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 و مشارکت های مردمی مدیریت سرمایه گذاری

 مجموعه اقدامات صورت گرفته حوزه مدیریت سرمایه گذاری 

 تعداد شرح فعالیت

 2 قالب مجوزهای لحظه صفرتعریف پروژه های سرمایه گذاری برای سامانه استانداری در 

 پیگیری موضوع تغییر کاربری پروژه های سرمایه گذاری از کمیته فنی 

 پارکینگ خیابان سید جمال اسدآبادی روبروی شهرداری منطقه یک-پارکینگ پارک موتوری و مجتمع تجاری-مجتمع تجاری
 پروژه 1

 3 گانه پروژه های سرمایه گذاری خارج از محدوده  14پیگیری استعالمات 

تهیه طرح خواهر خواندگی برای شهر بجنورد با شهرهای پتروجایا، آخال و چوروم، اخذ مصوبات مربوطه از شورای اسالمی شهر، 

 وزارت کشور 
2 

 0 اصالحیه  -تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری ابالغی وزارت کشور

 0 تهیه شرح خدمات و اخذ اطالعات شرکتهای مشاور برای انجام آگهی فراخوان، تصویب موضوع انتخاب مشاور در هیاتعالی

 06 پیگیری اطالعات امالکی مناسب برای تهیه بسته های سرمایه گذاری 

 بررسی سهم شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری 

 پروژه های هماگ و طالی سفید
 پروژه 1

 جلسه 2 پیگیری لکه گذاری سهم شهرداری در پروژه طالی سفید در شش ماهه اول 

 1 تصویب موضوعات سرمایه گذاری در هیاتعالی

 02 حضور در جلسات پاسخ به مکاتبات شورای اسالمی شهر 

 4 برگزاری جلسات برای بررسی مشکالت پروژه کیش اوریناگ 

 4 برگزاری جلسات کمیسیون کارشناسی برای موضوعات پیشنهادی 

  4  اجرایی شدن موضوع فسخ قرارداد شهربازی باباامانپیگیری 

 5 پیگیری استعالم ثبتی امالک معرفی شده برای فرصتهای سامانه استانداری

 01 حضور در جلسات پنجره واحد سرمایه گذاری استان و پیگیری مصوبات جلسات

 مکاتبه 4 پیگیری آخرین وضعیت اجرایی پروژه مشارکتی احداث میدان میوه و تره بار 

 ماخذ: مدیریت سرمایه گذاری

 بازرسی و حسابرسی داخلی مدیریت
 

بازرسی از عملیات  ماه

 خدمات شهری و

 فضای سبز

بازرسی از واحد 

 سازمان ها و ها و

 مناطق شهرداری

بررسی 

شکایات 

 ارباب رجوع

ارباب تعداد 

 رجوع

ثبت نامه ها 

 شکایات و و

 انتقادات

شکایات تلفنی 

اعالم به  و

 واحدها

شرکت در جلسات 

کمیسیون های  و

 مختلف

گزارشات ارسالی 

 به شهردار و

 معاونین

 01 02 15 99 12 2 00 5 فروردین

 02 05 12 51 22 5 01 01 اردیبهشت

 2 02 01 65 1 00 3 4 خرداد

 00 3 6 66 12 01 6 6 تیر

 01 1 09 45 2 2 01 01 مرداد

 01 4 6 23 2 2 00 06 شهریور

 65 55 90 265 92 42 61 50 جمع کل

 ماخذ: سامانه آماری رایورز
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 مدیریت ارتباطات و روابط عمومی

 پیامهای بررسی شده

 جمع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین پیام بررسی شده

 2 1 2 1 1 1 1 سازمان آتشنشانی و خذمات ایمنی

 06 2 2 1 1 1 1 سازمان آرامستان

 1 1 1 1 1 1 1 سازمان حمل و نقل بار و مسافر

 41 01 4 2 4 5 01 ، منظر و فضای سبز شهریسازمان سیما

 12 3 9 1 1 2 2 سازمان مدیریت پسماند

 1 1 1 1 1 1 1 شورای شهر

 11 2 2 4 4 1 4 معاونت اداری و مالی

 11 00 2 1 1 6 1 معاونت حمل و نقل و ترافیک 

 92 12 16 00 2 01 03 معاونت خدمات شهری

 5 2 1 1 1 1 1 معاونت شهرسازی

 2 1 1 1 0 2 2 معاونت فرهنگی و اجتماعی

 99 40 15 9 1 3 06 معاونت فنی و امور زیربنایی

 224 013 31 12 06 42 53 جمع کل

 ماخذ: سامانه آماری رایورز

 

 

 عملکرد کلی مدیریت

پیامک های  تعداد

بررسی شده از 

 مجموع دریافتی

تشکر از  تقدیر و

شهرداری بجنورد در 

 مطبوعات

تهیه کتاب 

عملکرد 

 شهرداری

 تیزرهای تبلیغاتی و

 )تعداد( نویسهازیر

چاپ بنر جهت اطالع رسانی 

 ملی مناسبت های مذهبی و

 )متر مربع(

 تعداد تصویر

تعداد دفعات 

به روز 

 رسانی

02 04 3 3 05 429 020 

 

 

تعداد پیامک 

 های دریافتی

تعداد پیامک 

 ارسالی

ارسال آگهی 

 به مطبوعات

ارسال جوابیه به انتقادات 

 مطروحه در جراید

ارسال گزارش تصویری 

 سیما به صدا و

انتشار بولتن 

 بروشور و
 آرشیو اخبار

15 03 02 01 9 2 022 

 

 

آمار بازدید 

 کنندگان

 تصاویربانک 

 )مورد(

 برگزاری مراسم و

 ،هامناسبت

 هاهمایش

برگزاری 

 مراسمات

برگزاری نشست های 

 خبری )مورد(

تعداد اخبار 

 پرتال

تعداد اخبار 

 شهرداری

2913 120 02 9 2 216 20 
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تعداد اخبار 

شهرداری به 

 )مورد( جراید

تعداد انتقادات 

مطروحه در 

 )مورد( جراید

تعداد برنامه های 

شده به سفارش  تولید

 شهرداری

تعداد برنامه های 

تولید شده به 

 سفارش شهرداری

درج آگهی 

ای مناقصه ه

 مزایده و

آگهی های  رصد اخبار و

شهرداری بجنورد درسایت 

 خبری

 طراحی بنر،

 فیکسچر و

 بروشور

05 01 9 02 04 092 06 

 

 

فیلم  عکسبرداری و

 برداری از پروژه ها

هماهنگی اجرای برنامه های 

 )مورد( تصویری صوتی و

هماهنگی جهت حضور 

 مسئولین شهرداری

هماهنگی جهت حضور 

 رادیو مسئولین شهرداری در

21 2 9 3 

 ماخذ: سامانه آماری رایورز

 

 137سامانه 

 تعداد موضوع پیام

 101 تعداد پیام های اعتراض ها و شکایات

 1 تقدیر و تشکر

 ماخذ: سامانه آماری رایورز
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 مردمیدیدار 

 

 جمع تعداد عنوان ماه

 فروردین

 1 وصول مطالبات معوقه

31 

 4 تسهیالت -توافقات 

 6 دریافت حق سنوات

 3 تمدید مهلت بدهی

 01 استعالم

 اردیبهشت

 1 وصول مطالبات معوقه

 1 دریافت حق سنوات

 2 استعالم

 4 تمدید مهلت بدهی

 2 تسهیالت -توافقات 

 خرداد

 1 استعالم

 1 وصول مطالبات معوقه

 1 تمدید مهلت بدهی

 2 دریافت حق سنوات

 4 تسهیالت -توافقات 

 تیر

 1 وصول مطالبات معوقه

 0 استعالم

 0 تمدید مهلت بدهی

 1 دریافت حق سنوات

 2 تسهیالت -توافقات 

 مرداد

 1 تمدید مهلت بدهی

 1 دریافت حق سنوات

 0 تسهیالت -توافقات 

 0 وصول مطالبات معوقه

 1 استعالم

 شهریور

 1 تمدید مهلت بدهی

 1 استعالم

 2 دریافت حق سنوات

 5 وصول مطالبات معوقه

 6 تسهیالت -توافقات 

 ماخذ: سامانه آماری رایورز
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 مدیریت حراست

 تعداد شرح فعالیت

 جلسه 2 تعداد جلسات برگزار شده کارگروه ارتقاء سالمت نظام اداری 

 مصوبه 00 تعداد مصوبات ابالغ شده به واحدهای مربوطه

 مصوبه 00 خانه کارگروه سالمت اداری مصوبات و اعالم نتایج آن به دبیرنظارت بر اجرای 

 بصورت مستمر و روزانه صورت می پذیرد. نظارت بر عملکرد کارکنان در جهت تسریع انجام کار ارباب رجوع

 // های تعریف شده جهت دسترسی آسان و سریع مراجعین به خدمات ادارینظارت بر فرآیند

 44 نظارت برکمیسیونهای معامالت، مزایده و مناقصه 

 25 همکاری با مراجع قضایی، انتظامی، آگاهی و ...

 06 مدیران، مشاغل حساس، پیمانکاران و ..بررسی صالحیت و اعالم نظر در انتصابات 

 1 تعیین صالحیت شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات 

 141 بازدید و سرکشی از محیط های زیر مجموعه 

   حضور سازنده و ایفای نقش فعال در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای سازمانی 

 31 نظارت بر فعالیت پیمانکاران فعال 

 5611 نظارت بر گردش اسناد و مکاتبات در مجموعه شهرداری اعم از عادی و دارای طبقه بندی 

امنیتی در صفحه ابتدایی اتوماسیون اداری و در برخی مواقع ارسال  حراستی و درج پیامهای

 مکاتبه در قالب دستورالعمل به کلیه واحدها
04 

 6 نظارت و بازدیدهای دوره ای از امنیت فناوری اطالعات 

 061 توجیه کارکنان  ، مصاحبه ودعوت

 13 اماکن تحت پوشش و تهیه طرح های حفاظتی  شناسایی نقاط آسیب پذیر

 .بصورت شبانه روزی صورت می پذیرد نظارت بر ورود و خروج افراد، وسایل نقلیه و اموال دستگاه 

 41 تجهیز اماکن به دوربین مداربسته 

 03 تهیه بانک اطالعاتی

پایش تصویری محل نگهداری سرورها و رفع ایرادات جهت نگهداری و حفاظت از سرورها بر 

 اساس استانداردهای موجود
 .بصورت روزانه صورت می پذیرد

)پروانه ساختمانی و بررسی و نظارت بر اقدامات الزم جهت جلوگیری از جعل اسناد شهرداری 

)... 
 .بصورت روزانه صورت می پذیرد

های خصوص تهیه شناسنامه نرم افزاری و سخت افزاری سیستم نظارت و ارائه پیشنهاد در

 موجود در شهرداری و سازمانها
203 

عضویت در کمیته پدافند غیرعامل، تهیه طرح حفاظت از اماکن با همکاری بسیج و نیروی 

 انتظامی 
2 

 6 نظارت بر تهیه نسخه پشتیبان جهت هر یک از نرم افزارهای موجود در شهرداری و سازمانها 

از اهم پرونده های پیگیری شده توسط اداره حراست در  0299ارسال کزارش عملکرد سال 

 جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری به مراجع ذیصالح 
  

جهت بررسی و نحوه عملکرد کارشناسان بازدید در بازدید از پرونده های ملکی بصورت رندومی 

 مناطق یک و دو )پیرو مصوبات کارگروه سالمت اداری (
62 

 ماخذ: مدیریت حراست
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 مدیریت حقوقی و امالک

 و امور پیمان حقوقیاداره 

 تعداد عنوان  

 051 تنظیم الیحه و دادخواست برای مراجع قضایی 0

 21 011ارجاع به کمیسیون ماده  قضاییابالغ آراء صادره از مراجع  1

 41  ابالغ آراء صادره از مراجع قضایی با موضوع دستور موقت 2

 تشکیل پرونده اداره حقوقی 4
 21 های ارجاعی از شعب دیوان عدالت اداریتعداد دادخواست

 051 هاهای ارجاعی از دادگاهتعداد دادخواست

 09 ارجاعی از سوی امور پیمان و رسیدگی بررسی و تنظیم قراردادهای منعقده 5

 شرکت در جلسات 6

 51 کمیسیون توافقات امالک

 01 شورا

 21 سایر

 01 تنظیم الیحه و دادخواست برای شورای شهر 2

 1 انجام کلیه اقدامات مربوط به تملک 3

 251 پاسخگویی به ارباب رجوع 9

 پاسخ به استعالمات و بررسی اظهارنامه ها 01

 151 مالی

 151 اداری

 5 شورا

 5 حراست

 11 درامد

 5 بازرسی

 پاسخ و اظهارنظر در خصوص نامه های وارده 00

 - استانداری

 - فرمانداری

 - کالنشهرها

 21 اداره ثبت

 - اداره اوقاف

 قضایی خصوص پرونده های مطروحه در مراجع پیگیری و مراجعه در 01

 61 دادسرا

 051 دادگستری

 21 دیوان عدالت اداری

 1 شرکت در جلسات کمیسیون عالی معامالت توسط نمایندگان حقوقی 02

 1 های اجتماعیپیشگیری از وقوع جرم و آسیب شرکت در جلسات واقع در دادگستری 04

  تهیه و ارسال معرفی نامه به دادگاه 05

 21 اموال شهرداریتنظیم شکایت کیفری علیه متصرفین  06

 011 تعداد پاسخ استعالم واحدها 02

 ماخذ: اداره حقوقی و امور پیمان
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 امالکاداره 

 مناطق به شده ابالغ توافقی های پرونده

 ارزش ریالی تعداد موضوع توافقات 

 منطقه یک

 261،421،111 0 بازگشایی خیابان

 1،322،111،111 0 پرداخت قدرالسهم شهرداری از زمین تفکیکی

 0،691،213،602،111 55 پرداخت ورود به محدوده خدماتی

  0 تغییر کاربری

 0،015،611،111 0 حق مشرفیت

 پرداخت هزینه 0 درخواست پروانه دیوار کشی

 6،204،051،111 1 سهم العرصه شهرداری

 5،344،431،111 0 درصد 5/61 سهم العرصه

 0،422،331،111 5 عقب نشینی

 1،691،411،111 1 فروش اضافه عرض

 0،201،906،552،111 21 جمع کل منطقه یک 

 منطقه دو

 903،653،411 1 حق مشرفیت و تجمیع 

 04،556،015،111 0 پرداخت ارزش افزوده ناشی از مشرفیت

 3،315،111،111 0 پرداخت اضافه ارض

 21،019،112،111 15 پرداخت ورود به محدوده خدماتی

 2،542،291،111 1 پرداخت ورود به محدوده خدماتی و حق مشرفیت

 2،555،261،111 9 تغییر کاربری و تفکیک ملک

 62،625،211،111 1 تملک ملک در مسیر

  0 جابه جایی و انتقال اسناد توسط مالک

  0 حق مشرفیت

 01،221،001،111 1 حق مشرفیت و تجمیع

 2،012،011،111 0 و خسارت ناشی از عقب نشینی حق مشرفیت

  0 زمین معوض در ازای رای دادگاه

 4،042،111،111 0 سهم العرصه شهرداری

  0 عقب نشینی

 01،424،031،111 2 فروش اضافه عرض

 112،609،346،411 52 جمع کل منطقه دو

 ماخذ: اداره امالک مرکزی

شده به کمیسیون توافقات شهرداری آمار رسیدگی به پرونده های ارجاع  

پرونده های منجر 

 به رای

پرونده های ارجاع شده به 

 منطقه

پرونده های وارده به 

 کمیسیون

  تعداد جلسات

 منطقه یک 22 22 23 62

 منطقه دو  66 53 69 51

 جمع کل 029 020 042 009

 ماخذ: اداره امالک مرکزی
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 معاونت شهرسازی
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پروانه ساختمانی و پایانکار منطقه یک و دو شهرداریآمار صدور   

صدور پروانه ساختمانی منطقه  پایانکار صادره منطقه دو

 دو

صدور پروانه ساختمانی منطقه  پایانکار صادره منطقه یک

 یک

 

 فروردین 19 04 14 02

 اردیبهشت 13 01 19 01

 خرداد 13 11 13 12

 تیر 10 05 16 3

 مرداد 12 00 03 6

 شهریور 19 03 10 9

 جمع کل 053 91 046 20

 ماخذ: معاونت شهرسازی

 

 آمار تخلفات ساختمانی اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها مناطق شهرداری 

 گزارشات شش ماه اول منطقه یک شش ماه اول منطقه دو  جمع کل

 گزارش مهندسین ناظر 001 121 120

 تخلفات ساختمانی 35 101 091

 پلمپ 21 22 54

 اجرای احکام دادستانی 04 9 12

 اخطار نخاله های ساختمانی 051 170 211

 تخریب بنای غیرمجاز 24 99 042

 توقیف عملیات ساختمانی 92 99 090

 ماخذ: معاونت شهرسازی

 

 

 آمار پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری 

های ارجاعی تعداد پرونده

از سوی دیوان عدالت 

 اداری

ها تعداد کل پرونده

و آرای منجر به 

 جریمه

ها و آرای تعداد کل پرونده

منجر به رای  تخریب و قلع 

 و قمع

های بررسی تعداد پرونده

 شده منجر به صدور رای

 

 منطقه یک  409 20 215 4

 منطقه دو 439 26 266 4

 جمع کل 913 012 620 3

 ماخذ: معاونت شهرسازی
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 011کمیسیون ماده تعداد آراء 

 تعداد جلسات رای تجدید نظر رای استنکافی رای بدوی

592 --- 200 44 

 ماخذ: معاونت شهرسازی

 

 

 

 تعداد جلسات معاونت شهرسازی

 جلسات داخلی معاونت شهرسازی 

مالقات عمومی 

 شهردار

کمیسیون اجرای طرح 

 تفضیلی

شورای معاونین و 

 مدیران

تعرفه عوارض 

 محلی

کمیسیون 

 درآمد

ابالغ شیوه نامه 

 اجرایی

سایر 

 جلسات

 توافقات

--- 01 2 --- --- --- 04 --- 

 ماخذ: معاونت شهرسازی

 

 

 در سایر ادارات معاونت شهرسازی جلسات خارج از شهرداریتعداد 

 02 کمیته فنی در مسکن و شهرسازی

 05 شورای اسالمی شهر

 2 5کمیسیون ماده 

 --- جلسات در محل فرمانداری

 2 شورای حفظ حقوق

 5 کارگروه امور زیربنایی

  شورای فنی استان

 --- شورای مسکن در استانداری

 01 سایر جلسات در استانداری

 02 سایر جلسات خارج از شهرداری

 --- کارگروه اشتغال

 1 کارگروه سیما و منظر

 --- کارگروه میراث فرهنگی

 25 5کمیسیون ماده تعداد پرونده های ارجاع شده به 

 066 تعداد پرونده های ارجاعی به کمیته فنی

 ماخذ: معاونت شهرسازی
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 امور فنی و زیربناییمعاونت 
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 پروژه های معاونت عمران

 مبلغ شماره قرارداد ناظر  پیمانکار شرح پروژه
پیشرفت 

 فیزیکی 

 0111 2،191،111،111 99/02/13222 شادمهر بانی راه بجنورد لکه گیری اسفالت سطح شهر

ارائه انجام خدمات کنترل و رسیدگی صورت وضعیت 

 پیمانکاران
 411 141،111،111 0299/02/49321 حسین نژاد فرزین حاتمی میالنلو

 021 4،111،111،111 26242/02/99 مهندس برومند راه فرمای توس تراشیدن اسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص

 0111 011،111،111 0299/02/40493 وهاب زاده مرضیه سجادی معابر شهر بجنورد shape fileتهیه و تولید 

انجام خدمات حقوقی و نگارش قراردادهای مورد نیاز 

 کارفرما
 411 141،111،111 0299/02/45512 حسین نژاد مجتبی شیر غالمی

 251 1،522،260،111 99/02/13155 ریحانی پی کار بتن سالوک ساخت قبور در پارک جاوید

 طرح جمع اوری و هدایت ابهای سطحی 
شرکت مهندسین مشاور محیط 

 اب گستر
 511 432،111،111 0299/01/44191 حسین نژاد

 051 3،915،552،294 0299/01/5921 حسن پور برج سازان رستاک احداث پل خیابان کشاورز

 411 2،624،232،212 0299/01/61191 شرافتی  پارت آنا سازه ملکشساماندهی بستر و حریم رودخانه ها مسیل 

ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی پارک افرینش )کف 

 سازی مسیل پارک آفرینش
 411 6،111،191،241 0299/01/61129 شرافتی  پارت آنا سازه

 611 4،451،111،111 01/52361//0299 احسان ایزانلو روشان طلوع شرق  خرید نرم افزار جامع و نرم افزار ثبت تخلفات 

اجرای زیرسازی و آسفالت معابر تختی معراج، طالقانی 

غربی شهرک امام خمینی، ویالشهر، پورادینه و 

 سلطانی

 511 09،192،993،091 0299/01/56641 برومند معدنی کوه سنگ دایا خراسان

 511  4،194،150،111   0411/01/15121 پورحسن  پی کاربتن سالوک 2و1احداث سازه ساختمانی تجاری نگین 

 0111  0،463،111،111 0299/02/002055 حسن پور ارفع سازان تجلی تکمیل گود کشتی پارک دوبرار

 0111  1،511،111،111 0411/01/04116 نوروزی مجریان شهرساز بلوک پارک بانوان

زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر )شهرک امام 

 ویالشهر، دبیران، تختی(خمینی، 
 0111  6،410،121،111 0411/01/11166 برومند زمرد بنای شکوه بیژن یورد

 0111  051،111،111    0299/02/95653 شرافتی  بهین آب پاژ مطالعات مسیل

های عمومی شهر ایجاد و توسعه فضای سبز و پارک

 )ترک تشریفات( بجنورد
 511  9،991،201،434   0299/01/012495 دفتری  سازمان همیاری ها 

مطالعات طرح سد انحرافی بش قارداش )بازنگری 

 مطالعات مرحله دوم(

شرکت مهندسی مشاور طوس 

 آب
 خاتمه  2،151،111،111 0411/01/21091 وهابزاده

 ماخذ: معاونت فنی و امور زیربنایی
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 و کانیو محله تختی 21و جوی  21 جوی اجرای

 

 

 
 حفاظ گذاری و ایمن سازی پلها و مسیلهاپروژه 

 

 
 پلهای ورودی شهر از سمت مشهدساماندهی 

 
 محله نیایش و رضویآسفالت معابر مرمت 

 
 سطح شهر جویاصالح 

 

 



18 
 

 پروژه های عمرانی منطقه یکوضعیت 

ف 
دی

ر
 

 مبلغ ناظر پیمانکار عنوان پروژه 
پیشرفت 

 فیزیکی

0 
 محله ، آسفالت، نوار حفاری و آسفالت معابرلکه گیریپروژه 

 سرداران و دهخدا

شرکت مهندسی میامی 

 سازه خراسان 
 211 4،511،111،111 مهندس محمدی 

4 
 محله پروژه لکه گیری، آسفالت، نوار حفاری و آسفالت معابر

 امیریه و جاجرمی 
 451 4،511،111،111 مهندس مجید  احمدی خانم المیرا امیری 

 پروژه اجرای کانیو محله وحدت  5
شرکت میراب هالل 

 شاه جهان 
 111 1،111،111،111 مهندس مجید  احمدی

 011 4،111،111،111 مهندس مجید  احمدی ابراهیم برزگر پروژه اصالح هندسی میادین و تقاطع ها  6

2 
د فاصل کوچه ح) پروژه بهسازی پیاده رو خیابان امام خمینی

 (  جاجرمی تا تقاطع پست

شرکت شارستان طلوع 

 نگار اترک 
 11 2،113،111،111 مهندس محمدی 

 پروژه بهسازی پیاده رو خیابان سرداران  3
شرکت شارستان طلوع 

 نگار اترک 
 211 0،361،111،111 مهندس محمدی 

 611 641،111،111 مهندس مجید  احمدی ابراهیم برزگر پروژه اصالح کله قندی آیلند و میدان جوادیه  01

00 
خیابان حد فاصل کوچه جاجرمی تا میدان  21اجرای جوی

 کارگر
 11 0،151،111،111 مهندس مجید  احمدی ابراهیم برزگر

 هدایت و دفع آبهای سطحی محله فرهنگ  01
شرکت مجریان شهر 

 اترک ساز
 11 511،111،111 مهندس مجید  احمدی

 11 611،111،111 مهندس محمدی مهدی زراعتکار  تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری  02

 151 4،511،111،111 مهندس مجید  احمدی حامد محمودی  احداث پارک اراضی ارتش و خانواده  04

 011 0،911،111،111 مهندس محمدی محمد حسین مرادی تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری  05

 11 1،211،111،111 مهندس مجید  احمدی حامد محمودی ایمن سازی و بهسازی پلها و مسیل ها  حفاظ گذاری، 06

 211 1،151،111،111 مهندس محمدی شرکت کوالب کهن دژ بهسازی پیاده رو کوچه جاجرمی  02

 611 641،111،111 مهندس مجید  احمدی اصغر مهر زاد  زیر سازی معابر سطح منطقه یک 03

 0111 645،111،111 مهندس مجید  احمدی بهرام بهادری دال گذاری پلهای ورودی جاده مشهد  09

 011 251،111،111 مهندس مجید  احمدی محسن نجفی  نقشه برداری پروژه های عمرانی منطقه یک 11

 11 1،951،111،111 مهندس مجید  احمدی ابراهیم برزگر تختی و جدول کانیو  خیابان  21ای جوی اجر 10

 بهسازی ساختمان اداری شهرداری منطقه یک 11
جمشید دوات گر 

 مجیدی 
 011 645،111،111 مهندس مجید  احمدی

 سید جماللکه گیری آسفالت معابر و نوار حفاری محله صفا و  12
شرکت ارفع سازان 

 تجلی 
 051 4،511،111،111 مهندس آرمیده 

 051 211،111،111 مهندس مجید  احمدی مرتضی ربانی  اجاره کامیون و بیل مکانیکی  14

 011 511،111،111 مهندس مجید  احمدی جوانشیر صادقی اجرای دیوار کشی بلوکی  15

 311 224،111،111 مهندس مجید  احمدی احمد سجادی  خرید تابلو خیابانی و کوچه و پارکی پالک کوبی منازل  13

 11 1،511،111،111 مهندس محمدی  حسینعلی یوسفی اجرای گریل فلزی خیابان امام خمینی  19

 211 435،111،111 مهندس مجید  احمدی حامد زحمتکش  مرمت موزائیک سنگ مصنوعی سطح منطقه یک 21

 011 645،111،111 مهندس مجید  احمدی حمید خرمی  تکمیل و تعمیر و بهسازی ساختمان های اداری  20

 011 151،111،111 مهندس مجید  احمدی موسی باغچقی  تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری  21

  43،251،111،111 جمع کل      

 امور زیربناییماخذ: معاونت فنی و 
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 موزاییک و ... و دال ،نگهداری جدول و و تعمیرمرمت 

 
 شهید سلیمانیپارک بازی وسایل بهسازی 

 

 
 جدول گذاری پارک معراج

 
طح دریچه های سمرمت 

 منطقه یک

 
 حیو دفع آبهای سطهدایت 

 
 بهسازی پیاده رو کوچه جاجرمی

 
 بهسازی پیاده رو کوچه جاجرمی



21 
 

 

 

 
 آسفالت و لکه گیری معابر

 

 
  معابربهسازی 

 پارک اراضی ارتش و خانوادهاحداث 

 

 
 بازگشایی کوچه خاور

 
 وتعمیر و نگهداری جدول و دالگذاری منطقه یکمرمت 
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 پروژه های عمرانی منطقه دووضعیت 

 مبلغ ناظر پیمانکار شرح پروژه ردیف
پیشرفت 

 فیزیکی

0 
لکه گیری و مرمت آسفالت ضلع غربی خیابان چمران 

 تا شهرک امام خمینی)ره( 

ابنیه سازان تخت طاووس خاور   

19050331196 
 0111 2،211،111،111 نیکبخت

1 
و کوچه ملکش   01هدایت آبهای سطحی چمران 

 قدیم 

جواد شهیدی         

19050331695 
 511 0،511،111،111 حقانی

 0111 1،524،111،111 علی آبادی 19052343150مهدی زراعتکار    سطحی خیابان شهید رجاییهدایت آبهای  2

4 

خرید، نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری یک 

نفره، چهار توقف جهت ساختمان  01دستگاه آسانسور 

  1اداری منطقه 

سیما آسانبر شرق  

19055341192 
 211 2،111،111،111 علی آبادی

5 
لکه گیری و زیرسازی آسفالت محالت میرزاکوچک 

 خان و سیدی 

واالگران شمال شرق  

19055344621 
 951 5،111،111،111 علی آبادی

6 
نگهداری ابنیه، تاسیسات و مبلمان شهری  تعمیر و

 1سطح منطقه 

احمد سجادی       

19050331164 
 0111 435،111،111 علی آبادی

 1دیوار بلوک سیمانی توپر و توخالی در سطح منطقه  2
احمد سجادی       

19050331164 
 0111 511،111،111 علی آبادی

3 
موسوی بجنوردی و  احداث زمین ورزشی خیابان

 پارک نور
 211 0،111،111،111 حقانی 19050334246ارفع سازان تجلی 

9 

باب غرفه مجتمع کارگاهی  05اجرا با مصالح تکمیل 

مترمربع طبق نقشه ابالغی از  51هرکدام به مساحت 

 سوی کارفرما واقع در خیابان ابن سینا

 011 02،511،111،111 نیکبخت سازمان همیاری شهرداری ها

01 
تعمیر و مرمت جوی، جدول، پیاده رو و پل های معابر 

 1سطح منطقه  

حصارگستریورد شمال شرق 

19252232343 
 0111 0،251،111،111 علی آبادی

 51 1،111،111،111 علی آبادی 19059230143روح اهلل مشتاقی   1پیاده روسازی معابر سطح منطقه  00

01 

لکه گیری و زیرسازی آسفالت خیابان چمران، ضلع 

)محالت علیدخت، حر، تالش و  شهریور 02شرقی تا 

 حسینی معصوم( 

میامی سازه خراسان   

19013222010 
 111 5،111،111،111 نیکبخت

 0111 5،111،111،111 حقانی 19055342510بانی راه بجنورد   لکه گیری و زیرسازی آسفالت محالت حر و تالش  02

04 
هدایت آبهای سطحی کمربندی مدرس، خیابان امام 

 سجاد و میدان کارگر 

کوشا دوام گستران آریا آالداغ 

19050335102 
 0111 1،111،111،111 علی آبادی

 آماده سازی معابر داخلی پارک شهرک فرهنگیان   05
کوشا دوام گستران آریا آالداغ 

19050335102 
 0111 0،393،451،111 علی آبادی

 غرفه مجتمع کارگاهی 4اجرا با مصالح تکمیل  06
کوشا دوام گستران آریا آالداغ 

19050335102 
 0111 643،251،111 علی آبادی

02 
مصنوعی و بتن لیسه ای روسازی موزاییک سنگ پیاده

 1سطح منطقه 

جمشید دواتگر مجیدی  

19251140000 
 0111 0،261،111،111 علی آبادی

 1جدول گذاری معابر سطح منطقه  03
حصارگستر یورد شمال شرق  

19252232343 
 0111 1،111،111،111 علی آبادی

  52،125،311،111   جمع کل  

 ماخذ: معاونت فنی و امور زیربنایی
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 لکه گیری و آسفالت معابر

 
 پارک فرهنگیان –آماده سازی معابر 

 
 بازگشایی انتهای خیابان قیام                                                                                 
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 ترافیک مدیریت

 ردیف
 

 
 
 

 خط کشی

 

 

 تعداد عملیات اجرایی

 

 

0 

کیلومتر55 خط کشی طولی  

مترمربع 551 خط کشی عابر   

کیلومتر01 خط کشی پارکبان  

مترمبرع411 رنگ آمیزی سرعتکاه  

مترمربع 21 خط نوشته فلش  

 - خط کشی زیگزاگ

 

 

1 

 

 

 تابلو

عدد91 آماده سازی پایه تابلو  

عدد 95 آماده سازی تابلو  

عدد 101 نصب تابلو  

عدد 95 تعویض تابلو  

عدد 051 تعمیر تابلو  

مورد 11 شستشوی تابلو  

 

 

2 

 

 

 

 تجهیزات ایمنی

عدد 0111 نصب گل میخ  

عدد 221 نصب چشم گربه ای  

عدد 0011 نصب و تعویض استوانه ایمنی  

تعمیر سرعتگیر پالستیکی تعویض و نصب و عدد 401   

مترمربع011 اجرای سرعتکاه )بزرگ و کوچک(  

)عدسی(نصب یا تعمیر چراغ  عدد 051   

تنظیم و راه اندازی دستگاه فرماندهی نصب یا تعمیر و مورد 91   

 

 

عدد011 رنگ آمیزی تیر برق  

مورد4 نصب یا تعمیر پایه چراغ  

 

متر111 نصب یا تعمیر سیم کشی و رفع اتصالی  

 - راه اندازی مسیر دوچرخه

عدد61 تعمیر و نصب مجدد گارد مسیر دوچرخه  

  - اماده سازی گارد دوچرخه

عدد 211 رنگ امیزی پایه تابلو و سرتابلو  

های راهنماییرنگ آمیزی پایه چراغ تقاطع کامل 1   

مورد 01 محدود کردن مسیر خودروها  

مورد 05 ایمن سازی و تامین همکاری با واحد عمران  

سرویس 04 حمل وسایل به انبار و جابجایی و حمل وسایل اداره  

روز تمام نیروها5 همکاری با واحد عمران جهت احداث پارک در شهرک فرهنگیان  

 و سامانه آماری رایورز ماخذ: مدیریت ترافیک
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 خط کشی عابر پیاده

 
 نصب رفلکتور )چشم گربه ای(

 
 تعمیر چراغ های راهنمایی
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 سازمان عمران و بازآفرینی شهری

 

 حفاری

 

 شده در مناطقتعداد حفاریهای انجام 

 جمع کل جمع منطقه تعداد سازمان متقاضی منطقه

 0 0 شرکت برق مرکزی

202 

 منطقه یک

 046 شرکت گاز

444 
 2 شرکت برق

 195 آب و فاضالب

  سایر

 منطقه دو

 012 شرکت گاز

121 
 1 شرکت برق

 062 آب و فاضالب

  سایر

 ماخذ: نرم افزار آماری رایورز

 
 

 

 گزارش عملکرد زیرسازی و اسفالت

 ماه

 rccبتن  اسفالت تسطیح و بهسازی زیر ســــــــــــازی

 لکه گیری فینیشر لکه گیری فینیشر اکیپ دست ماشین آالت اکیپ دست ماشین آالت

 مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع

   4111    2221 6541 فروردین

 912  2642   02521 5695 53341 اردیبهشت

 0210  2000 912 221 110231 1201 02655 خرداد

   5000 311  43421 5616 14191 تیر

 035  0243 1911  02229 2622 19111 مرداد

   2044 2556  2611 4115 3941 شهریور

 1319  11230 3029 221 134259 19660 040162 ماهه 6

 سازمان عمران و بازآفرینی شهریماخذ: 
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 پروژه های سازمان عمران و بازآفرینی شهری

 عنوان قرارداد
نام شرکت یا شخص 

 حقیقی
 مبلغ قرارداد تاریخ قرارداد شماره قرارداد

قرارداد تهیه مصالح و اجرای مرمت و تکمیل ایستگاه های  

 آتشنشانی شهرداری بجنورد

شرکت پالیز پیشداد 

 بیژن یورد
0299/02/011531 99/01/00 0،511،111،111 

 4،111،111،111 99/01/06 0299/02/011523 جواد شهیدی  قرارداد تعمیر مرمت و بازسازی ابنیه سطح شهر 

به همراه  21قرارداد تهیه مصالح و اجرای جدول پرسی بتنی  

 کانیو محله جوادیه
 0،601،111،111 99/01/02 99/02/011305 ابراهیم برزگر

چشمه  3قرارداد تهیه مصالح و اجرای سرویس بهداشتی  

 گورستان پارک جاوید
 0،111،111،111 99/01/03 99/02/012254 بهرام بهادری

 4،311،111،111 99/01/12 0299/02/014365 حسن قربانی  قرارداد بارگیری و حمل 

قرارداد ساماندهی و بهسازی معابر جوادیه )تهیه مصالح و اجرای  

سانتیمتر به همراه اندود  6رویه آسفالتی به ضخامت میانگین 

 پریمکت(

شرکت عمران 

 پارسیان پاینده رود
0299/02/015269 99/01/15 2،941،511،111 

 قرارداد لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر بجنورد 
شرکت عمران 

 پارسیان پاینده رود
0299/02/015261 99/01/15 4،035،111،111 

قرارداد تهیه مصالح و اجرای واحد تجاری در ضلع شمال غربی  

 پارکینگ چهار راه مخابرات

سید محمدرضا 

 میرمیرانی
0299/02/012110 99/01/13 1،511،111،111 

)باغ تفاهم نامه اجرای عملیات آماده سازی و احداث پارک دوبرار 

 موزه دفاع مقدس(

سازمان همیاری 

شهرداریها ی استان 

 خراسان شمالی

0299/01/95564 99/00/6 00،111،111،111 

 4،492،111،111 0411/0/13 0411/02/462 علی آذرنگ قرارداد بارگیری و حمل

قرارداد اجرای عملیات برش با کاتر جهت لکه گیری و آسفالت 

 معابر سطح شهر بجنورد
 1،111،111،111 0411/4/05 0411/02/12261 مهرزاداصغر 

قرارداد تهیه مصالح، ساخت دال بتن مسلح سواره رو و تحویل در 

 محل سنگ شکن

شرکت مجریان 

 شهرساز اترک
0411/02/21109 0411/4/16 1،111،111،111 

آماده سازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر بجنورد )ترک 

 تشریفات(

 سازمان همیاری

شهرداریها ی استان 

 خراسان شمالی

0411/01/21091 0411/4/12 40،194،011،951 

قرارداد تهیه مصالح، حمل و پخش و تراکم رویه آسفالتی سطح 

 شهر بجنورد )ترک تشریفات(

سازمان همیاری 

شهرداریها ی استان 

 خراسان شمالی

0411/01/21112 0411/4/12 40،102،611،004 

 امور زیربناییماخذ: معاونت فنی و 
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 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 عملکرد تاکسیرانی

 جمع کل شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین عنوان

 113 51 25 52 22 25 11 استعالمات انجام شده

 1 1 1 1 1 1 1 انتقال به پارکینگ

 1 1 1 1 1 1 1 انتقال تاکسی از بجنورد به شهر دیگر و عکس

 266 42 020 019 151 011 019 پروانه فعالیت خودرو دیزل

 1 1 1 1 1 1 1 پلمپ دفاتر

 11 4 2 2 2 4 5 تحویل اشیا جامانده

 1 1 1 1 1 1 1 تغییر رنگ و کاربری خودرو شخصی

 29 00 01 1 12 13 2 تمدید و تعویض پروانه کار

 265 21 011 55 69 65 16 ثبت نام خودروهای باری

 1 1 1 1 1 1 1 جایگزینی خودروی فرسوده

 020 45 11 29 15 14 06 )اماکن( جوابیه استعالمات و تاییدیه ها

 1 1 1 1 1 1 1 راه اندازی خطوط جدید

 51 9 3 3 5 2 02 رسیدگی به شکایات

 1 1 1 1 1 1 1 ساماندهی خودروهای ویژه

 1 1 1 1 1 1 1 ساماندهی و ثبت نام خودرو فرسوده

 012 4 1 1 15 60 02 صدور برگه مرخصی

 1 1 1 1 1 1 1 صدور پروانه کار جدید

 10 2 1 1 1 1 04 ساله 1صدور پروانه بهره برداری 

 1 1 1 1 1 1 1 صدور و تمدید رانندگان )آژانس و بانوان(

 1 1 1 1 1 1 1 صدور و تمدید رانندگان سرویس مدارس

 241 12 019 1 91 91 6 باری -صدور و تمدید مجوز تردد 

 095 3 02 1 22 56 40 عمومی -صدور و تمدید مجوز تردد 

 42 4 1 1 00 12 5 ویژه -صدور و تمدید مجوز تردد 

 0 1 0 1 1 1 1 بیسیم ت-صدور و تمدید مجوز تردد 

 012 02 2 1 23 26 5 گواهی اشتغال به کار رانندگان

 1 1 1 1 1 1 1 مجوز تردد مینی بوس

 1 1 1 1 1 1 1 تردد ونمجوز 

 1 1 1 1 1 1 1 معرفی شدگان جهت کارت سوخت

 1 1 1 1 1 1 1 معرفی شدگان جهت بیمه تامین اجتماعی

 1 1 1 1 1 1 1 معرفی شدگان جهت دوگانه سوز نمودن خودرو

 1 1 1 1 1 1 1 نصب برچسب

 4 1 1 1 1 4 1 نقل و انتقاالت پالک ت

 09 02 6 1 1 1 1 آژانس هانقل و انتقاالت رانندگان 

 1 1 1 1 1 1 1 واگذاری خودروی افزایشی

 1 1 1 1 1 1 1 واگذاری دفتر آژانس و حمل و نقل بار

 1 1 1 1 1 1 1 واگذاری شرکت سرویس مدارس

 ماخذ: سامانه آماری رایورز



28 
 

     تعداد ناوگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

تعداد تاکسی پالک ت 

 بیسیم، ویژه()عمومی، 

تعداد تاکسی تلفنی، بیسیم، 

 ویژه )پالک شخصی(

تعداد ناوگان 

 بار

های تعداد شرکت

 باری

تعداد شرکتهای 

 مسافری

تعداد رانندگان 

 مینی بوس

613   1202 1551  2  50 45  

 ماخذ: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 

 

 تعداد مسافران جابجا شده توسط اتوبوس

 تعداد عنوان

 911229 خط شهری -اتوبوس خصوصی 

 225664 خط شهری -اتوبوس ملکی 

 ماخذ: سامانه آماری رایورز

 

 

 

   تعداد کارکنان سازمان به تفکیک نوع استخدام

 CNGیکساله  شرکتی قرارداد کار معین کارمند ثابت کارمند پیمانی کارگر قراردادی یکساله کارگر رسمی 

 11 05 0  0 22 0 تعداد

 ماخذ: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک تحصیالت

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم 

   02 2 55 1 تعداد

 ماخذ: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
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 و میزان سهم شهرداری و شرکت گاز از فروش گاز  cngگزارش ماهانه عملکرد

 جایگاه ماه
میزان فروش به  

 تفکیک 
 فروش کلی  

میزان گاز 

 مصرفی

 )کیلوگرم(

میزان گاز 

 مصرفی

 )مترمکعب(

 سهم شهرداری   سهم اداره گاز   
جمع ماهیانه سهم  

 شهرداری 

 فروردین

  1،129،415،131  ترمینال

 5،126،121،121  

241961 461196  0،465،301،601   222،601،663  

  230،122،193   211،150،041  116229 062955  0،012،013،441  ارکان  0،252،526،402 

  593،346،450   0،024،621،160  256200 162924  0،222،503،501  حکمت

 اردیبهشت

  1،144،193،226  ترمینال

 4،221،351،926  

240211 460193  0،469،111،516   225،196،101  

  242،292،226   653،125،621  116211 052000  0،115،622،143  ارکان  0،519،902،411 

  232،112،306   222،692،226  121296 021664  0،011،910،051  حکمت

 خرداد

  1،419،124،251  ترمینال

 5،025،151،321  

266304 495099  0،526،961،392   321،122،455  

  299،922،444   252،361،426  122935 026135  0،052،329،331  ارکان  0،222،900،264 

  540،661،465   0،116،203،025  211136 123221  0،562،923،641  حکمت

 تیر

  1،140،104،226  ترمینال

 5،219،021،001  

240111 461612  0،466،351،933   224،060،243  

  451،229،366   352،901،501  169411 099552  0،201،691،226  ارکان  0،341،969،441 

  604،112،313   0،062،422،021  265244 121615  0،222،465،111  حکمت

 مرداد

  1،023،296،121  ترمینال

 4،246،530،944  

220219 442324  0،416،012،350   251،663،110  

  236،211،622   220،950،900  119343 021153  0،003،154،544  ارکان  0،629،202،516 

  511،241،621   943،233،656  192941 111696  0،449،520،213  حکمت

 شهریور

  1،142،624،226  ترمینال

 4،916،331،551  

240612 460069  0،463،594،004   225،131،661  

  291،451،113   229،301،611  121206 021136  0،021،161،343  ارکان  0،695،133،919 

  519،553،109   0،112،236،919  205135 122296  0،521،944،913  حکمت

جمع کل  

 به تفکیک

  02،556،442،951  ترمینال

 19،564،601،643  

1164104 1236409  3،322،251،932   4،632،191،965  

  1،252،934،344   4،462،311،191  0411991 0129151  6،315،312،026  ارکان  01،102،022،160 

  2،021،159،151   6،101،211،213  0332260 0293145  9،031،259،561  حکمت

 حمل و نقل بار و مسافرمدیریت ماخذ: سازمان 

 



31 
 

 

 

 توسعه مدیریت و منابعمعاونت 
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 مدیریت سرمایه انسانی
 

 

 به تفکیک نوع استخدام )ستاد و مناطق( شهرداریتعداد کارکنان 

 قرارداد کار معین کارمند ثابت کارمند پیمانی کارگر قراردادی یکساله کارگر رسمی 

 41 22 19 522 06 تعداد

 

 به تفکیک تحصیالت )ستاد و مناطق( شهرداریتعداد کارکنان 

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم 

 0 22 000 44 021 191 تعداد

 ماخذ: سامانه آماری رایورز

 

 0411گزارش عملکرد اداره کارگزینی نیمه اول سال 

 تعداد شرح وظیفه  ردیف

 211 .... و ثبت آنها در سیستم رایورز  تطبیق حقوق ارتقاء گروه و حقوقی پرسنل،اصالحیه احکام  0

 213 صدور حکم کارمندان و افزایش فوق العاده جذب و تغییر پست سازمانی  1

 5 برقراری حقوق پرسنل  2

 11 برقراری و حذف حق اوالد  4

 1 محاسبه سنوات و تسویه کامل افرادی که فوت نموده اند  5

 1  صدور حکم ماموریت پرسنل  6

 205 صورتجلسات شورای اداری تنظیم 2

 1 صدور حکم مرخصی بدون حقوق  3

 205 ارسال فرم ارتقا شغلی و ارتقا گروه و تغییر پست به استانداری و صدور حکم ارتقا شغلی  9

 0039 های تابعه در سامانه پاکنا ثبت اطالعات کلیه پرسنل شهرداری و سازمان 01

 0039 های تابعه در سامانه ساواناشهرداری و سازمانثبت اطالعات کلیه پرسنل  00

 0039 ثبت اطالعات کلیه پرسنل شهرداری و سازمانهای تابعه در سامانه آمار و اطالعات  01

 0039 ثبت اطالعات پرسنل در سامانه آمار نامه سازمان شهرداری ها  02

 3  ها و مناطق معاونین و مدیران سازماننصب و راه اندازی نرم افزار حضور و غیاب برای کلیه  04

  4 پیگیری خرید سیستم حضور غیاب چشمی و خرید و نصب دستگاه  05

 411  تکمیل فرم استراحت پزشکی پرسنل 06

 01 استعفا و ترک کار، تسویه حساب، محاسبه سنوات بازنشستگان و قطع رابطه 02

 1 های صادره و ...ها طبق ابالغبندی مشاغل شهرداریتطبیق حقوق و مزایای کارگران با طرح طبقه  03

 003 ها(ها و با حفظ سمتصدور ابالغ پرسنل )بدون در نظر گرفتن ابالغات عضویت در کمیسیون 09

 2111 ثبت مرخصی پرسنل 11

 ماخذ: مدیریت سرمایه انسانی

 



32 
 

 

 بایگانی احکام پرسنل و تحویل به پرسنل  10

 صدور کارت مرخصی پرسنل  11

 نظارت بر تعطیل کاری و حق شیفت و شبکاری پرسنل  12

 قطع رابطه پرسنل  14

 بررسی حق لباس پرسنل  15

 بایگانی نامه ها و درخواست های پرسنل در پرونده پرسنلی 16

 محاسبه حق مسکن کارمندان 12

 محاسبه حق شیفت و شبکاری پرسنل  13

 پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوتمحاسبه و  19

 هامحاسبه و پرداخت کمک هزینه اعیاد و مناسبت 21

 تکمیل فرم صورتجلسه و خالصه سوابق جهت انتصاب نیروهای قراردادی 20

 تهیه و نظارت پیش نویس احکام حقوقی پرسنل، ارسال سوابق به استانداری  21

 های حق مشاغل سخت، بازنشستگی پیش از موعد رسیدگی به درخواست 22

 نظارت بر حضور فیزیکی پرسنل شهرداری و حوزه ای تابعه و اخطار به کارکنان خاطی   24

 مورد رای  13برگزاری جلسات کمیته انضباطی و صادر شدن  25

 برقراری حقوق وظیفه وراث )متوفیان کارمند رسمی و پیمانی(  26

 به روز نگه داشتن بانک اطالعاتی پرسنلی  22

 ها و موسسات مالیمعرفی پرسنل به دریافت تسهیالت از بانک 23

 تائیدیه و تحویل فرم ماموریت اداری پرسنل به حسابداری  29

 همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قراردا معین اداری و لیسانس به باال 41

 بررسی و رفع اشکال سیستم حضور غیاب  40

 پیگیری قرارداد مشاغل سخت و زیان آور  41

 های وابسته به استانداریگزارش وضعیت کرونا از پرسنل شهرداری و سازمان 42

 به روز نمودن پرونده پرسنلی و بررسی خالصه سوابق و پرونده آموزشی پرسنل  44

 گزارش اضافه کاری پرسنل جهت سیستم حقوق و دستمزد  45

 اخطار کتبی و شفاهی به پرسنل بابت ورود و خروج  46

 پیگیری و انجام انعقاد قرارداد بیمه عمر 42

 پیگیری و انعقاد قرارداد و ثبت نام پرسنل جهت بیمه تکمیلی درمان 43

 تکمیل فرمهای هفتگانه و اسکن کلیه مدارک پرسنل جهت بارگزاری در سامانه  49

 کسر از حقوق پرسنل طی ابالغ قضایی و تحویل احکام قضایی به پرسنل 51

 پیگیری و رفع اشکال نرم افزار حضور غیاب نرم افزار گراف  50

 ای پرسنل طب کار پیگیری صدور گزارش معاینات دوره 51

 پیگیری و انجام مشاغل سخت و زیان آور پرسنل  52

 cngو احکام پرسنل احکام پرسنلی کارگران سازمانها  نظارت بر 54

 ماخذ: مدیریت سرمایه انسانی
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 اداره تشکیالت، آموزش و پژوهش

 

 دوره های آموزشی برگزار شده

 برگزاریتاریخ  تعداد نفرات شرکت کننده نفر ساعت تعدادساعت آموزشی نام دوره

 تیر ماه 02الی 9 51 0611 21 مدلسازی مالی در اگسل 

 تیرماه 04الی 02 25 561 06 محیط زیست شهری

 تیرماه12الی 11 11 431 06 عیب یابی شبکه های کامپیوتری 

 تیرماه 19الی 13 24 544 06 اصول و مبانی خاک شناسی 

 مرداد ماه  02الی 01 41 641 06 ... مدیریت موجودی کاال انبار و

 مرداد ماه  10الی 09 26 364 14 راه سازی و ماشین آالت ساختمانی 

 مرداد ماه 16الی 14 12 643 14 برنامه راهبردی در شهرداریها 

 شهریورماه  02الی 06 91 0421  06 آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران 

 شهریور ماه  12الی 11 52 343 06 اصول و مبانی مدیریت بحران 

  42 633 06 انواع ضمانت نامه های بانکی 

 شهریور ماه  16الی 14 03 421 14 برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل شهری 

 شهریورماه  20 120 0343 3 شبکه های اجتماعی 

 

 

 تعداد شرح اقدامات انجام شده

 2 پیگیری و ثبت نام پرسنل جهت برگزاری دوره پدافند سایبری 

 0 پیگیری درجه شهرداری

 2 پیگیری و حصول نتیجه در خصوص تمدید فعالیت سازمانهای تابعه شهرداری  

 نفر  ICDL   52پیگیری، ثبت نام و اخذ گواهینامه

 0 راه اندازی نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها 

 01 پیگیری جهت پرداخت حق الزحمه پژو هش گران 

 0 پیگیری جهت برگزاری کالس امحاء اسناد راکد  

 0 برگزاری دوره آموزشی سامانه ستاد 

 نفر052 پیگیری  و هماهنگی جهت برگزاری آموزش مکاتبه ای 

 ماخذ: مدیریت سرمایه انسانی
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 خانه مرکزیدبیر

 تعداد شرح ردیف

 3565 های وارده به سازمان ثبت نامه 0

 3404 ثبت نامه های صادره از سازمان 1

 211 (word تایپ نامه ها )اتوماسیون و 2

 دریافت و ارسال نامه های شبکه دولت 4

 جستجوی نامه برای همکاران و ارباب رجوع 5

 ای صادره برای همکاران و ارباب رجوعهاسکن پیوست نامه 6

 مورد 11صادره( در روز حداقل  -همکاران )وارده پرینت نامه ها برای 2

 ارسال فکس )جلسات و نامه های فوری( 3

 ثبت نامه های بایگانی 9

 چک کردن نامه های صادره و وارده 01

 ثبت نامه های شماره آزاد 00

 پیگیری موارد واگذار شده از طرف مدیر و معاونین 01

 آنها پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی 02

 پاسخگویی به مسئولین در خصوص نامه ها 04

 دریافت و ارسال نامه ها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از طرق ایمیل 05

 نظارت بر امور راهبری کپی 06

 نظارت بر امور نیروهای خدماتی 02

 نظارت بر نامه های بایگانی و پستی 03

 پیگیری قطعی شبکه دولت 09

 پیگیری اقالم مورد نیاز دبیرخانه 11

 های دبیرخانهپیگیری خرابی سیستم 10

 ثبت نامه های پستی و ارسال آنها 11

 تفکیک و تقسیم نامه های دوایر داخلی 12

 ها و نامه های محرمانه حراست توسط نامه رسانارسال نامه های مناطق و سازمان 14

 پیمان شهرداریکنترل و نظارت بر خودروهای تحت  52

 ماخذ: مدیریت سرمایه انسانی
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 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 
 

 شرح فعالیت ردیف

 راه اندازی سیستم کارشناسان ارزیاب و بارگزاری در سیستم شهرنگار 0

 تهیه و تنظیم نقشه بلوک بندی شهر برای توزیع فیش های نوسازی 1

 های نوسازی و توزیع در مناطق یک و دو نظارت مستمر و روزانه بر صدور فیش 2

 پیگیری اصالح اطالعات امالک و مشاغل و ورود اطالعات آپارتمانی و مجتمع های تجاری سطح شهر 4

 استقرار روزانه نماینده واحد انفورماتک در مناطق یک و دو شهرداری جهت آموزش و راهبری و رفع ایرادهای احتمالی 5

 با واحد شهرسازی جهت آموزش کارشناسان بازدیدتشکیل جلسات مشترک  6

 تشکیل جلسات آموزشی برای کارشناسان رسمی دادگستری جهت استفاده از سیستم ارزیابی 2

 تعریف مشخصات مهندسین رسمی دادگستری در سیستم شهرنگار 3

 تعریف امضا برای کارشناسان رسمی دادگستری و اختصاص دادن کدکاربر و رمز عبور 9

 تهیه چک لیست برای پرونده های کارشناسی ارزیابی 01

 تهیه نامه جهت ارسال به مناطق در خصوص ارجاع به کارشناسی های دادگستری 00

 به تفکیک کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستر برای پرونده های ارزیابی تعریف درگاه پرداخت 01

 کانون کارشناسان رسمی جهت تفکیک و پرداخت حق الزحمه های کارشناسی های صورت گرفتهتنظیم سیستم گزارش گیری برای نماینده  02

 اصالح فرایند ارسال و بازگشت پرونده ها در سیستم شهرنگار 04

 اصالح روزانه پرونده های شهرسازی در خصوص محاسبات درامدی 05

 تکمیل سامانه خدمات الکترونیک در پرتال شهرداری 06

 مجوز 221 خصوص در ها نقش و کاربر 536 دسترسی سطح  بررسی 02

03 
موردو انتقال آن به شرکت جهت رفع موارد و پیگیری روزانه موارد  01و حداکثر  2و تحلیل کلی ایرادات شهرنگار به تعداد روزانه حداقل  بررسی

 مورد 0111ماه  6و تلفن و در این   فوق از طریق انی دسک واتساپ

09 
 کارتابل ختاری انقضا دسترسی، سطح شده، ایجاد مشکالت رفع مکاتبه، طریق از پرونده حذف بابت شهرنگار کاربران تلفن 11 به روزانه متوسط پاسخ

 تماس 0511 ماهه 6 این در کاربر سیتم به شدن ریموت طریق از ها آن مشکالت رفع اوقات گاهی و ... کانورت و

11 
تعریف امضاء و سایر موارد همچنین برای کاربران جدید دفاتر  تعریف کاربری و ایجاد نقش و تخصیص کار و، در صورت ابالغ جدید همکار

  پیشخوان

 شهرنگار از درخواستی های گزارش ایجاد پیگیری 10

11 
 6مستندات مشکل ها در این  با ارسال 011و حداکثر   پیام 11روز، چت با شرکت حداقل  در بار 21بار و حداکثر  01تماس با پشتیبانی حداقل 

   پیام 2111ماه 

 پیگیری قرارداد مکانیزه کردن محاسبه بهای خدمات شرکت محیا پرداز 12

 بررسی عملکرد کاربران در تاریخچه تغییرات 14

 پاسخ نامه منطقه در خصوص ایرادات و مشکالت پیش آمده بابت عوارض نوسازی و تشکیل پرونده  15

 به شرکت در خصوص باگ های سیستم  های ، اخطاریه  تهیه نامه 16

12 
-پیام  -1های مورد عالقه و تاریخچه  هایجاد لیست پروند -0مانند  ارائه روزانه یک ایده جدید به شرکت به همراه تحلیل جهت بهتر شدن سامانه

 مشاهده ابالغ رای ها در پورتال خدمات الکترونیک شهروند و... -2های من 

 مورد 01روزانه موارد و مشکالت اتوماسیون روزانه  بررسی 13

 و سایر ملزومات مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات  wafپیگیری خرید الیسنس آنتی ویروس ، فایروال ،  19

 پیگیری انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه های موجود در شهرداری 21

 های شهرداریقرارداد های پشتیبانی سامانهپیگیری پرداخت های صورت وضعیت های  20

 پیگیری استقرار سامانه میز خدمت الکترونیک 21

 رفع  اشکاالت سیستمی کاربران اعم از نرم افزاری و سخت افزاری که شامل موارد ذیل می شود :  22
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مورد   001ورد نیاز کاربران به تعداد نصب ویندوز و درایورهای سیستم و همچنین نرم افزار های م-     

مورد011نصب پرینتر و اسکنر  روی سیستم کاربران و عیب یابی در صورت مشکل شامل -  

دی وی دی و گرافیک که در صورت نیاز به تعمیر به شرکت ، مانیتور، مادربرد، فن ،هارد، پاور ،رفع اشکاالت سخت افزاری سیستم ها همچون رم-

 باشدمورد می 45است که شامل  ارسال گردیده

24 

-گیرند که مهمترین فعالیتگردند بصورت روزانه مورد بررسی قرار میسرورهای فیزیکی که تمامی ماشین های مجازی بر روی آنها پردازش می

 :یر می شودهای انجام گرفته شامل موارد ز

 ای آنها ها و اتصاالت کابلی و شبکهبررسی سالمت پاور سرور-

 UPSبررسی سنسورها و دمای محیط اتاق سرور و  -

  G9با سرورهای جدید  G6جایگزینی سرورهای قدیمی -

 اتاق سرور ت شبکه که بدلیل بروز قطعی برق روشن کردن سرورها و رفع مشکال -

  QNAPو  HPبررسی ذخیره ساز های -

25 

ند که موارد زیر را شامل گردگیرند و در صورت وجود مشکل عیب یابی میای موجود بصورت روزانه مورد بررسی قرار میکلیه تجهیزات شبکه

 :شودمی

 بررسی سوییچ های سیسکو و اطمینان از صحت عملکرد -

شهرک گلستان و فرهنگسرا و ، شهرک فرهنگیان، 0بررسی تجهیزات رادیویی میکروتیک و اتصاالت آنتن ها و رفع قطعی آنتن های منطقه -

  POEتعویض 

 شهرداری مرکزی و شهرک فرهنگیان  ،تنظیم آنتن های رادیویی ساختمان خدمات شهری-

 میکروتیک که موجب قطعی اینترنت گردید  RouterBoardرفع ایراد -

 که موجب اختالل در دسترسی به سامانه ها گردیده بود پیگیری قطعی اینترنت و آی پی های معتبر-

 نودهای شبکه در منطقه یک و انبار و ساختمان شهرداری مرکزی  اعمال تغییرات در سوییچ ها و-

  واحد فناوری و اعمال تغییرات در آن بدلیل بروز قطعی 1961رفع ایراد سوییچ  -

26 

گرفته بر  مباشد که فعالیت های انجانقش فایروال در شبکه ایجاد بستر امن در ترافیک ارسالی و دریافتی از شبکه داخلی به بیرون و بالعکس می

 روی آن شامل موارد زیر است :

 هابررسی روزانه الگ ها و ترافیک ارسالی و دریافتی سرویس های ارائه شده سامانه-

 به کاربران جهت دورکاری و دفاتر پیشخوان دولت جهت دسترسی به سامانه شهرنگار VPNارائه -

 نیاز آنان به شبکه دولت برای دسترسی کاربران در صورت   Routeایجاد  -

 رفع مشکل قطعی شبکه به دلیل از کار افتادن فایروال که با ایجاد تغییرات در پیکربندی پارتیشن بوت آن رفع گردید -

  گرفتن بکاپ از تنظیمات فایروال -

22 

به منظور اطمینان از حفظ اطالعات ماشین های مجازی در حال اجرا در صورت بروز هر گونه مشکل نرم افزاری و سخت افزاری بصورت روزانه و 

 :شود که شامل موارد ذیل می شودیاز کلیه ماشین ها نسخه پشتیبان تهیه م Veeam Backup هفتگی توسط نرم افزار 

 دوزی و لینوکسیبکاپ گرفتن از ماشین های وین-

 گرفتن بکاپ از  تجهیزات میکروتیک  -

 گرفتن بکاپ از سوییچ های سیسکو -

  گرفتن بکاپ از فایروال فورتیگیت-

23 

ارای نسخه های ویندوزی گیرند که دکلیه ی سرویس های ارائه شده توسط ماشین های مجازی نصب شده بر روی سرورهای فیزیکی انجام می5

 :باشدمیباشند که فعالیت های انجام شده برای پایدار بودن آنها شامل موارد زیر می و لینوکسی

ها گردید که پس از انتقال رفع که موجب قطعی موقت برخی سرویس G9به سرورهای جدید  G6های مجازی سرورهای قدیمی انتقال ماشین-

 شد 
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 لینوکسی   های ویندوزی وررسی روزانه ماشینب -

 1منطقه  Voipو    Voip022رفع قطعی ماشین   -

 Vcenterبه     G9رفع مشکل عدم اتصال سرور  -

 قطع شده بود   Vcenterرفع ایراد ماشین مجازی سامانه شهرنگار که به دلیل قطعی برق سرور ها ارتباط آن با  -

 کالینت ها به دامین که با ایجاد تغییرات رفع گردید   join و عدم  Active Directoryبروز ایراد در  -

 رمز کاربران در اکتیو دایرکتوری  های جدید و  تغییر DNSافزودن  -

  G9بر روی سرورهای   ESXi نصب مجازی ساز  -

 Timixرفع مشکل قطعی سرور حضور و غیاب -

محترم باالدست امور محوله معاونتانجام  29  

 اطالعات و ارتباطات ماخذ: مدیریت فناوری

 

 و ذیحسابی ، درآمد، بودجهامور مالی

 

 ارقام ریال    0411گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 

 عملکرد کل هزینه اعتبار مصوب هزینه عملکرد کل درآمد اعتبار مصوب درآمد شعبه

 524،654،511،921 0،610،092،111،111 102،116،262،136 691،111،111،111 شهرداری مرکزی 

 29،039،204،225 122،211،111،111 403،325،166،669 0،601،491،111،111 0منطقه  

 44،362،201،914 201،311،111،111 433،115،444،192 0،615،031،111،111 1منطقه  

 35،392،212،469 154،520،111،111 05،162،041،202 12،111،111،111 آتش نشانی

 05،332،011،223 44،222،611،111 15،411،126،232 22،211،111،111 آرامستان ها

 62،024،561،452 103،222،111،111 42،221،912،435 064،651،111،111 حمل و نقل

 22،246،169،115 096،195،111،111 1،250،022،143 2،111،111،111 سازمان پسماند

 22،444،465،311 466،511،111،111 5،254،962،223 16،111،111،111 عمران و بازآفرینی و فضاهای شهری

 6،161،325،362 26،995،111،111 2،331،942،513 4،111،111،111 فرهنگی و اجتماعی و ورزشی

 109،113،666،932 515،125،111،111 3،123،150،462 24،061،111،111 فضای سبز شهری

   235،234،912،304  مازاد درآمد بر هزینه سال قبل 

 0،062،915،096،251 2،951،111،111،111 0،604،525،629،301 4،111،111،111،111 جمع کل 

 ماخذ: مدیریت برنامه و بودجه

 عملکرد آمار و برنامه ریزی

 تعداد شرح فعالیت

 6 تهیه گزارشهای تحلیل درآمد و هزینه 

 4 گزارشهای مقایسه درآمد و بودجه 

 0 شهرداری  99دوم ماهه 6عملکرد تهیه کتاب 

راهبری نرم افزار آماری )پیگیری وضعیت ثبت اطالعات، ایجاد و ویرایش فرم، دسترسی کاربران به 

 فرمها، پیگیری رفع نقص و خرابی های سامانه و ...(
 به طور مستمر

  تهیه گزارش تحویل و تحول شهرداری

 ماخذ: مدیریت برنامه و بودجه
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 مالیمدیریت امور 
 

 پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری  0

 پرداخت حقوق و مزایای پرسنل  سازمان فضای سبز و کارگران   1

 پرداخت  حقوق و مزایای پرسنل سازمان اتش نشانی  2

 پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سازمان  ارامستان   4

 بروز بودن حقوق و مزایای پرسنل سازمان حمل و نقل و بارمسافر  5

 بروز بودن حق عائله مندی و حق اوالد پرسنل باز نشسته وزارت کشوری  6

 ثبت بیمه خدمات درمانی پرسنل باز نشسته در سامانه ندا  2

 ثبت سامانه بازنشستگی سازمان بازنشستگی بابت پرسنل شاغل  3

 در سامانه ندا بروز بودن  بیمه خدمات درمانی پرسنل شاغلین ثبت 9

 بروز بودن بیمه و مالیات پرسنل و پرداخت به موقع به جهت عدم جریمه  01

 به شورا 0411ماهه اول سال 6ارائه گزارش  00

 ارائه گزارش سماد در زمان مقرر  01

 ارائه گزارشات ماهانه شهرداری و سازمان اتش نشانی و سیما و منظز و ارامستان و حمل و نقل به شورا  02

 نظارت بر گزارشات مناطق و سازمانها بصورت ماهانه  04

  0411ماهه اول سال  6تسویه سنوات باز نشستگان  05

 0411پرداخت ماهانه نیم درصد کتابخانه شش ماهه اول سال  06

 0411پرداخت کمک های مصوب شورا شش ماه اول سال  02

 درصد سختی کار بازنشسته ها به دلیل عدم جریمه و برقراری حقوق بازنشسته ها 4پرداخت به موقع  03

 اسکن نمودن اسناد ثبت شده در سیستم  09

 ...و 92و  94و  90و 91سالهای  راسکن نمودن اسناد ثبت شده در سیستم د 11

 سند  0111به تعداد  0411ثبت اسناد در سیستم شش ماهه اول سال  10

 ثبت صورت و مغایرت حسابها  11

 ثبت اساد خرید در سامانه مالیات به جهت عملکرد سه ماهه  12

 ممیزی اسناد کارپردازان و پیمانکاران  14

 بصورت هفتگی انجام می گردد 0411وری و ثبت قطعی ماهانه سیستمها که در سال آبه روز  15

 در سامانه مالیات   -و کارگران فضای سبز  cngثبت مالیات حقوق پرسنل شهرداری و  16

 واحد کارپردازی 

 خرید کاال به قیمت مناسب و تحویل به انبار جهت صدور حواله انبار  0

 ثبت اسناد هزینه جهت صدور سند حسابداری  1

 ماخذ: مدیریت امور مالی
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 اداره انبار و اموال

 تعداد نوع عملکرد ردیف 

 تن 1311 فروش ماسه شسته 0

 تن 1201 تحویل ماسه شسته مصرفی امور عمرانی 1

 تن 011 فروش گراویه و نخودی 2

 تن 101221 تحویل نخودی و گراویه مصرفی عمران 4

 تن 5211 تحویل ماسه صددرصد مصرفی عمران 5

 1 فروش ماسه صد در صد 6

 1 تحویل آسفالت مصرفی عمران 2

 1 تحویل مخلوط مصرفی در عمران  3

 1 تحویل سنگ مصرفی در عمران  9

 1 تحویل موزائیک مصرفی در عمران  01

 تن 6511 تحویل بیس جهت مصرفی در عمران 00

 0142 رسید خرید کاالثبت  01

 2126 ثبت حواله صدور کاال 02

 لیتر 26311 تحویل بنزین در محل جایگاه خصوصی 04

 00 برگزاری کمیسیون تحویل  05

 0619 تغییر تحویل گیرنده کاال 06

 0530 تغییر محل استقرار کاال 02

 0162 ثبت خرید کاال 03

 056 ثبت کاالی مرجوعی به انبار 09

 04 فروش کاالثبت  11

 1 ثبت ورود امانی 10

 1 ثبت ورود اهدائی 11

 1 ثبت معدوم سازی  12

 01 تحویل و تحول ماشین آالت  14

 ماخذ: اداره انبار و اموال
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 و ورزشی اجتماعی ،فرهنگی سازمان
 

 نام پروژه
نحوه انجام 

 پروژه

تاریخ شروع 

 پروژه

تاریخ پایان 

 پروژه
 مناسبت

حجم پروژه 

 ساعت
 شرح مکان اجرا

 سطح شهر  1 دهه دوم محرم  04111621 04111621 مستقل ایستگاه صلواتی 
مشارکت با هیات مذهبی در برپایی ایستگاههای 

 صلواتی به مناسبت محرم 

برگزاری مراسم 

 دهه دوم 
 سطح شهر  1 دهه دوم محرم  04111620 04111610 مشارکتی

مشارکت با هیات مذهبی در برگزاری مراسم 

دهه دوم در سطح شهر در قالب پرچم و پارچه 

 نوشته 

فضا سازی و 

 تبلیغات محیطی 
 04111620 04111610 مستقل

آموزش 

 شهروندی 
 سطح شهر  1

فضا سازی و تبلیغات محیطی در قالب بنر 

استندی و جلو اتوبوسی و بیلببوردی و پارچه 

سطح شهر با موضوع آموزش  نوشته و پوستر در

ز آسیبهای شهروندی، کرونا و پیشگیری ا

 اجتماعی و احادیث اخالقی 

فضا سازی و 

 تبلیغات محیطی 
 سطح شهر  1 دهه محرم  04111620 04111610 مستقل

ی و تبلیغات محیطی در قالب )بنر، فضا ساز

 و ، بیلبوردی و پارچه نوشتهاستند، جلو اتوبوسی

، محرم و صفر پوستر به مناسبتهای هفته دولت

 ... هفته دفاع مقدس در سطح شهر  و

مشارکت در پخت 

 غذا 
 1 ایام محرم  04111515 04111515 مشارکتی

محالت 

 حواشی شهر 

پرس غذای  05111مشارکت در پخت توزیع 

 گرم بین نیازمندان 

 فضای مجازی  1 ایام محرم  04111520 04111512 مستقل برگزاری مسابقه 

برگزاری مسابقه در فضای مجازی با موضوع امر 

به معروف و نهی از منکر در قالب داستان کوتاه 

 خاطره نویسی و نقاشی  -

برگزاری مراسم 

 دهه اول 
 سطح شهر  1 دهه محرم  04111520 04111510 مستقل

مشارکت با هیات مذهبی در برگزاری مراسم 

دهه اول محرم در سطح شهر هیات رقیه جان و 

 پرچم پارچه نوشته و ... 

 04111501 04111512 مشارکتی اجرای سرود 
ایام قربان تا 

 غدیر 
 در محالت  1

اجرای سرود همخوانی به مناسبتهای غدیر و 

قربان با مشارکت سمن های مردم نهاد در 

 محالت سطح شهر 

 سطح شهر  1 عید غدیر  04111513 04111512 مستقل ایستگاه صلواتی 
مشارکت با هیات مذهبی در برپایی ایستگاههای 

به مناسبت عید غدیر در سطح شهر صلواتی 

 ()سازه و صوت

توزیع بسته های 

 فرهنگی 
 سطح شهر  1 عید غدیر  04111512 04111512 مستقل

توزیع بسته و پرچم در شب عید غدیر در محل 

 میدان شهید و رژه خودرویی در میان شهروندان 

 پارک دانشجو  1 عید غدیر  04111512 04111512 مشارکتی جشن عید غدیر 
 مشارکت در برگزاری مراسم جشن عید غدیر در

 ( صندلی و پرچم -دانشجو )صوت  محل پارک

 سطح شهر  1 عید غدیر  04111512 04111512 مشارکتی رژه خودرویی 
مشارکت در برگزاری برنامه رژه خودرویی و 

 موتوری در سطح شهر به مناسبت عید غدیر 

 سطح شهر  1 عید غدیر  04111512 04111512 مستقل نور افشانی 
نور افشانی در میدان شهید در شب میالد عید 

 غدیر 

فضا سازی و 

 تبلیغات محیطی 
 04111520 04111510 مستقل

عید قربان و 

 غدیر 
 سطح شهر  1

دی )استنفضا سازی و تبلیغات محیطی در قالب 

( پارچه نوشته و بیلبوردی -جلو اتوبوسی -

پوستر در سطح شهر به مناسبتهای قربان تا 

والدت امام موسی  -والدت امام هادی  -غدیر 

روز مباهله و خانواده و تکریم  -کاظم 

 بازنشستگان و روز خبرنگار و آغاز دهه محرم 
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 نام پروژه
نحوه انجام 

 پروژه

تاریخ شروع 

 پروژه

تاریخ پایان 

 پروژه
 مناسبت

حجم پروژه 

 ساعت
 شرح مکان اجرا

افشای حقوق بشر 

 آمریکایی 
 04111405 04111405 مشارکتی

هفته حقوق 

 بشر آمریکایی 
 سطح شهر  1

مشارکت در برگزاری مراسم بازخوانی و افشای 

آمریکایی در محل مسجد انقالب حقوق بشر 

 )تبلیغات محیطی ، صندلی(

اجرای برنامه نشاط 

 در محله 
 04111412 04111412 مشارکتی

هفته مبارزه با 

 مواد مخدر 
1  

اجرای برنامه نشاط در محله به مناسبت هفته 

 مبارزه با مواد مخدر در پارک الهیه 

اجرای طرح نشاط 

 در محله 
 1 میالد امام رضا  04111411 04111411 مشارکتی

پارک باقر 

 خان 

اجرای برنامه نشاط در محله به مناسبت میالد 

 امام رضا با هدف تقویت محالت 

های برگزاری کالس

 آموزشی 
 فرهنگسرا  1 اوقات و فراغت  04111620 04111410 مستقل

برگزاری کالسهای فرهنگی ، هنری در محل 

 فرهنگسرا 

برگزاری جشن 

 میالد امام رضا 
 2 میالد امام رضا  04111410 04111410 مستقل

 -سطح شهر 

 میدان شهید 

برگزاری جشن میالد امام رضا در محل میدان 

 شهید همراه با مولودی خوانی و نور افشانی 

 سطح شهر  1 ایام کرونا  04111420 04111410 مستقل تبلیغات محیطی 

محیطی در قالب بنر فضا سازی و تبلیغات 

)استندی ، جلو اتو بوسی و بیلبوردی( پارچه 

آموزش شهروندی،  نوشته و پوستر با موضوعات

 کرونا، پیشگیری از اعتیاد 

 04111420 04111410 مستقل تبلیغات محیطی 
ایام ملی و 

 مذهبی 
 سطح شهر  1

بنر، سازی و تبلیغات محیطی در قالب ) فضا

، امیالد امام رض بیلبوردی(استند، جلو اتوبوسی، 

سالروز ازدواج، شهادت امام محمد باقر، هفته 

قوه قضاییه، حقوق بشر آمریکایی، روز ملی 

 مبارزه با مواد مخدر  عفاف و حجاب، هفته

برگزاری پیاده روی 

 و جشن 
 1  04111210 04111210 مشارکتی

پارک بش 

 قارداش 

برگزاری جشن و پیده روی به مقصد پارک بش 

 قارداش با همکاری سمن سفیران کرامت 

برگزاری جشن روز 

 دختر 
 04111211 04111211 مستقل

میالد حضرت 

 معصومه 
1 

چهاراه 

 مخابرات 

برگزاری جشن روز دختر ویژه دختران بی 

 سرپرست با همکاری خانه مهر 

برگزاری جشن روز 

 دختر
 04111211 04111211 مشارکتی

میالد حضرت 

 معصومه 
 جوادیه  1

اجرای برنامه، برگزاری جشن روز دختر )

( با مشارکت دفتر تسهیلگری وایزمسابقات، ج

 جوادیه 

برگزاری جشن روز 

 دختر 
 04111211 04111211 مشارکتی

میالد حضرت 

 معصومه 
 پارک مهربانو  6

مشارکت در برگزاری برنامه بزرگداشت روز 

دختر در محل های پارک مهربانو ، چهاراه 

 ابرات ، دفتر تسهیلگری نیروگاه مخ

همایش حماسه 

 حضور 
 04111211 04111211 مشارکتی

انتخابات 

0411 
1 

سالن 

 اجتماعات 

مشارکت با اداره کل سازمان تبلیغات اسالمی در 

برگزاری همایش بصیرتی حماسه حضور با 

 رویکرد مشارکت حداکثری در انتخابات 

برگزاری برنامه 

 کوهنوردی 
 بابا موسی  1 هفته دخانیات  04111202 04111202 مشارکتی

مشارکت با دفتر تسهیلگری باقر خان در هفته 

دخانیات و برگزاری کوهنوردی به مقصد بابا 

 موسی برای اهالی محل 

 04111220 04111210 مستقل تبلیغات محیطی 
مناسبتهای 

 ملی و مذهبی 
 سطح شهر  1

 04مناسبتهای ملی و مذهبی ایام سوم خرداد و 

خرداد شهادت امام صادق و روز میالد  05و 

 حضرت معصومه و بزرگداشت روز دختر 

توزیع غذای گرم 

 در بین شهروندان 
 04111111 04111111 مشارکتی

ایام ماه مبارک 

 رمضان 
 حواشی شهر  1

 05111مشارکت با سپاه جواداالیمه در پخت 

پرس غذا و توزیع آن در بین تیازمندان حواشی 

 شهر 

 سطح شهر  1 روز قدس  04111102 04111102 مشارکتی برنامه روز قدس 
مشارکت در برگزاری برنامه روز قدس در قالب 

 صندلی و صوت، جایگاه و بنر 

دیدار با خانواده 

 نیازمندان 
 04111104 04111104 مستقل

ایام ماه مبارک 

 رمضان 
 دو خانواده  1

دیدار شهردار محترم به همراه رییس سازمان با 

خانواده نبازمند حاشیه شهر در شبهای ماه 

 مبارک رمضان 
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 نام پروژه
نحوه انجام 

 پروژه

تاریخ شروع 

 پروژه

تاریخ پایان 

 پروژه
 مناسبت

حجم پروژه 

 ساعت
 شرح مکان اجرا

برگزاری برنامه 

 های شبهای قدر 
 04111105 04111100 مشارکتی

بزرگداشت 

 شبهای قدر 
1 

پارکهای سطح 

 شهر 

اجرای برنامه های فوق بصورت مشارکتی و در 

قالب استفاده از ظرفیتهای و تجهیزات سازمان 

 فرهنگی استفاده گردیده است 

مراسم جزء خوانی 

 قرآن کریم 
 04111120 04111116 مشارکتی

ماه مبارک 

 رمضان 
1 

پارک الهیه، 

، شهرک الغدیر

 شاهد 

برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ایام 

 ماه مبارک رمضان 

فضا سازی و 

 تبلیغات محیطی 
 04111120 04111115 مستقل

ماه مبارک 

 رمضان 
 سطح شهر  1

فضا سازی و تبلیغات محیطی در قالب بنر 

ته پارچه نوش استندی و جلو اتوبوسی، بیلبوردی،

و پوستر با موضوعات ملی و مذهبی، پرهیز از 

روزه خواری در مالء عام، شهادت حضرت علی و 

 .... 

فضا سازی و 

 تبلیغات شهری 
 04111120 04111110 مستقل

، در شیوع کرونا

قالب آموزش 

 شهروندی 

 سطح شهر  1
اجرای آموزش فراگیر شهروندی با محوریت 

 پرهیز از دور همی ها با هدف پیشگیری از کرونا 

 سطح شهر  1 نیمه شعبان  04111000 04111012 مستقل برپایی طاق نصرت 

برپایی طاق نصرت در سه نقطه شهر در آستانه 

بان و میالد پر برکت حضرت عید بزرگ نیمه شع

 ( مهدی )عج

 آماری رایورزماخذ: سامانه 
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 معاونت خدمات شهری
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 اداره اجرائیات رفع سد معابر

 شرح فعالیت تعداد

 )سدومعبر(                   اجرای دستورات قضایی مورد 52

 طرح ساماندهی معابر سطح شهر                  هر روز توسط اکیپ های گشت

 معبر                 صادر شده جهت سد واخطار  مورد 115

 جمع آوری دست فروشان در سطح شهر                     مورد 035

 متعلقات ....(                        ،طرح جمع آوری شبانه )چهاریایه مورد 24

                         در ایام شهادت، میالد و ...ستاد زیباسازی  همکاری با مورد 41

 ستاد مدیریت بحران کرونامرکز بهداشت و همکاری با  مورد 12

 همکاری با پلیس امنیت )اماکن(                  مورد 6

 مهر 2شهریور الی  11از مورخه 

 میلیون ریال 01مبلغ 
 خودرهای سیار اخذ جریمه بابت دست فروشان و

 ویروس کروناها بابت بیماری شده به کسبه صادر اخطار مورد 115

 جمع آوری دست فروشان بابت بیماری ویروس کرونا  مورد 035

 اداره اجرائیات های اداره مهندسی وآوری زباله گرد توسط گشتجمع مورد 156

 همکاری با دامپزشکی در ایام عید قربان روز 4

 همکاری با ستاد متکدیان بابت ویروس کرونا مورد 15

 11کمیسیون بند همکاری با  مورد 20

 همکاری با پلیس راهور و جریمه نمودن خودروهای سیار میوه فروش مورد 09

 همکاری با اداره پسماند هر روز توسط اکیپ گشت های اجراییات

 وانت بار( –گردها بابت بیماری ویروس کرونا )سه چرخ توقیف خودروهای سیار زباله مورد 31

 ماخذ: معاونت خدمات شهری

 
 

 اداره ماشین آالت

 توضیحات تعداد کارهای انجام شده نام کارگاه و میزان فعالیت اداره ردیف

 کلی تعمیرات جزئی و مورد 015 راهسازی و کارگاه سنگین 0

 تعویض تعمیرات جزئی و کلی و مورد 041 کارگاه سبک 1

 بیالنکاریهاجوشکاری قطعات و انواع موارد و  مورد 510 کارگاه جوشکاری 2

 انواع سرویسکاری دیگر تعویض روغن و مورد 491 کارگاه سرویسکاری و تعویض روغن 4

 مورد 0101 تعداد پذیرش انجام شده در نرم افزار حفظ و نگهداری ماشین آالت 5
جهت نامه کارگاهی و شناسنامه ماشین آالت و 

 بیالنکاری

 ثبت شده در دفتر دبیرخانه مورد 001 قطعات موجود از انبارتعداد قبض انبارکشیده شده جهت لوازم و  6

 مصرف گردیده است لیتر 219511 مصرف سوخت گازوئیل کل ماشین آالت مقدار 2

 اعالم گردیده است مورد 615 اعالم تعداد خرابی ماشین آالت 3

 مورد 415 تعداد برگ درخواست انجام شده 9
آالت جهت خرید لوازم و قطعات برای ماشین 

 * کارپردازی*

      ماخذ: معاونت خدمات شهری
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 مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهر

 شستشو و رفت و روب معابر بصورت روزانه 

 نظارت بر زباله برداری بصورت روزانه

 سم پاشی ایستگاه میانی و دفنگاه زباله بصورت مستمر

 نظافت اطراف ایستگاه میانی و مسیر حمل زباله بصورت مستمر 

 انجام تست های پزشکی ویژه پرسنل خدمات شهری

 انجام تست های تشخیص بیماری کرونا جهت پرسنل پاکبان

 تو پاکسازی ویژه سطح شهر بعد از برگزاری انتخابا عضویت در کمیته امحاء انتخابات شهر بجنورد

 مدرسه 08به مدارس به مناسبت اول مهر ماه بیش از شستشوی معابر منتهی 

 بنر 08نصب بنر های ساعت زباله برداری در محالت بیش از 

 مورد 0888شستشوی ویژه مبلمان شهری بیش از 

برداری ، شستشو، لجن برداری و نخاله ژه محالت کم برخوردار رفت و روب( ویجمعه )جمعه های جهادیاجرای خدمات رسانی ویژه در روزهای 

 محله01بیش از  هر جمعه دو محله

 محله  602بیش از  ، محله 1ار و هر روز برنامه ریزی و اجرای برنامه های رفت و روب گروهی در محالت کم برخورد

 مورد   088نظافت گروهی عرصه های رها شده بیش از 

 ود آب به اماکن وسازی کیسه های شن جهت جلوگیری از ور رفع آبگرفتگی و آماده باش کلیه پرسنل خدمات شهری در مواقع بحران و آماده

 منازل شهروندان 

 هت خدمت رسانی بهتر به شهروندان تدوین برنامه نظافت گروهی محالت ج

 های رها شده سطح شهر بصورت مستمرجمع آوری نخاله 

 لجن برداری مستمر در جوی ها و مسیل های سطح شهر

 ...  یز هوشان، کانال پارک آفرینش، پشت شهرداری مرکزی وشستشو و لجن برداری ویژه کانال ت

 ارت بر عملکرد پرسنل خدمات شهری و نظ انجام بازدید های مستمر میدانی از محالت شهر

    GISنرم افزار  تهیه نقشه کامل رفت و روب در

 پرتابل  GPSنظارت بر عملکرد پرسنل سربخش با دستگاه 

 نترل جمعیت سگ های ولگرد و موذی برنامه ک نظارت بر

 اردادهای حوزه معاونت خدمات شهریارائه راهنمایی برای عقد قر

 پیگیری تهیه وسایل حفاظت فردی برای پرسنل خدمات شهری

 ماخذ: معاونت خدمات شهری
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 ستاد ساماندهی متکدیان

 

 تعداد عناوین ) اداری ، اجرایی، عملیاتی( ردیف

 نفر25 تعداد کل متکدیان جمع آوری شده از سطح شهر                0

 نفر51 تعداد متکدیان مرد                                                   1

 نفر 15 تعداد متکدیان زن                                                    2

 نفر09 تحویل بهزیستی                                                       4

 نفر12 تحویل خانواده                                                      5

 نفر21 آزاد سازی با اخذ تعهد از شخص                                6

 نفر2 تحویل  به بیمارستان                                               2

 

 

 

 11کمیسیون بند 

 

 تعداد عناوین ) اداری، اجرایی، عملیاتی( ردیف

 4 تعداد جلسات کمیسیون بند بیست 0

 41 رسیدگی به شکایات مردمی 1

 41 بازدید و شناسایی مشاغل و صنوف مزاحم شهری 2

 23 صدور اخطار و اعمال قانون  4

 9 تعطیلی و پلمپ انبار های ضایعاتی سطح شهر 5

 2 تعطیلی و پلمپ دامداری های سطح شهر 6

 2 تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی خودرویی 2

 ماخذ: معاونت خدمات شهری
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 تاسیسات آب

 واحد ماهه6 نوع کار ردیف

 متر 02211 لوله گذاری پلی اتیلن  0

 متر 4111 حفاری دستی محل لوله گذاری 1

 متر 2411 حفاری با بیل مکانیکی 2

 متر 051 کنده کاری آسفالت و بتن مسیر لوله 4

 متر 00411 پوشاندن روی لوله با خاک دستی 5

 متر 551 لوله کشی آب و فاظالب 6

 عدد 4511 آبیاری ، صنعتی،نصب اتصاالت ساختمانی 2

 عدد 321 نصب شیر آالت ساختمانی، پارکی، آبیاری و... 3

 عدد 011 تعویض شیر آالت خراب و فرسوده 9

 عدد 263 تعمیرات لوله و اتصاالت و رفع نشتی و ترکیدگی 01

 مورد 413 جوشکاری لوله های پلی اتیلن و آهنی 00

 دستگاه 9 نصب الکترو پمپ شناور 01

 دستگاه 16 نصب پمپ کفکش 02

 عدد 115 نصب نازل بارانی فضای سبز 04

 مورد 21 تعمیر و نصب پمپ ها و سرویسکاری راه اندازی 05

 مورد 41 نظافت استخر های سطح شهر شستشو و 06

 عدد 063 سرویس سر نازل های فواره های آب نما 02

 مورد 251 حمل تجهیزات جهت نصب در محل 03

 متر 01 نصب کابینت 09

 عدد 21 نصب تابلو ساختمانی 11

 مورد 55 نصب و تعمیر کولر آبی و گازی 10

 مورد 61 نصب و تعمیرات قفل درب ها 11

 مورد 01 تزریق گاز به موتور خانه ها و چیلر 12

 مورد 41 تعمیرات فن کوئل سیستم سرمایش و گرمایش 14

 مورد 15 نصب و تعمیر آب سرد کن و تصفیه آب 15

 مورد 11 نصب و تعمیر آبگرمکن 16

 ماخذ: معاونت خدمات شهری
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 تاسیسات برق

 واحد ماهه6 نوع کار ردیف

 مورد 0 )حفاری، کابل گذاری، نوار خطر، پر کردن ( متر 0111پروژه اجرای فیبر نوری به متراژ  0

 مورد 0 پروژه تعویض پایه چراغ های قدیمی پارک آزادی  1

 مورد 0 شهربازی 2پروژ تعویض پایه چراغ های فرسوده فاز  2

 مورد 0 کابل کشی و نصب کلید و پریز در غرفه های میدان بار  4

 عدد 01 سرویس و نصب برج نوری  5

 مورد 0 پروژه تامین روشنایی پارک جدید خیابان میرزا رضای کرمانی 6

 مورد 0 پروژه تامین روشنایی خانه گلی پارک شهر 2

 مورد 5 سرقت( پروژه کابل کشی پارک ها بعد از خاموشی کرونا )به دلیل 3

 مورد 0 پروژه نصب و کابل کشی و راه اندازی ژنراتور شهرداری مرکزی 9

 مورد 0 پروژه تامین روشنایی پارک جدید شهرک فرهنگیان 01

 عدد 0 نصب پکیج شهرداری گلستان شهر 00

 مورد 0 1پروژه کابل کشی واحد ممیزی شهرداری منطقه  01

 مورد 09 ها سرویس روشنایی پارک 02

 مورد 3 تامین روشنایی جهت اعیاد و مراسمات 04

 مورد 0 نظافت کامل پایه چراغ های حاشیه خیابان طالقانی 05

 مورد 0 نظافت کامل پایه چراغ های پارک فرهنگ سرا 06

 مورد 0 پروژه سرویس و آچار کشی پایه چراغ های شهربازی 02

 دستگاه 4 راه اندازی دستگاه های سفالگری فرهنگسرا 03

 دستگاه 0 نصب دستگاه آبسردکن 09

 دستگاه 0 نصب دستگاه خشبو کننده هوا 11

 مورد 0 پروژ سیم کشی ساختمان اجرائیات قدیم 10

 عدد 106 نصب و سرویس و جمع آوری پرژکتور 11

 عدد 35 ... تعویض فیوز، پیچاز، کاردی و 12

 عدد 66 پارک هاجمع آوری پایه چراغ های معیوب سطح شهر و  14

 عدد 051 جمع آوری ریسه های سطح شهر 15

 عدد 50 نصب پایه چراغ  16

 متر 511 جمع آوری کابل های فرسوده  12

 مورد 35 .... سرویس پمپ، دینام، کولر، فن و 13

 عدد 02 مهر 09جمع آوری هد چراغ های پل  19

 مورد 50 .... نصب و راه اندازی پمپ، دینام، آبنما و 21

 متر 5211 ... کنده کاری جهت کابل گذاری و پایه چراغ ها و 20

 متر 0211 سیمان کاری بر روی کابل ها جهت جلوگیری از سرقت 21

 مورد 52 ها و تنظیم ساعت فرمانسرویس تابلو فرمان روشنایی پارک 22

 عدد 91 نصب دریچه پایه چراغ ها )به دلیل سرقت ( 24
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 عدد 62 ... کنتاکتور، کلید پریز ونصب فتوسل،  25

 متر 6634 کابل کشی و کابل گذاری جهت پارک ها و سطح شهر 26

 عدد 212 عدد( 004، پاتروم عدد 602مپ به تعداد )ال تعویض المپ و پاتروم جهت تامین روشنایی پارک ها و سطح شهر 22

 عدد 031 جمع آوری و نصب ریسه در سطح شهر 23

 مورد 21 بتن ریزی 29

 مورد 91 جابجایی مصالح و نخاله 41

 مورد 3 ت ها در دهه محرماتامین روشنایی و همکاری با هی 40

41 
پمپ  جابجایی تابلو برق جابجایی تلویزیون ترمینال، جمع آوری کلید پریز های استخر قدیم، سایر )راه اندازی تابلو روان،

 ..... گازوئیل و
 مورد 63

 شهری ماخذ: معاونت خدمات
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 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 )امداد و نجات( عملکرد واحد عملیات آتش نشانی

   
 

ف
دی

ر
 تعداد نوع حادثه 

 مصدومین نجات یافتگان
فوت 

 به تفکیک ایستگاه شدگان

 5 4 2 1 0 زن مرد زن مرد زن مرد

 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5   پیام دروغ 0

 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6   سایر موارد 1

 گیر کردن 2
 1 1 1 1 12 1 1 1 1 04 3 12 حلقه انگشتری

 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 6 دست و پا

 سقوط 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وسیله نقلیه رودخانه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وسیله نقلیه در کانال

 1 1 1 0 00 1 1 0 1 0 3 00 افراد از ارتفاع

 چاه افتادگی 5
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افراد 

 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 احشام

 آب 6
 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 نشت آب

 1 1 1 0 15 1 1 1 1 5 5 13 سیالب و آبگرفتگی

 کشیخود 2
 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 6 کشیتهدید به خود

 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 کشیخود

 13 02 09 51 50 1 1 1 1 014 001 066   آسانسور 3

 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0   سقوط در چاهک آسانسور 9

 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2   ریزش آوار 01

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   کوهستان 00

 14 01 2 11 26 1 0 1 1 42 54 009   حبس شدگی 01

 0 4 6 2 00 1 1 4 05 4 5 11   واژگونی و تصادفات 02

 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0   تصادفات و احتمال آتش سوزی 04

 09 16 11 26 39 1 1 1 1 1 1 031   حیوانات مزاحم 05

 نشت گاز 06
 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 شهری 

 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 خودرو

 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4   نشت مایعات 02

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   برق گرفتگی 03

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   غرق شدگی 09

 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   گاز گرفتگی 11

 انفجار 10
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گاز شهری

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سیلندر مایعات

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   افتادن درخت و تیر برق بر روی خودرو 11

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   آوار شدن دیوار بر روی خودرو 12

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   شدن دیوار بر روی فرد آوار 14

 29 61 69 006 124 1 2 2 09 023 099 591   لجمع ک  

 ماخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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 )آتش سوزی( عملکرد واحد عملیات آتش نشانی

 تعداد حریق

نجات 

 یافتگان
 مصدومین

فوت 

 شدگان
0 1 2 4 5 

ی
مد

ع
 

  
ال

تع
اش

ل 
قاب

ت 
یعا

ما
 

  
رق

ب
 

  
ان

نه
ش پ

ات
 

  
ه 

عل
 ش

ت
ور

جا
ر م

د

یم
تق

مس
 

  
ت

دفا
صا

ت
 

  
م 

عال
ی ا

ها
تم

یس
س

ق 
ری

ح
 

  
ر و

جا
انف

 
ی

ور
ه 

عل
ش

 

  
رد

موا
ر 

سای
 

 زن مرد زن مرد زن مرد

 06 4 1 1 2 1 10 2 9 1 3 02 04 25 1 1 0 1 1 1 62 منازل مسکونی

 5 1 1 1 1 0 01 4 2 1 4 9 9 01 1 1 1 1 1 1 12 اماکن تجاری
اماکن فرهنگی 

 آموزشی
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

اماکن درمانی 

 مراقبتی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

اماکن اداری 

 دولتی
3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 4 1 1 

اماکن اداری 

 خصوصی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

اماکن تولیدی 

 صنعتی
2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 4 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

وسایط نقلیه و 

خودروی 

 شخصی
40 1 1 1 1 0 1 03 3 5 3 1 0 9 01 1 1 1 1 1 3 

 وسایط نقلیه و

 خودروی دولتی
0 0 1 1 1 1 1 5 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 1 1 1 1 1 1 0 1 44 1 6 2 2 11 1 1 1 1 1 1 43 ضایعات
مزارع باغات و 

محصوالت 

 کشاورزی
3 1 1 1 1 1 1 2 0 4 4 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

فضای سبز 

 شهری و

 پارکهای جنگلی

23 1 1 1 1 1 1 41 5 06 3 0 65 1 5 0 1 1 1 1 5 

جنگل مرتع و 

 علفزار
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

کارخانه و 

 کارگاهها
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

 0 1 1 1 0 1 01 1 3 0 1 2 2 00 1 1 1 1 1 1 11 امکانات شهری

 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 انباری
زمین خالصه و 

 اماکن متروکه
12 1 1 1 1 1 1 06 2 2 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 0 

احتیاط حریق 

 )استقرار خودرو(
5 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 00 پیام دروغ
علف هرز و 

 کلش
41 1 1 1 1 1 1 14 4 2 4 0 23 1 1 1 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 سایر موارد

 49 6 4 1 04 5 62 11 112 01 50 23 61 111 1 0 0 1 1 1 293 جمع کل

 ماخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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 واحد آموزش 

 آموزش ضمن خدمت و روزانه مجتمع مسکونی ادارات و اماکن آموزش شهروندی

 نفر ساعت 4311 نفر 111 نفر ساعت  2621 نفر ساعت 2321

 ماخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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 واحد پیشگیری 

ماههای 

 سال

پاسخ به 

استعالم 

 مسکونی

تعداد خاموش کننده 

ثبت شده در 

 مسکونی ها

ارسال گزارش 

 حریق به ادارات و

 بیمه

تاییدیه 

ایمنی قبل 

 از پایانکار

پاسخ به 

استعالم 

 تجاری

تعداد خاموش کننده 

ثبت شده در اماکن 

 تجاری

 01 6 42 04 061 32 فروردین

 04 3 22 00 153 51 اردیبهشت

 01 6 21 04 155 46 خرداد

 9 2 11 06 021 26 تیر

 05 6 11 01 102 42 مرداد

 02 4 42 00 221 65 شهریور

 22 22 099 26 0291 265 جمع

 ماخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک نوع استخدام

 کارمند ثابت کارمند پیمانی یکسالهکارگر قراردادی  کارگر رسمی 

قرارداد کار 

 معین

 شرکتی

 1 1 11 65 24 1 تعداد

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک تحصیالت

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم 

 1 01 43 13 24 0 تعداد
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 واحد تربیت بدنی 

 هاتنظیم و تهیۀ تقویم ورزشی و نصب در تمام ایستگاه

 ایستگاه 1صبح در  01/0الی  08/0برگزاری ورزش صبحگاهی، همه روزه 

 آماده سازی و تجهیز باشگاه ورزشی در ایستگاه مرکزی

 بهره برداری از باشگاه ورزشی ایستگاه مرکزی و تحویل آن به واحد عملیات

 برگزاری مسابقات والیبال تیمی جام رمضان

 انجام آزمون آمادگی جسمانی سه ماهۀ اول سال 

 ن نشانان استانوردی آتشبرگزاری مسابقۀ پله

 برگزاری مسابقۀ والیبال دو نفره جام هفتم مهر ماه

 انجام آزمون آمادگی جسمانی سه ماهۀ دوم سال

  1و  6برگزاری کارگاه آموزش آسیب شناسی ورزشی در ایستگاه 

 ماخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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 سازمان مدیریت آرامستانها

 

 نوع استخدامتعداد کارکنان سازمان به تفکیک 

 کارگر رسمی 
کارگر قراردادی 

 یکساله
 کارمند ثابت کارمند پیمانی

قرارداد کار 

 معین
 توضیحات شرکتی

 01 0 1 1 4 1 تعداد
 نفر شرکت رهام خراسان شمالی 5

 نفر شرکت حسابگران بی نیاز شرق2

 ماخذ: سازمان مدیریت آرامستانها

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک تحصیالت

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم 

 1 0 2 0 01 1 تعداد

 ماخذ: سازمان مدیریت آرامستانها
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 آمار متوفیات به تفکیک جنسیت و محل دفن

 جمع

 معصوم زاده جاوید برون شهری

 ماه

 زن مرد زن مرد زن مرد

 فروردین 01 02 04 06 21 51 040

 اردیبهشت 00 04 14 22 29 61 030

 خرداد 00 02 12 12 24 54 061

 تیر 11 02 11 09 43 50 022

 مرداد 02 21 19 25 62 35 165

 شهریور 09 12 42 43 39 91 204

 جمع 91 011 052 024 219 294 0141

 ماخذ: سازمان مدیریت آرامستانها
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 سازمان مدیریت پسماند

 

 پروژه های عمرانی سازمان پسماند

 میزان پیشرفت موضوع

 211 پردازش پسماند شهر بجنورد احداث سایت کمپوست و

 411 کشتارگاه صنعتی بجنورد ایستگاه موقت زباله شهر بجنورد واقع در

 ماخذ: سازمان مدیریت پسماند

 

 عملکرد زباله برداری سازمان مدیریت پسماند

 تعداد شرح فعالیت

 نفر 36 منازلجمع آوری زباله سطح شهر از درب 

 توسط پیمانکار انتقال زباله از ایستگاه موقت به محل دفن 

 

 

 بارگیری عملکرد انتقال پسماند تر (kgتناژ جمع آوری پسماند تر ) ماه

 4،255،944 4،255،944 2،521،161 فروردین

 4،109،155 4،109،155 4،252،491 اردیبهشت

 4،644،901 4،644،901 2،910،301 خرداد

 2،442،221 2،442،221 4،111،193 تیر

 2،921،941 2،921،941 4،110،106 مرداد

 2،934،211 2،934،211 4،055،301 شهریور

 14،234،399 14،234،399 14،113،333 جمع کل

 ماخذ: سازمان مدیریت پسماند
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 نخاله سازمان مدیریت پسماند عملکرد ستاد خاک و

 تعداد شرح فعالیت

 مترمکعب 1023 نخاله  مکانیزه خاک وجمع اوری 

 مورد 1.2 بررسی و پاسخ پایانکار

 مورد 129 آموزش نحوه عملکرد ارباب رجوع در زمان صدور پروانه

 

 

 نخاله )مترمکعب( مقدار پایانکار پروانه تعهد در زمان صدور ماه

 5/202 20 43 فروردین

 295 41 51 اردیبهشت

 211 24 45 خرداد

 5/092 11 49 تیر

 535 19 23 مرداد

 242 49 42 شهریور

 1023 112 129 جمع کل 

 ماخذ: سازمان مدیریت پسماند

 

 

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک نوع استخدام

 شرکتی قرارداد کار معین کارمند ثابت کارمند پیمانی کارگر قراردادی یکساله کارگر رسمی 

 1 1 1 1 92 1 تعداد

 مدیریت پسماندماخذ: سازمان 

 

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک تحصیالت

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم 

 1 2 3 1 09 60 تعداد

 ماخذ: سازمان مدیریت پسماند
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 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 

 عملکرد کلی سازمان

 شرح عملکرد  تعداد / مقدار واحد

 چمن زنی  1،350،511 متر مربع

 حاشیه زنی 1،156،511 متر

 علف زنی  031،111 متر مربع

 کاشت نهال  2،445 اصله

 کاشت ترون  1،911 اصله

 کاشت سایر درختچه ها  6،255 اصله

 هرس و بازپیرایی درختان  539 اصله

 هرس و بازپیرایی پرچین ها  002،051 متر مربع

 اصالح جوی معابر سطح شهر   6،611 متر مربع

 تشتک زنی و اصالح آبخور درختان  3،411 تشتک

 اصالح بانکت  0،051 متر مربع

 کاشت رز در میادین و بلوارها سطح شهر   02،021 اصله

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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 اداره سیما و منظر شهری

 توضیح تعداد موضوع 

 گل رز، یوزپلنگ، کبوتر خانه، دفاع مقدس، محافظ سالمت، النه پرندگان و...  بالن، مورد 11 المان 0

 تبلیغات 1
 مورد 351

 متر 2111

 نصب تبلیغات اصناف و ادارات

 نصب کیسه چتایی جهت تبلیغات انتخاباتی

 مورد 1651 ینات شهری ئتز 2
فطر، نیمه شعبان، رحلت حضرت امام، محرم، نصب در مناسبت های نوروز، عید قدیر، قربان، 

 شبهای احیا و ...

4 

 
 
 

 نقاشی

 

 

 

 نقاشی جدول کیلومتر 21

 نقاشی ساختمانی متر 9111

 مبلمان شهری عدد 001

 نقاشی دیواری سطح شهر متر 551

 پاکسازی تخلف تبلیغاتی، شعار نویسی و تبلیغات انتخاباتی مورد 4311

 ویژه برنامه شاد نوروزی یاجرا شب 4 ویژه برنامه 5

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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 ماشین آالت

 حجم کار  واحد عنوان

 245 سرویس نخاله برداری 

 112 سرویس حمل خاک جهت احداث 

 012 سرویس حمل کود

 6916 سرویس آبیاری

 14 سرویس حمل گراویه و ماسه

 309 سرویس حمل گل و گیاه

 049 سرویس بارگیری خاک

 919 سرویس تخلیه فاضالب

 4351 متر حفاری لوله 

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک نوع استخدام

 شرکتی قرارداد کار معین کارمند ثابت کارمند پیمانی کارگر قراردادی یکساله کارگر رسمی 

 1 2 1 1 212 1 تعداد

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 

 تعداد کارکنان سازمان به تفکیک تحصیالت

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم 

 1 2 21 11 30 033 تعداد

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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 نهالستان

 واحد حجم کار عنوان واحد حجم کار عنوان

 اصله 1 درآوردن ترون  اصله 01111 پیوند زنی 

 اصله 1 درآوردن نهال متر مکعب 05 سرند خاک برگ 

 قلمه 211111 تهیه و کاشت قلمه ترون اصله 04911 هرس 

 قلمه 211111 و بید  تهیه و کاشت قلمه سنجد، چنار اصله 211 بازکاشت نهال

 متر مربع 05111 کاشت و بذر کاریآماده سازی بستر  متر مربع 45111 وجین خزانه 

 کیلو گرم 111 جمع آوری بذر کیلو گرم 1 بوجاری بذر 

 متر مربع 45111 شخم و شیار نهالستان متر مربع 02111 علف زنی 

 گلدان 211 زنی نهال گلدان اصله 1 بازکاشت ترون

    گلدان 1 گلدان زنی ترون

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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 گلخانه

 واحد حجم کار عنوان

 گلدان 192،912 گل خروجی گلدانی 

 نشا 352،111 نشایی گل خروجی

 گلدان 495،111 گلدان زنی 

 گلدان 1 پانچ کردن گلدان

 سرویس 62 تهیه خاک

 قلمه 61،111 تهیه و کاشت قلمه

 کیلو گرم 12 جمع آوری بذر گل 

 قلمه 1 بازکاشت قلمه رز

 سرویس 1 برگپخش کود 

 متر مربع 6،111 آماده سازی و کاشت خزانه گل

 گلدان 251،111 جابه جایی گلدان

 سرویس 09 سرند کود

 متر مربع 9،111 وجین

 متر مربع 9،511 علف زنی 

 ماخذ: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 


