتشٌشاًی
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رسیذگی تِ 

استزاحتگاّْای هَلت 

 شْزی

ًواسخاًِ ٍ سزٍیسْای 

 تْذاشتی

 ًظافت رٍساًِ استزاحتگاّْای  ٍ آالچیمْای ٍالغ در تلَار اطلی 

 تؼویز رٍشٌایی ّا ٍ سیستن تزق آالچیمْا 

 تؼویز سیستن رٍشٌایی ًٍظافت ًواسخاًِ

 تؼویز سیستن تَْیِ ٍ رٍشٌایی سزٍیس تْذاشتی

 تاسساسی سیستن آتزساًی ٍ شیزّای سزٍیس ّای تْذاشتی

 

 

11 

تشکیل کویتِ ّا ٍ 

 کارگزٍّْای هظَب

 ٍ ستادّا

 هحذٍدُ شْز آٍُدر جلسِ تزسی اثزات تارًذگی ّای فظلی تشکیل 

 اًجام تاسدیذ ّای هیذاًی در غالة دستَر کار کار گزٍّْای هظَب

 آهادُ ساسی ًَرٍسگاُ ٍ  ستاد سفز ًَرٍسی

 ًظافت کلی شْز ٍ سیثاساسی هٌظز شْزی

 

 

 



 هکاى ٍ همذار ًَع الذام شاخض ردیف

12 

کوک تِ آهادُ ساسی شْز 

تزای اًجام هزاسن هلی ٍ 

 هذّثی

آتشٌشاًی تزای ارتما سغح ایوٌی تزگشاری ًواس جوؼِ حضَر ًیزٍّای 

 ٍ سایز هزاسن

ًظافت ٍ شستَ شَی هسیز ّای هزاسوْای هلی ٍ هذّثی ٍ اهاکي 

 هذّثی ٍ ػوَهی 

 اػیاد هلی ٍ هذّثی

کوک ًیزٍّای پیواًکار خذهات شْزی تزای ًظة تٌز پزچن ٍ هتؼلمات 

 السم تِ ًظة

 شزکت در رسهایش هساٍات ٍ ّوذلی

 ّوکاری در حول ٍ ًمل ٍ تَسیغ تستِ ّای هؼیشتی ٍ حوایتی 

 ّوکاری در اجزای تزًاهِ ّای ّفتِ دفاع همذس

 آهادُ ساسی هسیزّای ػشاداری ایام هذّثی

 

13 
ّوکاری تا سایز ٍاحذ 

 ّای شْزداری

دراختیار لزار دادى ًیزٍ ٍ تجْیشات تزای کوک تِ اًجام اهَر سایز 

 ٍاحذّای شْزداری

 اختیار لزار دادى ًیزٍ جْت کوک تِ اًجام اهَر هحَلِ سایز ٍاحذ ّادر 

 ٍاحذ فٌی تزای اهَر ػوزاًی 

 ٍاحذ اداری تزای هزاسوات 

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

 ٍاحذ هالی تزای اهَر اًثارّا

 ٍ ًظارت تز حسي ّوکاری ًیزٍّا 

14 
کوک تِ اهَر درآهذ 

 رداریشِ

 ساهاًذّی ٍ تجْیش ٍ ًظافت تاسار رٍس

آهادُ ساسی تجْیشات ٍاحذ هَتَری تزای اًجام اهَر ٍاگذاری در 

 جْت کسة در آهذ شْزی

 ًظة تٌزّا تثلیغاتی در سغح شْز

 (سِ شٌثِ تاسار)

 حول ٍ ًمل اهَات شْز آٍُ ٍ تظادفات در حزین شْز اًتمال اهَات 15
 هحذٍدُ تحت پَشش تَسظ هاشیي هخظَصحول ٍ ًمل هتَفیاى شْز آٍُ ٍ 

 تْیِ ٍ استفادُ تجْیشات السم اس جولِ کاٍر

 



 شهرسازی -امور عمران و شهرسازی شهرداری آوه  1399سال شش ماهه اول عملکرد 

 پروانه های ساختمانی صادره

 تجاری مسکونی دوره زمانی
دامذاری 

 و صنعتی

تجاری 

 مسکونی
 دیوارکشی

صذور 

گواهی 

عذم 

 خالف

 پایانکار
افسایش 

 تنا

تخریة و 

 نوسازی

الی  01/01/99

31/06/99 
8 6 1 - 5 3 3 1 - 

 

 شهرسازی -امور عمران و شهرسازی شهرداری آوه  1399سال  شش ماهه اول عملکرد

 تعذاد شرح اقذام

 200 تشکیل و تکمیل پرونذه های شهرسازی

 3 ترگساری جلسات کمیته فنی

 5 99کمیسیون ماده ترگساری جلسات 

 175 (، دفتر اسناد رسمیآب، ترق، گاز، تانک)پاسخ ته استعالم ادارات 

 

 عمرانی -امور عمران و شهرسازی شهرداری آوه  1399سال  شش ماهه اول عملکرد

 مقذار/ متراش شرح اقذام

 متر 50 اصالح جذاول سطح شهر

 متر مرتع 300 اصالح پیاده روها

 عذد 1 ساخت پایه المان شهری

و تسطیح ریگالش  مخلوط ریسی

( دامذاریها)انتهای کوچه رستوران پیمان  
متر مرتع  5000

 



 کمیسیون ماده صد شهرداری آوه  1399سال  شش ماهه اول عملکرد

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

الی  01/01/99

31/06/99 

3 13 13 

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

0 0 0 

 


