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 ضْرسازی -اهَر ػوراى ٍ ضْرسازی ضْرداری آٍُ  1398ػولکرد سال 

 کویسیَى هادُ صذ

 دٍرُ زهاًی

 تؼذاد جلسات

کویسیَى هادُ صذ  

 تذٍی

تؼذاد پرًٍذُ ّای 

 هطرح ضذُ
 تؼذاد رای صادرُ

تؼذاد جلسات 

 تجذیذ ًظر

تؼذاد پرًٍذُ ّای 

 هطرح ضذُ

الی  01/01/98

29/12/98 
13 59 59 - - 

 

 ضْرسازی -اهَر ػوراى ٍ ضْرسازی ضْرداری آٍُ  1398ػولکرد سال 

 تؼذاد ضرح اقذام

 60 تطکیل ٍ تکویل پرًٍذُ ّای ضْرسازی

 جلسِ 5 ترگساری جلسات کویتِ فٌی

 هَرد 120تیص از  (آب، ترق، گاز، تاًک)پاسخ تِ استؼالم ادارات 

 

 ػوراًی -اهَر ػوراى ٍ ضْرسازی ضْرداری آٍُ  1398ػولکرد سال 

 هقذار/ هتراش ضرح اقذام

 هترهرتغ 1300حذٍد  6زیرسازی ٍ آسفالت کَچِ ٍالیت 

 هترهرتغ 300حذٍد  (ع)اهاهسادُ هحوذکفپَش پیادُ رٍ هقاتل ػولیات اجرای 

 هترهرتغ 350حذٍد  ػولیات کفپَش پیادُ رٍ هقاتل گلسار ضْذاءاجرای 

 تي آسفالت 200حذٍد  لکِ گیری هؼاتر سطح ضْر ػولیات

 --- یًصة استَاًِ ترافیکٍ  اصالح تاتلَ ٍ ػالئن ترافیکی

 



 ؽْزداری آٍُ اهَر فضای عثش، خذهات ٍ ایوٌی ؽْزی 1398عال ػولکزد 

 هکاى ٍ همذار ًَع الذام ؽاخـ ردیف

 هذیزیت پغواًذ 1

پغواًذّای ؽْزی تِ هزکش جوغ آٍری پغواًذ   اًتمالجوغ آٍری ٍ 

 ؽْز عاٍُ

 تؼَیض چزخْای هغتؼول عطلْای هکاًیشُ

 لذیوی پغواًذتؼویز عطلْای 

هخاسى هکاًیشُ پغواًذ ٍ خَدرٍ جوغ آٍری ٍ  ؽغتؾَی دٍرُ ای

 حول پغواًذ

 تْثَد ؽزایط کاری راًٌذُ ٍ کارگزاى جوغ آٍری پغواًذ

 تا اختقاؿ تجْیشات ایوٌی فزدی

 کیلَگزم در رٍس تطَر هیاًگیي 3000

 تَعؼِ فضای عثش ؽْزی 2

 سیثا عاسی هٌظز ٍ فضای عثش ؽْزی تَعیلِ ًَرپزداسی

 در رفیَص تلَار افلی ( ٍالَاؽز)اجزای ًَرپزداسی 

اجزای ًَر پزداسی دفٌی در  کٌار درختاى حاؽیِ تلَار افلی هحذٍدُ اهام 

 سادُ هحوذ

 اجزای کف پَػ در هحَطِ درختاى حاؽیِ تلَار افلی هحذٍُ اهام سادُ هحوذ

 

 در فضاّای هَجَدٍ گل کاؽت ًْال  -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 ؽْزی -6

هؾاٍرُ فٌی در سهیٌِ خزیذ گًَِ ّای هٌاعة گیاّاى تزای فضای  -7

 عثش ؽْز آٍُ

 

 تغتز عاسی فضای عثشهحَطِ عاسی ٍ  -8
 هحَطِ عاسی فضای عثش ضلغ ؽوالی تلَار افلی هحذٍدُ اهام سادُ هحوذ

 جْت درختاى حاؽیِ تلَار

3 
تْثَد عیغتن آتیاری 

 فضای عثش ؽْزی

 اجزای عیغتن آتیاری لطزُ ای

 

در هحَطِ رٍتزٍی اهام سادُ هحوذ جْت آتیاری ( غالف )اجزای لَلِ گذاری

 لطزُ ای 

 عیغتوْای لطزُ ای هَجَدتاسعاسی 

ًگْذاری تؼویز ٍ تاسعاسی عیغتن آتیاری لطزُ ای تزای درختاى ضلغ ؽوالی 

 هتز 1000تلَار افلی تِ طَل 

ًگْذاری تؼویز ٍ تاسعاسی عیغتن آتیاری لطزُ ای تزای گلکاری ّای اًجام 

 هتز 400ؽذُ در ضلغ ؽوالی تلَار افلی ٍ ٍرٍدی ؽْز آٍُ تِ طَل 

دٍرُ ای ٍ ًگْذاری عیغتن آتیاری سیز عطحی تزای درختاى  اجزای ٍ تؼویز

 هتز 600تَت حاؽیِ تلَار افلی تا اهام سادُ علیواى تِ طَل 

 هتز 600تَعتاى تاؽ ًَ ٍ حاؽیِ سهیي فَتثال تِ طَل 

 هتز 700هتز ٍ جٌَتی ؽْز  250ٍ آراهغتاًْای ؽوالی 

 پیگیزی اهَر هزتثط تا فضای عثش

 ٍ ًقة کٌتَر فضای عثشجذاعاسی ؽثکِ آب 

 پیگیزی لزارداد هطالؼات ؽثکِ جذاعاسی آتیاری فضای عثش

 ًقة کٌتَر تزای  اًؾؼاتات آب فضای عثش
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جوغ آٍری پغواًذّای 

عاختواًی ٍ ًخالِ ّای 

ؽْزی ٍ آهادُ عاسی 

 فضاّای ؽْزی

جوغ آٍری ٍ حول ٍ اًتمال ًخالِ ّای عاختواًی ٍ ؽْزی اس فضاّای 

 ؽْزی

 عاسی هذارطآهادُ 

 پاکغاسی ػلفْای ّزس

 عاهاًذّی ستالِ ّای رّا ؽذُ در اطزاف ؽْز

 

 رعیذگی تِ آراهغتاى ّا 5
 آراهغتاى اهام سادُ سیذ-1

 آراهغتاى اهام سادُ هحوذ-2

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

اجزای اًتمال آب تِ ،جوغ آٍری ًخالِ ّا ٍ ًظافت تجْیش عزٍیغْای تْذاؽتی ،

 غغالخاًِ 

 هثارسُ تا آفات ٍ تیواری ّای گیاّاى ٍ فضای عثش هَجَد در آراهغتاًْا



 هکاى ٍ همذار ًَع الذام ؽاخـ ردیف

 هذیزیت تحزاى 6

 تیواری کزًٍا ٍ پذافٌذ سیغتی

 ، تارًذگی ، عیل طَفاى ٍ تاد ؽذیذ

 تؾکیل دٍرُ ای جلغات عتاد هذیزیت تحزاى  ؽْز آٍُ

 :کزًٍا ٍیزٍطتوْیذات پذافٌذ سیغتی جْت هماتلِ تا تیواری 

خزیذ تجْیشات حفاظت فزدی ٍ تَسیغ تیي پزعٌل ٍ هزاکش ضذػفًَی عطح ؽْز، 

عاسهاًذّی ًیزٍّای داٍطلة هزدهی جْت ، ٍ ؽْزًٍذاى تْذاؽتی ٍ درهاًی

خزیذ ٍ در اختیار لزار دادى هَاد ضذػفًَی تِ ، ؽْزکوک تِ فزایٌذ ضذػفًَی 

اختقاؿ یک خَدرٍ جْت ، ًیزٍّای داٍطلة هزدهی جْت ضذ ػفًَی ؽْز

خزیذ آّک ٍ پخؼ در عطَح ٍ اًْار ؽْزی جْت هماتلِ تا ، ضذػفًَی ؽْز

 کوک در اطالع رعاًی در خقَؿ تیواری کزًٍا، اثزات تیواری کزًٍا

 یضُ هذیزیت تحزاىایجاد ٍ حضَر در ؽیفتْای ٍ 

تؾکیل عتاد هذیزیت تحزاى در سهاى ٍلَع تارًذگی ّای فقلی ٍ جاری ؽذى 

 رٍاًاب درؽْز آٍُ

 تؾکیل عتاد هذیزیت تحزاى تزای آتؼ عَسی ّای هزاتغ ٍ ػزفِ ّای طثیؼی

 هشارع ٍ تاغات هحذٍُ ؽْز آٍُ

 هذیزیت اثزات حَادث طثیؼی هاًٌذ تارًذگی 

 ٍ ؽزیاًْای ٍرٍدی ٍ خزٍجی ؽْزرفغ خطز آتگزفتگی هؼاتز  

 الیزٍتی کاًالْای آب

 هذیزیت اثزات حَادث طثیؼی تاد ٍ طَفاى

 رفغ خطز ؽاخِ ّای درختاى در هغیز ؽثکِ تزق

 رفغ خطز درختاى تزای ػاتزیي ٍ خَدرٍّا

 هذیزیت اثزات حَادث طثیؼی

 ًظافت ؽْزی 7

 ًظافت هؼاتز ٍ گذرّای ؽْزی

 ًظافت ٍ الیزٍتی اًْار ؽْزی

 ّزط درختاى

 ًظافت دٍرُ ای

 هتز هزتغ هؼاتز درجِ یک 49000 -هتز هزتغ ػزفِ ؽْزی  320000

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

 خزیذ تجْیشات تزای ٍاحذ هَتَری

 اًجام تؼویزات دٍرُ ای خَدرٍّا ٍ تجْیشات ٍاحذ هَتَری

 تجْیشات ٍ خَدٍرّا ٍ هاؽیي آالتکٌتزل دٍرُ ای 

 پیگیزی درخَاعتْای خزیذ لَاسم هَرد ًیاس تزای ٍاحذ هَتَری

 پیگیزی اًجام تؼویزات ضزٍری

 پیگیزی تاسدیذّای دٍرُ ای 

 آتؼ ًؾاًی 9

 اًجام ػولیات اهذاد ٍ ًجات در عطح ؽْز ٍ هٌاطك تحت پَؽؼ -

اهاهشادگاى ٍ هحل ّوکاری ٍ اعتمزار در هقالی ًواس جوؼِ ٍ در  -

 تجوؼات فزٌّگی ٍ هذّثی

 ًگْذاری ٍ تؼویز دٍرُ ای خَدرٍ آتؾٌؾاًی ٍ تزٍس رعاًی تجْیشات 

 پایؼ فؼالیت پزعٌل آتؾٌؾاًی تِ جْت کیفیت ٍ کویت حضَر در ػولیاتْای کاری

 اػن اس حزیك تقادفات ٍ عایز عَاًح ٍ اهَر ٍاگذاری

 آهَسؽی هزتثط پیگیزی حضَر پزعٌل آتؾٌؾاًی در دٍرُ ّای

 تغْیل در فزایٌذ تْیِ تجْیشات ٍ اهکاًات هَرد ًیاس ٍاحذ آتؾٌؾاًی

 پیگیزی ًقة ؽیز ّیذراًتٍ  پیگیزی تخقیـ هٌاتغ آب تزای آتؾٌؾاًی
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رعیذگی تِ 

اعتزاحتگاّْای هَلت 

 ؽْزی

ًواسخاًِ ٍ عزٍیغْای 

 تْذاؽتی

 ًظافت رٍساًِ اعتزاحتگاّْای  ٍ آالچیمْای ٍالغ در تلَار افلی 

 تؼویز رٍؽٌایی ّا ٍ عیغتن تزق آالچیمْا 

 تؼویز عیغتن رٍؽٌایی ًٍظافت ًواسخاًِ

 تؼویز عیغتن تَْیِ ٍ رٍؽٌایی عزٍیظ تْذاؽتی

 تاسعاسی عیغتن آتزعاًی ٍ ؽیزّای عزٍیظ ّای تْذاؽتی

 تخَری در هحَطِ اعتزاحتگاُ هَلتپیگیزی ٍ ّوکاری در جْت ایجاد آ

پیگیزی ٍ ّوکاری در طزح هٌاعة عاسی هحَطِ ّای پایلَت تزای 

 اعتفادُ هؼلَلیي
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تؾکیل کویتِ ّا ٍ 

 کارگزٍّْای هقَب

 ٍ عتادّا

ؽکیل جلغِ تِ جْت پیگیزی تزداؽتْای غیز هجاس اس هؼادى ؽي ٍ 

 (هقَتِ ؽَرای اعالهی ؽْز آٍُ )هاعِ اطزاف ؽْز آٍُ 

 در هحذٍدُ ؽْز آٍُجلغِ تزعی اثزات تارًذگی ّای فقلی تؾکیل 

 اًجام تاسدیذ ّای هیذاًی در غالة دعتَر کار کار گزٍّْای هقَب

 پیگیزی تؾکیل کارگزٍُ پیگیزی هقَتات ؽَرای عالهت ؽْز آٍُ

 آهادُ عاسی ًَرٍسگاُ ٍ  عتاد عفز ًَرٍسی

 ًظافت کلی ؽْز ٍ سیثاعاسی هٌظز ؽْزی

 



 هکاى ٍ همذار ًَع الذام ؽاخـ ردیف
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کوک تِ آهادُ عاسی ؽْز 

تزای اًجام هزاعن هلی ٍ 

 هذّثی

حضَر ًیزٍّای آتؾٌؾاًی تزای ارتما عطح ایوٌی تزگشاری ًواس جوؼِ 

 ٍ عایز هزاعن

ًظافت ٍ ؽغتَ ؽَی هغیز ّای هزاعوْای هلی ٍ هذّثی ٍ اهاکي 

 هذّثی ٍ ػوَهی 

 اػیاد هلی ٍ هذّثی

پیواًکار خذهات ؽْزی تزای ًقة تٌز پزچن ٍ هتؼلمات کوک ًیزٍّای 

 السم تِ ًقة

 

13 
ّوکاری تا عایز ٍاحذ 

 ّای ؽْزداری

دراختیار لزار دادى ًیزٍ ٍ تجْیشات تزای کوک تِ اًجام اهَر عایز 

 ٍاحذّای ؽْزداری

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

 ٍاحذ فٌی تزای اهَر ػوزاًی 

 ٍاحذ اداری تزای هزاعوات 

 (ًقة تٌز ٍ تشئیٌات ؽْزی -اًجام اهَر هزاعوات هلی ٍ هذّثی  )

 ٍاحذ هالی تزای اهَر اًثارّا

 ٍ ًظارت تز حغي ّوکاری ًیزٍّا 
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کوک تِ اهَر درآهذ 

 ؽْزداری

 عاهاًذّی ٍ تجْیش ٍ ًظافت تاسار رٍس

ٍاحذ هَتَری تزای اًجام اهَر ٍاگذاری در آهادُ عاسی تجْیشات 

 جْت کغة در آهذ ؽْزی

 ًقة تٌزّا تثلیغاتی در عطح ؽْز

 (عِ ؽٌثِ تاسار)

 حول ٍ ًمل اهَات ؽْز آٍُ ٍ تقادفات در حزین ؽْز اًتمال اهَات 15
 حول ٍ ًمل هتَفیاى ؽْز آٍُ ٍ هحذٍدُ تحت پَؽؼ تَعط هاؽیي هخقَؿ

 اس جولِ کاٍر تْیِ ٍ اعتفادُ تجْیشات السم

 



 فشٌّگی اجتوبػی ٍ سٍاثط ػوَهی ضْشداسی آٍُ 1398ػولکشد سبل 

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

 غجبسسٍثی ٍ گلجبساى هضاس ضْذای ضْش آٍُ ثِ هٌبسجت ّبی هختلف 

  کَدکبى ثِ هٌبسجت ّفتِ سالهت  دس سبلي ٍسصضی ضْیذ هیش آٍٍُ ثشگضاسی هسبثقبت ٍسصضی ( پخت آش)ثشگضاسی هسبثقِ آش پضی 

 ِثشپبیی ایستگبُ غلَاتی ثِ هٌبسجت اػیبد ضؼجبًی 

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

 اسسبل پیبهک ّبی هٌبسجتی ٍ اطالع سسبًی 

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

 ثشقشاسی کطیک ًَسٍصی ثِ غَست ضجبًِ سٍصیٍ  تطکیل ستبد خذهبت سفشّبی ًَسٍصی 

 ًُػت تبثلَّب ٍ ػالئن پیبم ّبی تجشیک ًَسٍصی ٍ ػالئن ّطذاس دٌّذُ ٍ اطالع دٌّذ 

 تْیِ ٍ تَصیغ ثشٍضَس دس هَسد ضْش آٍُ ؛چبدس ساٌّوبی هسبفشیي ًَسٍصی دس ثَستبى هیشاث فشٌّگیٍ سُ ّفت سیي ثشپبیی سف 

 ثْوي 22دی،  9آثبى، ثضسگذاضت  13، ثشگضاسی ساّپیوبیی ثضسگذاضت سٍص جْبًی قذس 

 ثشپبیی ًوبیطگبُ ػکس ٍ پَستش ثِ هٌبسجت ّفتِ ػفبف ٍ حجبة ٍ دِّ کشاهت 

  کبسگشاى ضْشداسی ثِ هٌبسجت سٍص جْبًی کبس ٍ کبسگشتجلیل اص 

 تقذیش ٍ تجلیل اص پضضکبى ضْش آٍُ ثِ هٌبسجت سٍص پضضک 

 ثشگضاسی ّوبیص پیبدُ سٍی خبًَادگی ثِ هٌبسجت ّفتِ ػفبف ٍ حجبة ٍ دِّ کشاهت 

 ثب هَضَع اػتیبد اجتوبػی ّبی آسیت کبّص ٍ پیطگیشی اسسبل پیبهک دس جْت سٌذ 

  هشاسن گشاهیذاضت ٍ تجلیل اص اػضبی ضَسای اسالهی ضْش آٍُ ثِ هٌبسجت سٍص ضَساّبثشگضاسی 

 غزا ٍ غٌبیغ دستی ٍ ًکَداضت هقبم هبدس صضی دا ضْشستبى سبٍُ ٍ جطٌَاسُ ثشگضاسی اٍلیي جطٌَاسُ فشٌّگی ٍس 

 (ع)ّوکبسی دس ثشگضاسی هشاسن تجوغ سبدات حسیٌی ضْش آٍُ دس هسجذ جبهغ ػلی اثي اثیطبلت 

 لیبلی قذس ٍ (سُ)خویٌی اهبم استحبل گشاهیذاضت ثشگضاسی هشاسن 

  ثب حضَس کوذیي ّبی ضْش سبٍُ ٍ گشٍُ هَسیقی جَاًبى آٍُ ٍ ضت  4ثشگضاسی جطٌْبی ثضسگ غذیشخن ثِ هذت ... 

  (ع)فشصًذ ثالفػل اهبم هَسی کبظن( ع)ثشگضاسی هشاسن استقجبل اص ضشیح هطْش اهبهضادُ ػجذاهلل 

  98ثْوي  20پٌجویي یبدٍاسُ ضْذای ضْش آٍُ ٍ اٍلیي یبدٍاسُ ضْذای هٌطقِ آٍُ ّوضهبى ثب اسثؼیي ضْبدت سپْجذ قبسن سلیوبًی ثشگضاسی 

  98فضبسبصی ٍ آریي ثٌذی هؼبثش سطح ضْش ثِ هٌبسجت ّبی گًَبگَى دس طَل سبل  

 دس دِّ فجش ختشاًِ ضْیذ ٍاحذ ضْش آًٍَُاختي صًگ اًقالة ثػَست ًوبدیي ثب حضَس هسئَلیي ضْشی دس هذسسِ دثستبى د 

  هحفل ًَساًی اًس ثب قشآى کشین ٍ یبدثَد سشداس دلْب ٍ جطي ّبی دِّ فجش دس هسبجذ ضْش آٍُ دس طَل دِّ فجشثشگضاسی 

 ٍُدس دِّ فجش هیض خذهت ثشسسی هطکالت کطبٍسصاى ٍ داهذاساى ثب حضَس هسئَلیي جْبد کطبٍسصی سبٍُ، اػضبی ضَسای اسالهی ٍ  ضْشداس آ 

  ِثب حضَس هسئَلیي اثَالفضل گَسآثبدی، سیذحسیي هیش، ٍاالهقبم سحوبى ضوس اىدس هٌضل ضْیذ دس دِّ فجشهشاسن آثشٍی هحل 

 ٍُهشاسن جطي اًقالة ثب حضَس کلیِ داًص آهَصاى هذاسس ضْش آ 

  سبختوبى ضْشداسیهشاسن ًَسافطبًی ضت پیشٍصی اًقالة اسالهی ّوضهبى ثب غشیَ ثبًگ اهلل اکجش دس 

 ٍِیشٍس  ٍ جلَگیشی اص اًتقبل دسخػَظ هقبثلِ ٍ اطالع سسبًیس ثشای اطالع سسبًی ثِ ضْشًٍذاى تخػیع فضبی تجلیغبتی هَجَد دس سطح ض

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

  هحلی ٍ داخلی ضْشداسی

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

 (ثشای پشسٌل ضْشداسی

 



 اهور سرهایه انسانی و فناوری اطالعات و دتیرخانه شهرداری آوه 1398عولکرد سال 

  شهرداری  قرارداد هوقترسوی، پیوانی و کارگسینی کارکناى صذور احکام 

  ناهه 4887ثثت ناهه های رسیذه و فرستاده شذه شهرداری آوه ته تعذاد 

  ناهه 354ثثت ناهه های رسیذه و فرستاده شذه شورای اسالهی شهر آوه ته تعذاد 

 هکاتثات اداری تا نهادهای هختلف سطح استاى 

 صذور احکام هاهوریت و هرخصی 

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

 ى خذهت کارکناىپیگیری جهت ترگساری آهوزش های ضن 

 پیگیری هسایای رفاهی پرسنل 

 انجام ارزشیاتی پرسنل و توذیذ قرارداد پرسنل پیوانی 

 تنظین کشیک نوروزی 

 هواهنگی و تعاهل تا ارگاى های هختلف جهت ترگساری هراسوات و جلسات 

 تایگانی هکاتثات اداری و پرسنلی  سازهانذهی و انجام اهور 

 شهرداریهای استاى استخذاهیو اداری  شورای و تنظین صورتجلسات پیگیری استعالهات هرتوطه 

 پیگیری و اقذام درخصوص طراحی و تغییر قالة وب سایت اینترنتی شهرداری 

 در پیام رساى های داخلی سروش، ایتا و تلهدرخصوص راه انذازی کانال های اطالع رسانی  پیگیری و اقذام 

  ترگساری جلسات شورای اداری کارکناى شهرداری 

 تروزرسانی وب سایت اینترنتی شهرداری 

  (آهارناهه)آهار و اطالعات نیروهای شهرداری تکویل اطالعات هرتوطه ته ساهانه 

 



 اهَر هالی ٍ ریحسابی ضْرداری آٍُ 1398سال عولکرد 

 ًِتٌظین ٍ ثبت اسٌاد هالی بصَرت رٍزا 

 ًِارائِ گسارش ّسیٌِ ٍ درآهذ بصَرت هاّیا 

 ِّارائِ گسارش ّسیٌِ ٍ درآهذ بصَرت ضص ها 

  در ٍاحذ قراردادّا( پیواًکاراى)تٌظین قراردادّای هٌعقذُ با اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی 

  ٍ ارائِ گسارش ارزش افسٍدُ سیستواتیک در ساهاًِ ادارُ دارائی بصَرت فصلیثبت 

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

 بایگاًی فیسیکی اسٌاد هالی 

 اجرای سیستن هکاًیسُ اًبار براساس استاًذارّای حسابرسی 

 کٌترل ٍ ضوارش هَجَدی اًبار بصَرت ادٍاری 

 ً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 

  اداری صَرت گرفتِ در سطح استاى ٍ کطَرپاسخ کلیِ هکاتبات 

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

 



جمعسُم اعتبارات عمراویسُم اعتبارات جاریشرحردیف

8,473,952,4835,649,301,65514,123,254,138(درآمذَای مستمر)درآمذَای واشی از عًارض عمًمی1

3,065,327,8922,045,801,9285,111,129,820درآمذَای واشی از عًارض اختصاصی2

761,667,689582,454,5221,344,122,211بُای خذمات ي درآمذَای مًسسات اوتفاعی شُرداری3

459,231,682287,854,455747,086,137درآمذ حاصلٍ از يجًٌ ي امًال شُرداری4

04,833,461,4594,833,461,459کمک َای اعطائی ديلت ي سازمان َای ديلتی5

19,277,612807,083,907826,361,519اعاوات ي َذایا ي دارائیُا6

000سایر مىابع تامیه اعتبار7

12,779,457,35814,205,957,92626,985,415,284

جمعاز محل اعتبارات عمراویاز محل اعتبارات جاریشرحردیف

5,910,383,13405,910,383,134

3,853,489,97303,853,489,973

9,763,873,10709,763,873,107

086,450,00086,450,000"بروامٍ ریسی تًسعٍ شُری"بروام1ٍ

040,000,00040,000,000"َذایت ي دفع آبُای سطحی داخل شُری"بروام2ٍ

03,836,365,6873,836,365,687"حمل ي وقل ي بُبًد عبًر ي مرير شُری"بروام3ٍ

0245,150,000245,150,000"ایجاد تاسیسات حفاظتی شُرَا"بروام4ٍ

05,880,249,9475,880,249,947"بُبًد محیط شُری"بروام5ٍ

0100,000,000100,000,000"ایجاد اماکه ي فضاَای يرزشی، فرَىگی، تًریستی"بروام6ٍ

0167,298,500167,298,500"ایجاد سایر تاسیسات ي تسُیالت شُری"بروام7ٍ

0632,059,531632,059,531"ایجاد تاسیسات درآمذزا"بروام8ٍ

01,128,601,6221,128,601,622َسیىٍ َای پیش بیىی وشذٌ ي دیًن عمراوی9

012,116,175,28712,116,175,287

9,763,873,10712,116,175,28721,880,048,394

جمع کل َسیىٍ َای يظیفٍ خذمات اداری

جمع کل َسیىٍ َای يظیفٍ خذمات شُری

جمع کل َسیىٍ َای يظیفٍ عمران شُری

جمع کل َسیىٍ َا

 امًر مالی ي ریحسابی شُرداری آي1398ٌعملکرد سال 

درآمذَا ي مىابع حاصل شذٌ ي تخصیص بٍ اعتبارات جاری ي عمراوی

جمع کل درآمذَا

 امًر مالی ي ریحسابی شُرداری آي1398ٌعملکرد سال 

َسیىٍ َای جاری ي عمراوی بٍ تفکیک يظایف ي بروامٍ َا

جمع َسیىٍ َای جاری


