




 

 

 

 

 

 سخن شهردار

آنچه پیش رو دارید گوشه ای از تلاش و کوشش مجدانۀ 
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 آرامستان زیرگذر ساخت -

 آرامستان زیرگذر پل های دیواره چینی سنگ -

 بربری شهید میدان غربی ضلع زیرسازی عملیات تکمیل -

 آرامستان ورودی بلوار جنوبی ضلع آسفالت و زیرسازی اتمام -

 جوان پارک ساخت -

 ساختمانی پروانۀ صدور برای شدن آماده و معابر تعیین آذرآباد، منطقۀ زیرسازی عملیات -

 آذرآباد منطقۀ و شیرازی صیاد روحی، های کوچه در گذاری جدول -

 (چمران شهید خیابان در واقع) روحی کوچۀ زیرسازی -

 شورا بلوار روی آب پل ساخت عملیات -

  بانوان پارک دیوارکشی عملیات ادامۀ -

  سرچشمه خیابان در ای محله پارک بازسازی عملیات آغاز -

 آرامستان در مزار ساخت -

 لاله پارک بهسازی عملیات آغاز -

 کشاورز بلوار روی پیاده سنگفرش -

 شورا بلوار پل ساخت عملیات آغاز -

  شهر در سنگفرش نصب و گذاری جدول -

 عمرانواحد 
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سنگ چینی 

دیواره زیر گذر 

 آرامستان

ادامۀ عملیات 

منطقۀ زیرسازی 

 آذرآباد

آغاز عملیات 

 بهسازی پارک لاله

 عمرانواحد 
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 . شهری سبز فضاهای و پارکها در گل گلدان هزار چهارصد کاشت -

 ایسرویسه و محوطه نظافت درختان؛ و گیاهان گلها، نگهداری عملیات شامل شهری سبز فضای نگهداری -

 . بهداشتی

 . سبز فضاهای به آبرسانی سرویس 0099 -

 .شهر درختان سبک هرس -

 .اآفته کنترل و زنی علف آبیاری، شامل آذرآباد منطقۀ سبز فضای و خرداد 10 جنگلی پارک از نگهداری -

 .ریال میلیارد پنج تقریبی ارزش به زینتی گلهای انواع گلدان هزار 299 تولید -

 . بعد سال در تولید روند ادامۀ برای دائمی گلهای انواع هزار 099 زنی قلمه -

 .میدانها و بلوارها پارکها، شامل سبز فضای چمنهای دهی کود و ریزی خاک -

 .بلوارها و پارکها در پرچینها آرایش -

 .سال طول در درختان سمپاشی نوبت چهار -

 . شهری سبز فضاهای کامل کنی علف نوبت پنج -

 بریده کخش درختان الوار از استفاده با قبلی های گلخانه مقابل راهرو، ساخت با گلخانه چوبی سازۀ تکمیل -

 .گلخانه استفادۀ قابل فضای افزایش و انرژی مصرف کاهش منظور به گذشته سالهای در شده

 . شهری سبز فضاهای در ای قطره آبیاری شبکۀ متر هزار 12 اجرای و ترمیم -

 سال ولط در شهرداری واحدهای سایر و سبز فضای پارکها، بهداشتی سرویسهای آب تأسیسات نقصهای رفع -

  .مورد 209 تعداد به

 به کهاپار سایر کفپوشهای ترمیم و دادگستری روبروی پارک در کودکان بازی محوطۀ کفپوش نصب -

 .مربع متر 099متراژ

 .شهر پارکهای در زباله سطل 09 نصب -

 .آذرآباد سبز کمربند برای فاضلاب پساب انشعاب برقراری پیگیری -

 .تیر هفت چاه و اصناف شهرک چاه پروانۀ جابجایی پیگیری -

 .خرداد 10 جنگلی پارک آب تأمین برای چاه حفاری مجوز پیگیری -

 .وصیخص بخش به سبز فضای فعالیتهای حجمی واگذاری برای نیاز مورد اطلاعات آوری جمع و پیگیری -

 واحد فضای سبز
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اصلاح فضای سبز 

 پارک فرهنگ

گاشت گل در 

 بلوارهای شهر

گاشت نشای 

 گلهای زینتی در

گلخانه های 

 شهرداری

 واحد فضای سبز
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  طالقانی خیابان عمومی پارکینگ آسفالت و زیرسازی -

 متر مربع 3099جدول گذاری و نصب بلوکفرش در پیاده روی بلوار ولایت به مساحت  -

 متر در کوچه های شعبانی، رضوان، نیک، اتحاد و باغچه ترنج 1099ساخت کانیوو به طول  -

متر مربع در فضای سبز روبروی حسینیۀ باب  299متر و نصب بلوکفرش به متراژ  209گذاری به طول  جدول -

 الحوائج

 متر مربع در پیاده روی کنار مسجد جوادالائمه 099متر و نصب سنگفرش به متراژ 009جدول گذاری به طول  -

 متر 09 طول به رجایی خیابان ابتدای آب جوی ساخت و تخریب -

 متر 399 متراژ به مخابرات روی پیاده بلوکفرش بازسازی و تخریب -

 خمینی امام خیابان آب جوی ساماندهی و تعریض -

 پل رهگذر پیاده 19ساخت  -

 متر 09جدول گذاری فضای سبز شهرداری به طول  -

 خاکریزی، زیرسازی و جدول گذاری محوطۀ مدرسۀ دکتر سمیعی -

 تخریب شش ملک خریداری شده توسط شهرداری -

 خمینی دیوارهای مکانهای خریداری شده در خیابان امام بازسازی -

 ساخت دیوارهای خراب شدۀ انبارهای سیمان در ورودی شهر از سمت نراق -

 (عمومی روابط واحد) پرچم های پایه نصب -

  

 واحد امانی
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متر  4000نصب 

 مربع بلوکفرش

آسفالت پارکینگ 

عمومی خیابان 

 آیت الله طالقانی

اصلاح جوی آب 

خیابان امام 

 خمینی

 واحد امانی
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 رديف  موضوع  تعداد 

 1 ساخت و ساز غیر مجاز در شهر  091

 2 پیگیری گزارشهای تخلفهای مهندسان ناظر 300

 3 گزارش و بازید از ساختمانها برای گرفتن پایان کار  130

 0 گزارش ساختمانهای فرسوده  00

 0 گزارش گود برداری از ساختمانهای بازسازی شده  199

 0 دیوارکشی غیر مجاز در شهر  00

 0 جمع آوری سد معبر و ماشینهای ضایعاتی از شهر  009

 0 ماشینهای نخاله بر غیر مجاز  30

 0 جمع آوری نخاله های ساختمانی از شهر  302

 19 بازدید و گزارش از حفاریهای شهر  290

130گزارش و پیگیری مسائل مربوط به واحد  300  11 

 12 جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در شهر  000

 13 پیگیری نامه های واحد مطالبات  200

 10 جمع آوری خودروهای فرسوده از شهر  12

 10 جمع آوری متکدیان  190

 بین در معبر سد دربارۀ شهرداریها قانون 00 مادۀ 20 بند موضوع با بروشور پخش 399

داران مغازه  

10 

ضدآتش کپسولهای از بازدید برای نشانی آتش واحد با همکاری 399  10 

 10 همکاری با واحدهای املاک، تأسیسات و روابط عمومی  200

 10 تحویل نامه های شهرداری به شورای شهر و اداره ها 001

شهرداری اموال برای خسارت گرفتن و بررسی 30  29 

به امور سقاخانه ها رسیدگی سرکشی و 09  21 

 

  

 اجرايیاتواحد 
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جمع آوری سد 

 معبر

برپایی و نظارت بر 

 دوشنبه بازار

پخش بروشور 

قانون سد معبر 

 بین مغازه داران

 واحد اجرايیات
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 تعداد نوع عملیات رديف

 22 امداد و نجات سانحۀ رانندگی  1

 13 خاموش کردن آتش مکانهای تجاری 2

 13 مسکونی منزل آتش کردن خاموش 3

 12 خاموش کردن آتش خودرو 0

 12 خاموش کردن آتش ضایعات 0

 0 خاموش کردن آتش کارخانه ها 0

 19 روستایی مراتع آتش کردن خاموش 0

 0 خاموش کردن آتش در روستاها 0

 1 معدن در آتش کردن خاموش 0

 09 خاموش کردن آتش سطلهای زباله 19

 10 نجات حبس شدگان در آسانسور و بین نرده 11

 0 نجات حبس شدگان در اتاقهای قفل شده 12

 39 زنده گیری حیوانات از منزلهای مسکونی 13

 10 امداد و نجات افراد 10

 19 بریدن انگشتر 10

 09 انتقال فوت شدگان به آرامستان 10

 3 آبگرفتگی منزل 10

 210 کار پایان صدور برای کارشناسی و بازدید 10

 190 کار پایان استعلامهای به پاسخ 10

 00 ساختمانی های پروانه استعلام به پاسخ 29

 29 شهر های اداره کارمندان به آموزش 21

 39 آموزش در مدارس و مهدهای کودک 22

 

  

 واحد آتش نشانی
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خاموش کردن 

 آتش مکانها

برگزاری دوره 

های آموزشی 

 ایمنی در مدارس

امداد و نجات 

 سوانح رانندگی

 واحد آتش نشانی
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 130سامانۀ مدیریت شهری 

 زمینۀ و است شهرداری مجموعۀ با شهروندان میان هوشمند و مستقیم ارتباطی پل 130 شهری مدیریت سامانۀ

 .است کرده فراهم شهری معضلات حل در را شهروندان مؤثر و فعال مشارکت

 در را گیرنده تماس شمارۀ و مکان آدرس درخواست، نوع اپراتور ،130 شمارۀ با شهروندان از یک هر تماس با

 از را تدرخواس اپراتور. دهد می ارجاع مربوطه واحد به را آن درخواست، نوع مبنای بر سپس و کرده ثبت سیستم

 برقرار ارتباط یرندهگ تماس با انجام، ثبت از بعد و کرده پیگیری مربوطه واحد توسط انجام تا سیستم در ثبت مرحلۀ

 .یابد آگاهی وی رضایتمندی میزان از تا کند می

 .گیرد می تماس دلیجان شهرداری 130 سامانۀ با شهروند یک دقیقه، 10 هر حاضر حال در

  

 731واحد 
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 731عملکرد اجرایی واحد 

 متر مربع 0299روکش و ترمیم آسفالت به طول  -

 متر 229ترمیم کانیوو به طول  -

 متر 309ساخت کانیوو به طول  -

 متر مربع 110ترمیم سنگفرش به طول  -

 متر مربع 009آسفالت به طول  زیرسازی و خاکریزی برای -

 تماس گرفتند  130مورد انجام درخواستهای شهروندانی که با سامانۀ  000 -

 شد پیگیری 130 طریق از مربوطه، واحد توسط که تا انجام سبز فضای و به نظافت مورد مربوط 300 -

بری، خ پایگاه دلیجانیها، همشهریها، قبیل کانالهای از) مجازی فضای در که شهروندان مشکلات مانجا مورد 00 -

 ساعت 20 از کمتر در شدند منعکس( رادیو دلیجان و...

 ساعت 20 از کمتر در شهروندان درخواستهای انجام و ماه سه طول در 130 واحد رسانی روز به -

 شب 12صبح تا  0پاسخگویی از ساعت -

 

  

 731واحد 
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 درخواستهای دارای بیشترین فراوانی

 تعداد عنوان زیر گروه ردیف

 129 تعمیر آسفالت به علت موج، روکش، نشست و لکه گیری 1

 22 معابر سنگفرش 2

 29 این معابر نیاز به نظافت دارد )پیاده رو و سواره رو( 3

 10 کانیوو ترمیم و مرمت 0

 11 این زمین بایر دیوار کشی شود 0

 19 آوری خاک و نخاله جمع 0

 19 ضایعات آسفالت جمع آوری شود 0

 0 اصناف در این محل سد معبر کرده اند 0

 0 مخزن زباله به شستشو نیاز دارد 0

 0 دارد جوی به لایروبی نیاز 19

 0 در این مکان سطل زباله نصب شود 11

 0 پل این مکان به مرمت نیاز دارد 12

 0 داردجدول به شستشو نیاز  13

 0 جوی آب به مرمت نیاز دارد 10

 0 مخزن ضایعات به موقع تخلیه و یا زباله به موقع جمع آوری نمی شود 10

 0 جدول جوی آب به مرمت نیاز دارد 10

 0 به خاطر وجود مصالح، خیابان کم عرض شده است 10

 731واحد 
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 731واحد 
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 731واحد 

روکش و ترمیم 

 آسفالت

 ساخت و ترمیم

 کانیوو

 ترمیم سنگفرش
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 نفر 103پیگیری و بستن قرارداد کارکنان قراردادی با سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی به تعداد  -

 شهرداری از کارکنان نفر دو بازنشستگی احکام صدور و پیگیری -

 کارمندان از تعدادی گروه افزایش و ویژه العادۀ فوق برقراری پیگیری -

 استان از خارج و استان در آموزشی های دوره در شرکت برای کارکنان اعزام و پیگیری -

 محاسبه و بایگانی برگهای مرخصی و ثبت در خلاصۀ مرخصی سالانه -

 نظارت کامل بر ورود و خروج روزانۀ کارکنان و نظارت بر نحوۀ انجام کار در واحدهای مختلف شهرداری -

  

 واحد امور اداری
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 توضیح میزان شرح رديف

 تعداد تن متراژ 

  130   خاکسپاری درگذشتگان 1

  099   ساخت مزار در آرامستان 2

  2099   ساخت سنگ لحد در آرامستان 3

  19   ساخت مزار در گلزار شهدا 0

 ماهیانه مورد 39   ساختمانی های نخاله آوری جمع 0

روزانه   تن 0/2  فتیبازیاتوزیع کیسۀ زباله همزمان با جمع آوری مواد  0

توسط 

 پیمانکار

 در روز  تن  20  جمع آوری زباله 0

 روز در  تن  2  جمع آوری پسماند خشک 0

     کشتار دام سنگین )گاو، شتر، شترمرغ( 0

     کشتار دام سبک )گوسفند، بز( 19

 لاشه نگهداری برای دام کشتارگاه سردخانۀ بودن فعال 11

 ها

 صورت به   

 ساعته 20

  199   تعمیر مخزنهای زباله و نصب دوبارۀ آنها 12

جمع آوری پسماندهای عفونی از مراکز بهداشتی  13

 شهر 

 هفتگی مرکز 39 تن 0/1 

 109 جارو زدن خیابانها و کوچه ها  10

 هکتار

 روزانه  

هفته ای     قراردادن نیرو در اختیار ستاد اقامۀ نماز جمعه 10

 روز -یکبار

 پنجشنبه
 

  

 واحد خدمات شهری
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  39   نصب مخزنهای زبالۀ جدید 10

هفته ای  مخزن  399   شستشوی مخزنهای زبالۀ شهری  10

 دوبار

 دو ای هفته    شستشوی جدولها و جویهای آب شهر  10

 بار

  قلاده 00   از بین بردن سگهای ولگرد که در شهر پرسه می زنند 10

های رها شده در معابر عمومی شهر جمع آوری نخاله  29

 با هماهنگی واحد اجراییات

به صورت    

 روزانه

به صورت     نظافت مکان برگزاری دوشنبه بازار 21

 هفتگی

هموار کردن و پاکسازی مکان دفن نخاله های  22

ساختمانی، ایجاد خاکریز و محوطه سازی کلی در 

 مکان دفن زباله های شهری

    

قرارداد با پیمانکار خصوصی برای جمع آوری بستن  23

 و تفکیک بازیافت و نظارت بر کار پیمانکار

    

  19   نصب تابلوی نام خیابانهای اصلی 20

  39   نصب تابلوی نام کوچه ها 20

جمع آوری سرشاخه های درختان بعد از هرس کردن  20

 شهر معابر از

به صورت    

 روزانه

 صورت به    1 شهروند ساختمان و اداری ساختمان مستمر نظافت 20

 روزانه

 محرم سوگواری روزهای در شهری معابر پاکسازی 20

 ساعته 20 صورت به

 3 مدت به   

 0 و روز

 شب
 

  

 واحد خدمات شهری
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20      

 199 از بیش    39

 مورد

 

   کیلو 299   31

32    39  

33      

 

 

 

  

 واحد خدمات شهری

 واحد خدمات شهری
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 واحد خدمات شهری

پاکسازی معابر در 

روزهای سوگواری 

 محرم

ساخت مزار و 

سنگ لحد در 

 آرامستان

جمع آوری نخاله 

های رها شده در 

 شهر
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 .باشد یم کمیسیونها و گواهیها انواع پایانکار، پروانه، تأیید شامل که شهرسازی های پرونده تأیید و بررسی -

 ساختمانی تخلفهای و محاسب مجری، ناظر، مهندسان گزارش شهرسازی، واحد به مربوط های نامه ارجاع -

 .مورد 29 تا 19 روزانه

 و نقشه دستور ،199 مادۀ کمسیون های نامه خرید، درخواست سنگفرش، تقسیط، به مربوط موارد پیگیری -

 .مورد 09 تا 29 روزانه تفویضی اختیارات حیطۀ در مالی امور

 .داریشهر نیاز مورد آلات ماشین و اعتبارات پیگیری و کشور کل دهیاریهای و شهرداریها سازمان به مراجعه -

 اختیارات حیطۀ در شهردار هماهنگی با مربوطه واحدهای و 130 سامانۀ طریق از شهروندان مشکلات پیگیری -

 .مورد 29 تا 19 روزانه تفویضی

 .مورد 29 تا 19 روزانه مختلف موضوعات با آنان مشکل رفع و شهروندان راهنمایی و پیگیری -

 .مورد 09 تا 39 روزانه شهر های اداره از رسیده های نامه ارجاع و امضا -

 .هفته یا روز در یکبار ضرورت به بنا شهرداری واحدهای و تأسیسات مکانها، از موردی بازدیدهای -

 .ها اداره و فرمانداری استانداری، در شهردار توسط ارجاعی جلسات در شرکت -

  .جانشین عنوان به شهردار مأموریت و مرخصی غیاب، هنگام در شهرداری امور کلیۀ انجام -

                                                                     

 معاونت شهرداری
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 ریال. 010میلیون و هشت هزار و  000میلیارد و مبلغ پنج  به جمعاً برگشتی چکهای فقره 102وصول  -

 میلیون ریال. 099چکهای برگشتی جمعا به مبلغ یک میلیارد و  وصول از مراجع قضائی برای پیگیری -

 اراک. و دلیجان دادسرای و عمومی دادگاه جلسۀ 09در  شرکت -

 اداری. عدالت دیوان سوی از ارسالی مورد شکایت 12 به پاسخ -

 بازرسی کل کشور. استانداری و سازمان فرمانداری، سوی از ارسالی شکایت موردبه هفت  پاسخ -

 .نامه تعهد و دادخواست، شکواییه، اخطاریه لایحه، 00تنظیم  -

  اصناف. شهرک های مغازه و ها سوله تجاری، واحدهای اجارۀ قرارداد 00 تنظیم -

سارت و گرفتن نه مورد خ درختان شهرداری و اموال اشخاص، نقلیۀ وسایل به وارده خسارتهای گرفتن پیگیری -

  از طریق شعبه های بیمه.

 طرح در واقع املاک و خریداری زمینها املاک، افراز و تفکیک توافقنامۀ تنظیم برای املاک واحد با همکاری -

 بلوار یروزی،پ شفیعی و هادی شهید ،(قیام) جلالی نظام سید شهید ،(ره) خمینی امام خیابانهای تعریض و توسعه

 .غیره و شورا

 .املاک کمیتۀ جلسات تشکیل برای املاک واحد با همکاری -

ه صورتجلس و پیمانها قراردادها، تنظیم برای مالی و سبز فضای خدمات شهری، عمران، واحدهای با همکاری -

 .ها

 . حقوقی استعلامهای به پاسخ -

  

 واحد حقوقی
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 شهر سطح در حفاری برای شخصی مجوز 113 صدور -

 مربع متر 209 متراژ به شهر در حفاری منظور به فاضلاب و آب ادارۀ برای اداری مجوز 19 صدور -

  شهر در آبزدگی حفاری مجوز 120 صدور -

 شهر در برق چراغ تیر جانمایی برای مجوز 00 صدور -

 مخابرات شرکت برای حفاری مجوز 11 صدور -

 گازکشی برای شخصی حفاری مجوز 29 صدور -

 شهر در گازکشی برای چاهک 130 حفاری مجوز صدور -

 اطلاعات ساختمان در حفاری مجوز صدور -

 گاههایجای بحران، مدیریت ساختمان دوم طبقۀ فرهنگ، پارک کشاورز، بلوار شهدا، گلزار روشنایی تأمین -

CNG ، مصلا پارک در بازی وسایل محوطۀ 

 موتوری ساختمان در برق شبکۀ ایجاد و برق تابلو ترانس، نصب -

 فارس خلیج پل و ولایت بلوار بسیج، میدان در روشنایی تأمین و چراغ پایۀ نصب -

  شهر میدانهای و پارکها روشنایی تأمین و سرویس -

 قدیم نشانی آتش سریداری ساختمان آسفالت، کارخانۀ ماسه، و شن معدن برقی تجهیزات تعمیر -

 و صنافا شهرک نوری برجهای ،(اداری ساختمان) موتورخانه جنگلی، پارک کشتارگاه، تابلوبرقهای تعمیر -

  کشاورز بلوار از بخشی مصلا، پارک

 شهرداری جدید گلخانۀ برق تأمین -

 محراب و بانوان پارکهای در گذاری لوله -

 آرامستان های قطعه برای جدید انشعاب ایجاد -

 شهدا گلزار پارک آمیزی رنگ و چراغ پایۀ ساخت -

 آنها آمیزی رنگ و چراغ پایۀ 102 ساخت -

  زباله سطل 129تعمیر -

  شهرداری گلخانۀ برای بخاری پنج ساخت -

 رتانک تعمیر کمپرسی؛ ماشین رینگ و زباله ماشین عقب دستگاه جارو، ماشین آب مخزن جوشکاری -

  شوی سطل ماشین شاسی تعویض جرثقیل؛ پاکت ساخت بابکت؛ پاکت و زباله ماشین پمپ آب،      

 واحد تأسیسات و کارخانۀ آسفالت شهرداری
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  سیم بی متری چهار دکل ساخت -

 شاخ و دستک نصب و شش نمرۀ لولۀ 09برش -

 انعکاسی پایۀ 09 و چراغ پایۀ 199 آمیزی رنگ -

  محراب پارک در روشنایی افزایش برای چراغ پایه 10 نصب -

 (گاز شرکت روبرو) اردهال بلوار روشنایی سیستم اندازی راه و انعکاسی پایۀ عدد 20 نصب -

 روشنایی افزایش برای دیالمه بلوار در انعکاسی پایۀ 19 نصب -

 نماز پارک برای چراغ های پایه نمودن آماده و مونتاژ -

  آرامستان در برق انشعاب و قطعات تابلوی چهار نصب -

 ولایت بلوار روشنایی سیستم اندازی راه و تابلوبرق نصب -

 نشانی آتش در مانیتور و حفاظتی سیستم نصب -

 پرژکتور نصب و موزه روشنایی سیستم تکمیل و سرویس -

 بیمارستان روبروی میدان و رضا امام میدان در چراغ های پایه برشکاری -

  بربری میدان چراغ های پایه کشی کابل و ریزی بتن -

  اردهال شهید بلوار تا جوان پارک از برق کابل و لوله دفن -

  آبنما روشنایی سیستم کامل اندازی راه و طالقانی پارک برق تابلو جابجایی -

  متر 099 طول به جنگلی پارک در چراغ های پایه نصب برای لوله دفن و حفاری -

 سرچشمه خیابان ای محله پارک در نوری برج نصب و گذاری لوله -

  کشتارگاه و جارو انبار برای ایرانیت سقف و ستون نصب -

 موزه فاضلاب کشی لوله تکمیل -

  شهر آب جویهای برای کشو و دریچه عدد 29 ساخت -

 نماز پارک مسجد آشپزخانۀ پنجرۀ و در ساخت -

 سرچشمه پارک در تلویزیون اتاقک جابجایی و برشکاری -

 دار فلش تابلوهای ساخت و ها کوچه نام تابلوی مونتاژ و ساخت -

 قالبها و جدولها برای شابلون 12 ساخت -

  یک شهروند ساختمان برای ای نرده در ساخت -

 و کارخانۀ آسفالت شهرداریواحد تأسیسات 
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 امانی واحد نیاز مورد های دریچه ساخت -

 آرامستان زیرگذر پل برای ولت ساخت -

 شهر تبلیغاتی استندهای و پارکها بازی وسایل تعمیر -

  عمومی( روابط) محرم ماه در بندی آذین برای پرچم ای استوانه پایۀ 29 ساخت -

 کوثر پاساژ جنب ساختمان تیرآهنهای برشکاری -

 شهر از قدیمی های ریسه آوری جمع و کردن باز -

 غریبان شام مراسم روشنایی و برق تأمین -

 تاکسی ایستگاه تعمیر -

 بهمن 22 راهپیمایی برای داربست بستن -

 معابر روشنایی و شهرداری برقی تأسیسات به سرکشی برای شبانه گشت -

 

 

 

 میزان تولید کارخانۀ آسفالت و تأسیسات شن و ماسه

 میزان )کیلو( نوع ردیف

 23/ 030/ 009 شسته ماسۀ 1

 131/ 009 طبیعی ماسۀ 2

 0/ 000/ 309 شن 3

 32/ 009 بادی ماسۀ 0

 1/ 102/ 909 بیندر آسفالت 0

 2/ 103/ 030 توپکا آسفالت 0

 تأسیسات و کارخانۀ آسفالت شهرداریواحد 
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تأمین روشنایی 

 بلوار ولایت

تأمین روشنایی 

 پارک فرهنگ 

افزایش روشنایی 

در پارکها و 

 میدانها  

 واحد تأسیسات و کارخانۀ آسفالت شهرداری



  

 

20 

 تعداد شرح فعالیت ردیف

 01 پرونده های تشکیل شده 1

 09 199پرونده های ارسال شده به کمیسیون مادۀ  2

 10 رأیهای بدوی 3

 0 رأیهای تجدید نظر 0

 19 پاسخ به استعلامهای واحد املاک 0

 10 0ارسال شده به کمیسیون مادۀ پرونده های  0

 20 پروانه های صادر شده 0

 090 گواهیهای صادر شده 0

به واحد درآمد و  00و تجدید نظر در سال  199ارائۀ آمار بدهکاران کمیسیونهای مادۀ  0

 مرحله شش حقوقی برای پیگیری در

 

  شکایتهای مراجعانرسیدگی به گزارشهای مهندسان ناظر، پاسخ به درخواستها و  19

  

 واحد شهرسازی
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 واحد شهرسازی
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 دلیجان شهرداری جدید سایت وب سازی پیاده و طراحی -

 دلیجان شهر شورای جدید سایت وب سازی پیاده و طراحی -

 کشتارگاه آمار افزار نرم ساخت و طراحی -

 کارپردازی امور مدیریت افزار نرم ساخت -

 شهرداری مطالبات سامانۀ روزرسانی به و مشکل رفع -

 آسفالت کارخانۀ توزین افزار نرم روزرسانی به -

 یاییجغراف سازمان و کشور برداری نقشه سازمان طریق از دلیجان شهر روز به هوایی عکس تهیۀ پیگیری -

 ایران اسلامی جمهوری ارتش

 دلیجان شهری Web GIS جامع سامانۀ اولیۀ نسخۀ نویسی برنامه و طراحی -

 GIS نقشۀ روی بر شهرداری فعلی ممیزی نوسازی کد ثبت -

 (خودرو عوارض خدمت) دولت پیشخوان دفترهای به شهرداری خدمات انتقال پیگیری -

  کامپیوتر دستگاه سه خرید -

 کشتارگاه ساختمان دوربین اندازی راه -

 دلیجان شهری نوری فیبر طرح پیگیری -

 روزانه صورت به کاربران مشکل رفع و آموزش پشتیبانی، -

 شهرداری چاپگرهای  و سیستمها سرویس -

 

  

 واحد فناوری اطلاعات
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 واحد فناوری اطلاعات

طراحی و راه 

اندازی سامانۀ 

GIS شهرداری 

طراحی و راه 

اندازی سایت 

جدید شورای 

 شهر 

به روز رسانی نرم 

افزار توزین 

 کارخانۀ آسفالت 
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 و هرداریش بازنشستگان فرهیختگان، شهرستانی، و استانی مسئولان با شهردار نوروزی دیدار برای هماهنگی -

  شهدا خانوادۀ

  نوروز روزهای در نماز بوستان در «هالای» موسیقی گروه اجرای -

  نوروز روزهای در شهر ورودیهای در خودرویی زباله کیسۀ هزار پنج از بیش توزیع -

 سومین در کتشر برای دلیجان شهرداری کارکنان از یکی اثر «سکوت بسته پرانتز» کوتاه فیلمنامۀ از حمایت -

 «سما» کوتاه فیلم ملی جشنوارۀ

  بندرعباس ملی جشنوارۀ اولین در شرکت برای «عصر پنج ساعت فرودگاه، حوالی» نمایش از حمایت -

 «یلدا» نمایشی گروه همکاری با( ع) علی حضرت میلاد بزرگ جشن برگزاری -

 (س) زینب حضرت وفات شب با همزمان دلیجان حرم مدافع شهدای یادوارۀ دومین برگزاری در مشارکت -

  خرداد 10 جنگلی پارک پاکسازی برای زیست محیط ادارۀ با مشارکت -

  «یلدا» نمایشی گروه همکاری با( ص) اکرم رسول مبعث بزرگ جشن برگزاری -

  شهرداری کارگران ویژۀ کارگر روز جشن برگزاری -

 یهماهنگ معاونت ساختمان در ارمنستان سفیر با شهر اسلامی شورای رئیس و شهردار دیدار برای هماهنگی -

  مرکزی استانداری عمرانی امور

 شهر ظرفیتهای از بازدید و دلیجان در ارمنستان سفیر حضور برای هماهنگی -

 ارمنستان «دیلیجان» شهر با خواهرخواندگی پیمان امضای و ارمنستان به شهردار سفر برای هماهنگی -

 معاون ورحض با آرامستان به دسترسی زیرگذر پل زنی کلنگ و شناسی مردم موزۀ ساختمان افتتاح مراسم -

 شهرسازی و راه وزیر

  «آبکش در دریا» کتاب از رونمایی مراسم -

 ( ره) خمینی امام ارتحال سالگرد مراسم هشتمین و بیست برگزاری در مشارکت -

   قدس جهانی روز راهپیمایی برپایی در مشارکت -

  «ای زورخانه ورزش و پهلوانی فرهنگ» روز مراسم برگزاری -

  حرم مدافع شهدای تشیع در مشارکت -

 (ع) صادق جعفر امام عزاداران بزرگ اجتماع برگزاری در مشارکت -

 واحد روابط عمومی
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  00 سال اسفندی آش جشن و «واج و وات دیلیگن، ماندگار میراث» همایش عوامل از تقدیر -

  دلیجان ناحیۀ سپاه همکاری با کرامت دهۀ با همزمان «دلیجانیها نشینی شب» مراسم برگزاری -

 «ایرانی آوای» جشنوارۀ دومین برگزاری در مشارکت -

  خبرنگار روز مرداد، 10 روز با همزمان خبرنگاران از تجلیل -

  آرامستان به دسترسی زیرگذر پروژۀ ساخت مراحل از فیلمبرداری و عکسبرداری -

 در «انیایر اقوام محلی - بومی بازیهای» ورزشی فرهنگی کشوری جشنوارۀ نخستین برگزاری در مشارکت -

  جاسب دهستان

 (00 ماه شهریور یکم) شهرداری سرپرست معارفۀ مراسم برگزاری -

 ابانقل شهدای با میثاق تجدید برای شهدا گلزار در شهر اسلامی شورای اعضای حضور برای ریزی برنامه -

 پنجم دورۀ شورای کاری روز اولین در اسلامی

  شهر اسلامی شورای دورۀ پنجمین اعضای با شهرداری کارکنان اداری شورای برگزاری -

 انشهرست جمعۀ امام دفتر در دولت هفتۀ آغاز با همزمان شهرداری نمونۀ کارمندان از تجلیل مراسم برگزاری -

  دلیجان

 شاغل زنان جهانی روز مناسبت به شهرداری در شاغل زن کارمندان از تجلیل -

  دلیجان شهرداری غیرعامل پدافند مسئول از تقدیر -

 دلیجان شهر اسلامی شورای جدید سایت وب مطالب نگارش -

  حسینی نوغلامان و غلامان پیر از تجلیل مراسم برگزاری -

  عاشوراییان همایش برگزاری -

  محرم ماه در شهر های سقاخانه ساماندهی -

  نشانان آتش از تجلیل و نشانی آتش و ایمنی روز ملی مراسم برگزاری -

 خانوادگی صبحگاهی ورزش همایش برگزاری  در مشارکت -

  بدنی تربیت هفتۀ مناسبت به «بانوان محلی - بومی» مسابقات برگزاری در مشارکت -

  راهپیمایی در استفاده برای کوچک پرچم هزار سه تهیۀ و آبان 13راهپیمایی مراسم برگزاری در مشارکت -

  شهرداری از آموزان دانش بازدید برای هماهنگی -
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 00 آبان در کشور غرب زدۀ زلزله مناطق به شهرداری کارمندان کمکهای ارسال و آوری جمع -

  دائم صورت به شهری های پروژه تمامی از عکس و فیلم تهیۀ -

 روز و یناس ابوعلی زادروز مناسبت به بیمارستان رئیس و بهداشت شبکۀ رئیس با دیدار برای ریزی برنامه -

 پزشک

  انتظامی نیروی هفتۀ با همزمان راهور پلیس رئیس و انتظامی نیروی فرماندۀ با دیدار -

 (00 ماه آذر 12) شهردار معارفۀ مراسم برگزاری -

 (00 ماه آذر 12 تا ماه شهریور یکم) سرپرستی ماهۀ سه عملکرد گزارش چاپ و آرایی صفحه -

 شهرداری جدید سایت وب مطالب نوشتن -

 طبقات راهنمای تابلوهای نصب -

 جوایز اهدای و «آن از ناشی آسیبهای و زلزله» موضوع با نقاشی مسابقۀ -

 «آموزان دانش نگاه از پاک هوای» مسابقۀ -

 سالن در «انقلاب رادیو کاروان» برنامه ضبط و مرکزی استان سیمای و صدا عوامل حضور برای هماهنگی -

  فجر دهۀ مناسبت به دلیجان شهرداری جلسات

 تمناسب به خانمها و آقایان بخش دو در «ورزشی المپیاد» برگزاری در همگانی ورزشهای هیئت با همکاری -

 فجر دهۀ گرامیداشت

 شهرداری بازنشستگان با دیدار -
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مراسم معارفه 

 شهردار دلیجان

برگزاری همایش 

 عاشورایان 

مراسم تجلیل از 

 پیرغلامان حسینی 

 واحد روابط عمومی
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همایش ورزش 

صبحگاهی 

 خانوادگی

شب نشینی 

دلیجانی ها در 

پارک آیت الله 

 طالقانی

مشارکت در 

برگزاری 

راهپیمایی 

 آبان13

 واحد روابط عمومی
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 تعداد شرح فعالیت رديف

 102 صدور و تجدید پروانۀ تاکسی و آژانس 1

 32 بازرسی از آژانسها 2

 20 نوسازی ناوگان تاکسیرانی 3

 0 رسیدگی به شکایتهای وارده 0

 0 ورود اطلاعات در سایت نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور )تاکسی فرسوده( 0

 3 مکاتبه با اتحادیۀ سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور 0

 0 و بازدید از جایگاه CNGپیگیری برای انجام تعمیرات اساسی در جایگاههای 0

 11 بازدید از مرکزهای معاینۀ فنی 0

 02 آمارگیری از فعالیت تاکسیها 0

 00 نصب علامتهای راهنمایی 19

 0 نصب و تعمیر چراغ راهنمایی 11

 متر مربع 0999 خط کشی و رنگ آمیزی معابر 12

 سرویس 109 اختصاص سرویس رفت و برگشت برای نماز جمعه 13

 109 ساماندهی خودروهای وانت بار 10

 19 انجام امور بیمه ای رانندگان 10

 0 بازدید به همراه پلیس راهور، اعضای شورای ترافیک و شهردار 10

 3 نامه نگاری با بانکها برای تسهیلات خودروی رانندگان 10

 1 پیگیری طرح پارک ترافیک و جانمایی 10

 291 شهری بر اساس طرح پایش و پیمایشثبت نام خودروهای دیزل درون  10

 0 اجرای طرحهای ترافیکی بر اساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان 29

 0 تشکیل کارگروههای شهرستانی معاینۀ فنی 21

 09 مدارس سرویس ساماندهی 22

 3 جلسه با رانندگان سرویس مدارس 23

 19 شرکت در جلسات سازمان حمل و نقل همگانی کشور 20

 سازمان مديريت حمل و نقل همگانی 
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نوسازی ناوگان 

 تاکسیرانی

نصب علائم 

راهنمایی و 

 رانندگی

 خط کشی معابر

 سازمان مديريت حمل و نقل همگانی 
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 شرح فعالیت نوع ماشین رديف

ار بازرسی طی چهکاتر زدن بلوار شهید فهمیده و بلوار روبروی ایست و  - مینی لودر 1

 مرحله 19مرحله ویدکن و کاتر 

 خاکبرداری و هموار کردن پارک لاله  -

بارگیری نخاله های پیاده روی ادارۀ مخابرات، روبروی مسجد جوادالائمه   -

 و مدرسۀ شهید بهشتی

 نخاله برداری زمین ادارۀ اطلاعات  -

 بارگیری نخاله های رها شدۀ شهروندان در زمینهای رها شدۀ شهر  -

در پروژه های  130جمع آوری نخاله های واحدهای عمران، امانی و  -

 عمرانی شهر

 کاتر زدن در پارک سرچشمه -

 فعالیت شبانه روزی در میدان بربری برای ساخت زیرگذر آرامستان -

 لایروبی کانال روبروی زندان -

 خاکریزی در فضاهای سبز شهری -

 ک لاله و سرچشمهخاکبرداری و خاکریزی میدان شهید بربری، پار - لودر 2

 تخریب و نخاله برداری املاک خریداری شده -

 پاکسازی و نخاله برداری مقابل مصالح فروشیهای بلوار اردهال  -

 هموار کردن منطقۀ آذرآباد -

 پاکسازی هفتگی ایستگاه زباله  -

 کار مداوم یک دستگاه لودر در کارخانۀ آسفالت -

ن انتقال به تأسیسات شبارگیری مخلوط شن و ماسه از معدن صالح آباد و  -

 و ماسۀ شهرداری

 گودبرداری برای ساخت مسجدهای موسی بن جعفر و چهارده معصوم -

 هموار کردن و آماده سازی جادۀ آرامستان و میدان شهید بربری  - گریدر 3

 هموار کردن جادۀ زیرگذر دسترسی به آرامستان -

 هموار کردن و آماده سازی منطقۀ آذرآباد -

 قطب بوعلیتسطیح جادۀ ورودی  -

 واحد موتوری
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 هموار کردن و آماده سازی پارکینگ خیابان طالقانی برای آسفالت -

حمل نیوجرسیهای زیرگذر آرامستان برای مسدود کردن راههای غیر  - بالابر و چرثقیل 0

 ضروری کامیون رو در جادۀ آرامستان

 برای تعمیر سیستم روشنایی پارکها و معابر شهری )واحد تأسیسات( -

 برای تعویض پرچمهای شهر و آذین بندی )واحد روابط عمومی( -

 در اختیار سایر واحدهای شهرداری در صورت لزوم  -

کامیونهای حمل  0

 زباله

تن زبالۀ تر از  20در اختیار واحد خدمات شهری برای جمع آوری روزانه  -

 شهر با سه دستگاه ماشین پرس زباله

کامیونهای حمل  0

 گوشت

خدمات شهری برای انتقال گوشت از کشتارگاه به  در اختیار واحد -

 قصابیهای شهر به صورت روزانه

نیسان کمپرسی  0

 خدمات

در اختیار واحد خدمات شهری برای جمع آوری نخاله ها و زباله های  -

 خشک از شهر به صورت روزانه

+  011تانکر آب  0

 بنز تک

رت شهری به صودر اختیار واحد فضای سبز برای آبیاری فضاهای سبز  -

 روزانه

بنز تک سطل  0

 شوی

در اختیار واحد خدمات شهری برای شستشوی مکانیزۀ سطلهای زبالۀ شهر  -

 به صورت روزانه

بارگیری مخلوط از معدن حسین آباد برای انتقال به میدان شهید بربری،  - بیل مکانیکی 19

 جادۀ آرامستان و کارخانۀ آسفالت

 آباد به مدت سه ماهکار با پیکور در معدن یوسف  -

 لایروبی رودخانه در محدودۀ تأسیسات شن و ماسۀ شهرداری -

ده چرخ بازو  11

 غلطان

تأمین سوخت ماشین آلات سنگین شهرداری و آبرسانی به پروژه های  -

 عمرانی در حال ساخت

 آبرسانی برای شستشوی جدولهای شهر -

 انتقال مخزنهای زبالۀ خشک و نخاله های ساختمانی به ایستگاه زباله  -

برای انتقال سنگفرش، بلوک  130در اختیار واحدهای عمران، امانی و  -

 جدولی و مصالح در پروژه های عمرانی شهرداری

 در پروژه های آسفالت ریزی شهر 130در اختیار واحدهای عمران و  - غلطک ویبره 12

 واحد موتوری
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 آسفالت پارکینگ خیابان طالقانی -

 آسفالت پارکینگ خیابان طالقانی - فینیشر 13

 آسفالت بلوار قطب بوعلی -

 آسفالت جادۀ دسترسی به آرامستان -

 آسفالت حیاط مدرسه های شهر -

 آسفالت جادۀ دسترسی به ورزشگاه کارگران -

 ساعته در پروژۀ زیرگذر آرامستان 20کار  - ماشینهای کمپرسی 10

 مخلوط از حسین آباد به شهرحمل  -

 حمل مخلوط برای بلوار آرامستان -

 حمل و انتقال آسفالت به شهر و بلوار آرامستان -

 حمل خاک باغچه برای پارک لاله  -

 تن بیس برای کوچۀ روحی 399حمل  -

حمل سیمان از کارخانه به انبار شهرداری برای استفاده در پروژه های  -

 عمرانی شهرداری

 لوط از منطقۀ صالح آباد به کارخانۀ شن و ماسهحمل ده هزار تن مخ -

 تن بیس برای زیرسازی جادۀ ورودی قطب بوعلی 099حمل  -

 حمل نخاله های ساختمانی رها شده در شهر و انتقال به ایستگاه زباله -

 حمل نخاله های حاصل از تخریب املاک خریداری شده -

ه مواد غذایی بقراردادن یک دستگاه در اختیار ستاد اربعین برای حمل  -

 منطقۀ چزابه

قراردادن دو دستگاه در اختیار جعیت هلال احمر برای حمل چادر به مناطق  -

 زلزله زدۀ غرب کشور

انتقال خاک حاصل از گودبرداری برای ساخت مسجدهای موسی بن  -

 جعفر و چهارده معصوم

 سرویس رفت و برگشت کارکنان شهرداری به کارخانۀ آسفالت  - مینی بوس 10

تعمیر و سرویس دوره ای ماشین آلات شهرداری و آماده به کار نگه داشتن  - تعمیرگاه 10

 ماشین آلات به صورت روزانه

 واحد موتوری
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 عابرم سایر و طراوت کوچۀ وکارگر، خمینی امام جلالی، نظام سید شهید خیابانهای طرحهای در واقع املاک خریداری

 . ریال هزار 00 و میلیون 002 و میلیارد 02 ارزش به و مربع متر 00 و هزار سه مساحت به

 .شهرداریها قانون 191 مادۀ اجرای راستای در ریال میلیون 099 و میلیارد دو ارزش به ثبتی پلاک فقره سه تفکیک

 .ریال هزار 009 و میلیون 09 و میلیارد دو ارزش به و مربع متر 120 مساحت به متروکه معابر و جوی فقره هشت فروش

 . دلیجان املاک و اسناد ثبت ادارۀ از شهرداری املاک برای سند 00 گرفتن

 افزایش و آنها مطالبات پیگیری ،2 و 1 شهروند مجتمعهای اصناف، شهرک شهر، در واقع ای اجاره املاک ساماندهی

 .  شهرداری پایدار آمد در

 .اصناف شهرک مالکان به مالکیت سند فقره 09 تحویل و انتقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد موتوری

 

 واحد املاک
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 با قاشین نمایشگاه برپایی و پاک زمین روز مناسبت به طالقانی پارک در آموزان دانش تجمع و راهپیمایی -

 . مضمون همین

 یآیین شعرهای فیروزه؛» کتاب از رونمایی مراسم برگزاری در اسلامی ارشاد و فرهنگ ادارۀ با مشارکت -

 «دلیجان شاعران

 صفری سنح آبستره نقاشیهای و حجمی آثار کهن، ابزار و فولکلور آثار شامل «آبی دایرۀ» نمایشگاه برپایی -

 ارشاد و فرهنگ ادارۀ همکاری با شب هفت مدت به شهرداری شناسی مردم موزۀ در هنر نمایشگاه برپایی -

 اسلامی

 اسلامی ارشاد و فرهنگ ادارۀ همکاری با «ایرانی لباس و مد» نمایشگاه برپایی -

 «سیرنگ» خلاقیت و علم خانۀ مجوز اعطای -

   شناسی مردم موزۀ در گرافیکی آثار گروهی نمایشگاه برگزاری -

 رهنگف ادارۀ و سپاه همکاری با محرم و مقدس دفاع هفتۀ گرامیداشت «ها جبهه کربلای» نمایشگاه برگزاری -

 اسلامی ارشاد و

   شهرداری شناسی مردم موزۀ در شب دو مدت به خوانی تعزیه مراسم برگزاری -

  شهرداری نام به انتظامی نیروی از شناسی مردم موزۀ فاضلاب و آب امتیاز انتقال و پیگیری -

 «کمان رنگین» بازی اسباب خانۀ به تأسیس مجوز اعطای -

 شناسی مردم موزۀ در بهزیستی ادارۀ همکاری با سالمند روز همایش برگزاری -

  اسلامی ارشاد و فرهنگ ادارۀ همکاری با «برفی بوم» نقاشی نمایشگاه -

 توسط حکم اعطای و پرورش و آموزش با شده توافق مدرسۀ چهار در مدرسه شهردار انتخابات برگزاری -

 شهردار

 مناسبت به بهمن 10 روز در «انقلاب کاروان» طرح قالب در پذیرایی و بوس مینی با مسافران رایگان جابجایی -

  فجر دهۀ

 فجر دهۀ مناسبت به شهدا خاطرۀ و یاد گرامیداشت و  0 والفجر عملیات ویژۀ «خاطره و شعر عصر» مراسم -

 با امهن تفاهم در شده توافق مدرسۀ دو در بازیافت و زباله تفکیک موضوع با آموزشی دورۀ دو برگزاری -

  پرورش و آموزش

 اسفندی آش بازارچۀ برپایی -

 واحد فرهنگی و اجتماعی
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  اسفندی آش پخت مسابقۀ -

 اسفندی آش جشن برگزاری -

 زمین و زنان روز مناسبت به شهرداری خانم کارمندان توسط پارک در درخت کاشت -

ای فرزندان بر نوروز تعطیلات در سیرنگ و کمان رنگین بازی خانۀ مجموعۀ دو بهای نیم بلیت تهیۀ و رایزنی -

 کارکنان شهرداری

  

 واحد فرهنگی و اجتماعی
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همایش روز 

 سالمند

نمایشگاه کربلای 

 جبهه ها

اعطای مجوز 

 تأسیس خانۀ بازی

 واحد فرهنگی و اجتماعی
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 79/7331/ 93تا   17/17/7331درآمدهای وصولی از  

 

 مبلغ شرح رديف

 00،  090،  009،  230 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1

 10،  000،  900،  000 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 2

 10،  000،  000،  010 بهای خدمات و درآمد مؤسسه های انتفاعی شهرداری 3

 0،  000،  002،  900 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 0

 13،  133،  100،  900 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 0

 23،  000،  000،  000 اعانه ها، هدیه ها و داراییها 0

 30،  091،  003،  230 منابع تأمین اعتبارسایر  0

 290،  002،  900،  002 جمع کل

 

 

 93/79/7331تا    17/17/7331هزينه های انجام شده از  

 

 مبلغ شرح رديف

 39،  020،  090،  990 خدمات اداری 1

 00،  210، 002، 002 خدمات شهری 2

 00،  300،  009،  203 عمران شهری 3

 290،  910،  020 ، 001 جمع کل

 

  

 امور مالی
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 00 ، 230 ، 290 ، 902: کل درآمد

 ریال 20 ، 391 ، 000 ، 090 مبلغ به جمعا چک برگ 000: شده دریافت اسناد

 ریال  21 ، 001 ، 000 ،100 مبلغ به جمعا چک برگ 022: شده وصول اسناد

 ریال  0 ، 900 ، 020 ، 999 مبلغ به جمعا برگ 09: برگشتی چکهای

 ریال  30 ، 090 ،903 ، 002 مبلغ به جمعا چک برگ 031 طی مورد 100: شده تقسیط

  

 واحد درآمد
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 عملکرد واحد دبیرخانه

 10 221 نامه های وارده

 0922 نامه های صادره

 

 

 عملکرد واحد بايگانی

 تعداد شرح رديف

30 009 تهیه و تکمیل اسناد و مدارک شهرسازی 1  

09 099 صفحه های بایگانی شده 2  

 099 تشکیل پرونده های جدید 3

 122 پروانه های ساختمانی 0

 109 صدور عدم خلاف و پایان کار ساختمانی 0

 29 پروانه های کسب 0

02 099 برگه های اسکن شده 0  

 19 مجوز دیوارکشی 0
 

  

 واحد دبیرخانه و بايگانی
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 هزار ریال  029میلیون و  092وصول بدهیهای معوق و چکهای برگشتی به مبلغ یک میلیارد و  -

 مورد پرونده های مراجعان برای گرفتن مجوزهای حفاری، نقل و انتقال، شهرسازی و... 109بررسی  -

 اخطاریه برای اجاره بهای معوقۀ بیلبوردهای تبلیغاتی هفتصدور  -

 های املاک اجاره ای شهرداریصدور شش اخطاریه برای اجاره ب -

 اخطاریه برای پرونده های بررسی شده در کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداریها 10صدور  -

 تماس پنج روز هر در میانگین صورت با بدهکاران به روزانه تماسهای تعداد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد مطالبات
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 به «یممان می انقلابی ما» نمایشگاه برگزاری برای خواهران بسیج و اسلامی ارشاد و فرهنگ ادارۀ با همکاری -

 هفته یک مدت

 گاز انشعاب نصب برای مداوم پیگیری -

 ویترین و دوربین شامل تجهیزاتی و موزه مجوز گرفتن برای نگاری نامه -

  ملی آثار فهرست در شناسی مردم موزۀ ساختمان ثبت برای پیگیری -

 داخل به ورکنت انتقال همچنین و فرهنگی به اداری از مصرفی برق تعرفۀ کاهش برای برق ادارۀ با نگاری نامه -

 حیاط

 فرهنگی به اداری از گازبها تعرفۀ کاهش برای گاز شرکت با نگاری نامه -

 که دلیجان هرش به مربوط کتابهای و موزه به دلیجان شهرستان های نگاره سنگ از تعدادی انتقال برای پیگیری -

 .شود می نگهداری اراک در

 شهر تخریب حال در ساختمانهای از یکی از موزه به قدیمی وسایل از تعدادی انتقال -

 

 

 موزه مردم شناسی

 




