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گزارش تصوریی و ریالی از رد رد ری و ور ی ا ال ی ر رق
 6ماهه اول سال 1399

1

گزارش تصویری از عملکرد واحد فنی وعمرانی و شهرسازی شهرداری قرق
ردیف

شرح عملیات

واحد

میزان کارکرد

مبلغ (ریال -حدودی)

1

اجرای جدول  40*40فرهنگ 5

متر طول

160

370.000.000

2

اجرای جدول  40*40فرهنگ3

مترطول

160

370.000.000

3

اجرای جدول 30*30انتهای فردوس 32بعد از خط نفت فرعی اول سمت چپ و

مترطول

200

420.000.000

راست
4

اجرای جدول 40*40فردوس 18

متر طول

180

410.400.000

5

اجرای جدول  30*30مسیر خط نفت منتهی به فردوس36

مترطول

60

120.000.000

6

اجرای جدول  50*50فردوس  29فرعی جنب منبع آب

مترطول

300

750.000.000

7

اجرای جدول  50*50فردوس13

متر طول

500

1.250.000.000

8

اجرای پل بتنی بر روی جداول

مترمربع

50

175.000.000

9

اجرای زیرسازی وآسفالت انتهای فردوس  22به سمت آرامستان

مترمربع

1300

715.000.000

10

اجرای زیرسازی ولکه گیری آسفالت خیابان فردوس 13

مترمربع

200

110.000.000

11

اجرای زیرسازی وآسفالت خیابان فردوس  32فرعی اول سمت راست و چپ بعد

مترمربع

600

330.000.000

ازخط نفت
12

اجرای زیرسازی وآسفالت خط نفت –از ابتدای فردوس 44تامسجد

مترمربع

1450

797.500.000

13

اجرای زیرسازی وآسفالت خط نفت-ازمسجد امام جعفرصادق(ع) تا فردوس20

مترمربع

2000

1.100.000.000

14

اجرای زیرسازی وآسفالت خط نفت -محدوده پارک شهدا

مترمربع

1000

550.000.000

15

اجرای زیرسازی وآسفالت خط نفت-ابتدای فردوس 46تا ابتدا فردوس44

مترمربع

1500

825.000.000

16

اجرای زیرسازی وآسفالت فردوس  13فرهنگ 8

مترمربع

300

165.000.000

17

اجرای زیرسازی وآسفالت فردوس  13فرهنگ 10

مترمربع

300

165.000.000

18

اجرای زیرسازی وآسفالت فردوس 54وحدت4

مترمربع

320

176.000.000

19

اجرای زیرسازی وآسفالت فردوس 54وحدت2

مترمربع

580

319.000.000

20

اجرای زیرسازی وآسفالت خیابان فردوس 52

مترمربع

720

396.000.000

21

اجرای دیواره سنگی نهر ربیع کال

متر طول

94

4.800.000.000

22

تکمیل و افتتاح پارک شهدا

-

-

12.000.000.000

23

کلنگ زنی پارک بانوان درهفته دولت

-

-

(8.000.000.000پیش بینی

24

تکمیل نوسازی و مقاوم سازی و محوطه سازی غسالخانه آرامستان

-

-

800.000.000

25

اجرای رنگ آمیزی بلوار خیابان اصلی شهر

متر طول

4400

500.000.000

26

اجرای چاه جذبی جهت جمع آوری آب های سطحی فرعی فردوس20وفرهنگ 3و5

حلقه

3

70.000.000

اعتبار)

با پاالنه
27

رنگ آمیزی جداول و باغچه های پارک شهدا

مترطول

1000

150.000.000

28

مرمت و بهسازی پل انتهای فردوس46

-

-

70.000.000

29

تعمیر و تعویض المپ ها و تامین روشنایی بلوار اصلی

-

-

120.000.000

30

نصب تابلوهای جدید نامگذاری معابرخیابان فردوس13

تعداد

23

170.000.000

2

واحد شهرسازی
ردیف

شرح مورد

تعداد کل

1

درخواست های ثبتی

210

3

تعداد بازدیدها و کارشناسی

280

4

صدورمجوز هاو استعالم ها(آب،برق،گاز،دفترخانه،عدم خالف و) ...

140

5

صدور پروانه ساختمانی

21

6

ثبت پرونده و صدور مجوز در سامانه سیماک

280

7

تعداد کمیسیون های برگزار شده ماده 100و77وبند20ماده،55کمیسیون فضای سبزو معامالت

5

8

تعداد پرونده های بررسی شده در ماده 100و77وبند20ماده،55کمیسیون فضای سبز ومعامالت

32

9

آرشیو و بایگانی پرونده های ساختمانی

300

10

نظارت مستمر برفعالیت شرکت ممیزی امالک

1

تعداد پروانه صادر شده برای وانت بارها وپروانه اشتغال راننده

24

2

ساماندهی اطالعات آژانس ها جهت دریافت سهمیه سوخت

10

3

صدور اطالعیه و اطالع رسانی در خصوص چگونگی تخصیص سهمیه سوخت ناوگان عمومی حمل بار

واحد تاکسیرانی

3

اجرای جداول

اجرای جدول  40*40فرهنگ3

اجرای جدول  40*40فرهنگ 5

اجرای جدول 30*30انتهای فردوس 32بعد از خط نفت فرعی اول سمت چپ و راست

اجرای جدول 40*40فردوس 18

اجرای جدول  30*30مسیر خط نفت منتهی به فردوس36

اجرای جدول  50*50فردوس13

اجرای جدول  50*50فردوس  29فرعی جنب منبع آب

4

اجرای زیرسازی و آسفالت

لکه گیری آسفالت خیابان فردوس 13

زیرسازی وآسفالت انتهای فردوس  22به سمت آرامستان

زیرسازی وآسفالت خیابان فردوس  32فرعی اول سمت راست و چپ

زیرسازی و آسفالت خط نفت –از ابتدای فردوس 44تامسجد

زیرسازی و آسفالت مسیرخط نفت-ازمسجد امام جعفرصادق(ع) تا فردوس20

زیرسازی و آسفالت مسیرخط نفت -محدوده پارک شهدا

زیرسازی و آسفالت مسیرخط نفت-ابتدای فردوس 46تا ابتدا فردوس44

5

اجرای زیرسازی و آسفالت

زیرسازی وآسفالت فردوس  13فرهنگ  8و10

زیرسازی وآسفالت فردوس 54وحدت2

زیرسازی وآسفالت فردوس 54وحدت4

زیرسازی و آسفالت خیابان فردوس 52

تصاویر مربوط به زیرسازی معابر سطح شهر

6

اجرای دیواره سنگی نهر ربیع کال

تکمیل و افتتاح پارک شهدا

کلنگ زنی پارک بانوان درهفته دولت

نصب تابلوهای جدید نامگذاری معابرخیابان فردوس13

7

اجرای رنگ آمیزی بلوار خیابان اصلی شهر

تکمیل نوسازی و مقاوم سازی و محوطه سازی غسالخانه آرامستان

اجرای سه حلقه چاه جذبی جهت جمع آوری آب های سطحی فرعی فردوس20و فرهنگ  3و5

مرمت و بهسازی پل انتهای فردوس46

رنگ آمیزی جداول و باغچه های پارک شهدا

تعمیر و تعویض المپ ها و تامین روشنایی بلوار اصلی

8

اقدامات پیشگیرانه در خصوص بیماری کرونا
ردیف شرح عملیات
1

اجرای  11مرحله محلول پاشی و ضد عفونی کردن معابر اصلی و فرعی شهر جهت پیشگیری از بیماری کرونا با کمک
خیرین سالمت

2

همکاری درخصوص اجرای طرح غربالگری تخصصی کرونا ویروس

3

مسدود سازی ورودی های اصلی و فرعی پارک جنگلی قرق در ایام اوج بیماری

4

برگزاری مسابقه نقاشی ماکرونا را شکست می دهیم در فضای مجازی

5

سرکشی مستمر از واحد های صنفی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی

6

توزیع  5مرحله بسته های بهداشتی رایگان درب منزل شهروندان

7

توزیع  250عدد ماسک بین واحد های صنفی شهر

8

اهدای تب سنج و ماسک سه الیه به مرکز بهداشت شهر

9

همکاری با نهاد های مردمی در خصوص توزیع مواد غذایی بین نیازمندان

10

همکاری با دستگاه های اجرایی در خصوص مدیریت روز طبیعت

11

شستشوی مستمر معابر و باکس های زباله با مواد ضدعفونی کننده

12

انتشار پیام های بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهر وفضای مجازی

13

همکاری با هیئات مذهبی درخصوص برگزاری دهه محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی

14

توزیع مایع دستشویی و ضدعفونی کننده رایگان بین اماکن مذهبی و مدارس سطح شهر

15

نظارت بر وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در بازار هفتگی با همکاری مرکز بهداشت(درایام باز و بسته بودن
بازار)

16

انجام اقدامات فرهنگی و تشویق کسبه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی

17

راه اندازی پویش من ماسک میزنم در فضای مجازی

18

برگزاری مسابقه نقاشی ماکرونا را شکست می دهیم ویژه کودکان و نوجوانان شهر

19

رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط اداری شهرداری جهت حفظ سالمت شهروندان و کارکنان

20

ضدعفونی کردن مدارس سطح شهر

21

شستشوی و ضد عفونی مساجد در ایام محرم

9

اقدامات پیشگیرانه در خصوص مقابله با ویروس کرونا

اجرای  11مرحله محلول پاشی و ضد عفونی کردن معابر اصلی و فرعی شهر جهت پیشگیری از بیماری کرونا با کمک خیرین سالمت

مسدود سازی ورودی های اصلی و فرعی پارک جنگلی قرق در ایام اوج بیماری

همکاری درخصوص اجرای طرح غربالگری تخصصی کرونا ویروس در شهر قرق

سرکشی مستمر از واحد های صنفی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی

10

نصب بنرهای هشداری در خصوص بیماری کرونا

توزیع ماسک رایگان بین کسبه

توزیع بسته های بهداشتی بین شهروندان

انجام اقدامات فرهنگی و تشویق کسبه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی

نظارت بر وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در بازار هفتگی

همکاری با نهاد های مردمی در خصوص توزیع مواد غذایی بین نیازمندان

با همکاری مرکز بهداشت(درایام باز و بسته بودن بازار)

اهدای دستگاه تب سنج دیجیتال بهمراه تعدادی ماسک سه الیه به مرکز بهداشت

همکاری با هیئات مذهبی درخصوص مراسمات محرم
بارعایت پروتکل های بهداشتی

11

رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط اداری شهرداری جهت حفظ سالمت شهروندان و کارکنان ضدعفونی کردن مدارس سطح شهر

راه اندازی پویش من ماسک میزنم در فضای مجازی

برگزاری مسابقه نقاشی ماکرونا را شکست می دهیم ویژه کودکان و نوجوانان شهر

شستشوی و ضد عفونی مساجد در ایام محرم

12

گزارش تصویری ازعملکرد واحد خدمات شهری وفضای سبز
ردیف

شرح عملیات

1

کاشت و واکاری نهال و گلهای فصلی در معابر سطح شهر

2

کاشت و نگهداری از گلهای فصلی در خزانه

3

شستشوی مستمر باکس های زباله و جداول سطح شهر با آب و مواد ضدعفونی کننده و آهک پاشی

4

رفت و روب و شستشوی مستمر معابر و جمع آوری زباله ها

8

کاشت نهال و درختچه و گل های فصلی در پارک شهدا و بلوار اصلی و بلوار شهید سلیمانی

9

الیروبی کانال های خاکی بین مزارع جهت جلوگیری از آبگرفتگی های احتمالی

10

الیروبی نهر ربیع کال و پاکسازی اطراف دهانه پل های این نهر و قطع اشجار خطر ساز

12

جمع آوری مستمر الستیک های کهنه

13

خرید کود و بذر جهت فضای سبز شهر

14

تعمیر باکس های زباله

15

کشت  80اصله نهال گلدانی و  2000درختچه زرشک و ترون در پارک شهدا

16

آماده سازی باغچه های پارک شهدا

13

گزارش تصویری ازعملکرد واحد خدمات شهری وفضای سبز

14

گزارش تصویری ازعملکرد واحد خدمات شهری وفضای سبز

15

واحد اداری و دبیرخانه
1

مکاتبات با ادارات ،نهادها،بیمه،بانک ها و...

2

حضورو غیاب و ثبت ماموریت و مرخصی ساعتی و روزانه

تعدادکل
820

واحد انفورماتیک
1

ارتقاء نرم افزار اتوماسیون اداری

2

پشتیبانی و بکاب گیری از نرم افزارها

تعدادکل
1
35

پرسنل در کارتکس

3

ثبت نامه های وارده و صادره

4

تنظیم صورتجلسات

5

تنظیم ،تایپ  .ارسال نامه

1790

3

ارسال و دریافت نامه ها از طریق شبکه دولت

52

4

تعمیر کامپیوترها،پرینترها و اسکنرها

2

980

5

خرید آنتی ویروس esetونصب آن بر روی سرور و تمام

8

تعدادکل

6

820

کالینت ها

واحد حقوقی

رفع نقص شبکه بندی و ایرادات نرم افزاری سیستم های

70

اداره

1

اقامه دعوی حقوقی و کیفری در ارتباط با دعاوی شهرداری به

7

به روز رسانی سایت شهرداری

38

2

تنظیم تعهد نامه ،صلحنامه و سایر قراردادها

8

درج اخبار و اطالعات روزانه شهرداری در فضای مجازی

650

3

دفاع از حقوق شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه به
طرفیت شهرداری و ارائه الیحه دفاعیه و تنظیم آن

گزارش تصویری ازعملکرد واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی،بازرسی و اجرائیات
شرح عملیات

ردیف
1

اطفای حریق چندین منزل مسکونی

2

اطفای حریق و امداد رسانی خودروها

3

اطفای حریق مزارع گندم

4

تشکیل کمیسیون بند  20ماده  55قانون شهرداریها در خصوص مشاغل مزاحم

5

جلوگیری و جمع آوری سد معبر و تابلوهای مزاحم( 55مورد)

6

صدور اخطاریه ساخت و ساز غیر مجاز( 39مورد)

7

صدور اخطاریه ورود فاضالب به معابر( 18مورد)

8

همکاری با سایر واحدها و مرکز بهداشت

9

جلوگیری از ورود احشام بداخل محدوده شهری

10

همکاری با منابع طبیعی در خصوص اطفای حریق جنگل ها و مراتع( 5مورد)

11

جمع آوری وانت بارهای دوره گرد از سطح شهر

12

شرکت در کالسهای آموزشی اطفای حریق

13

بازدید دوره ای از اماکن عمومی شهر وبررسی نقاط خطر آفرین و اعالم کتبی موارد به مسئول مربوطه

16

گزارش تصویری ازعملکرد واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی،بازرسی و اجرائیات

17

گزارش تصویری از عملکرد فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و ...روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی قرق
ردیف

شرح عملیات

1

برگزاری مسابقه پیامکی خطبه غدیر به مناسبت دهه والیت و امامت

2

برگزاری مسابقه پیامکی با عنوان گوهر ناب از سوره مبارکه نور و احزاب به مناسبت هفته عفاف و حجاب

3

برگزاری مسابقه نقاشی ماکرونا را شکست می دهیم

4

برگزاری مسابقه انشا نویسی به مناسبت دهه کرامت و والدت حضرت معصومه(س) و روز دختر

5

برگزاری مسابقه نقاشی حماسه ملی ویژه کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس

6

برگزاری مسابقه حل جدول و یافتن کلید آن با موضوع آشنایی با قوانین و مسائل مربوط به شهرداریها بمناسبت روز
شهرداریها

7

برگزاری مسابقه کتابخوانی وصایای امام خمینی (ره) بمناسبت گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

8

برگزاری مسابقه مواسات و همدلی در آیات قرآن با محوریت آیه  7سوره حدید

9

فضاسازی شهری و نصب بنرهای مناسبتی درمناسبت های مختلف

10

اجرای طرح بهارسالمت با امانت با کمک خیرین(امانت تجهیزات پزشکی به خانواده های نیازمند)

11

همکاری با تیم سیار خونگیری انتقال خون استان در خصوص اهدای خون

12

اهدای یک ویلچر به مرکز بهداشت

13

راه اندازی پویش من ماسک میزنم

14

اجرای طرح همیاران طبیعت

15

پیگیری در خصوص بهبود وضعیت مرال های پارک جنگلی قرق و تقبل علوفه وخوراک مرال ها

16

همکاری در خصوص اجرای طرح کمک مومنانه

17

فراخوان جمع آوری ایده های شهروندان در خصوص مدیریت شهری بمناسبت روز شهرداریها

18

انتشار پیام های آموزش شهروندی در فضای مجازی

19

راه اندازی پویش حسینیه مجازی کودکان در فضای مجازی

20

شرکت در مراسم بازگشایی مدارس

21

استفاده مستمراز نظرات همکاران در خصوص امور جاری شهرداری

22

تجلیل از کارکنان به مناسبت های مختلف از جمله روزکارگر،کارمند،آتش نشان و...

23

تجلیل از همکاران محجبه به مناسبت روز عفاف و حجاب

24

بررسی مشکالت شهروندان هر محله با حضور اهالی محله

25

برگزاری جلسه هماهنگی چگونگی برگزاری مراسم دهه محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور هیئت امنای مساجد

26

دیدار و تجلیل از امام جمعه بخش بهاران بمناسبت سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور

27

همکاری با جهاد کشاورزی در خصوص اطالع رسانی به موقع موضوعات مربوط به کشاورزان

28

همکاری با دامپزشکی در خصوص توزیع رایگان واکسن نیوکاسل و سموم مربوط به حشرات در دامداری ها

29

برگزاری جلسه برنامه ریزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور اعضای ستاد مردمی

30

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای غواص بمناسبت هفته دولت

31

تقدیر فرماندار شهرستان و نمایندگان مردم شریف گرگان و آق قال از شهردار قرق بمناسبت هفته دولت

32

بررسی و علت یابی تلفات دام سنگین در شهر با دعوت از کارشناس دامپزشکی
18

برگزاری مسابقات مختلف بمناسب های مختلف همراه با اهدای جوایز برندگان

19

فضاسازی شهری و نصب بنرهای مناسبتی

20

اجرای طرح بهارسالمت با امانت با کمک خیرین(امانت تجهیزات پزشکی به خانواده های نیازمند)

همکاری با تیم سیار خونگیری انتقال خون

اهدای یک ویلچر به مرکز بهداشت

استان در خصوص اهدای خون

همکاری در خصوص اجرای طرح کمک مومنانه

پیگیری در خصوص بهبود وضعیت مرال های پارک جنگلی قرق
و تقبل علوفه وخوراک مرال ها

انتشار پیام های آموزش شهروندی در فضای مجازی

21

راه اندازی پویش من ماسک میزنم

شرکت در مراسم بازگشایی مدارس فراخوان

اجرای طرح همیاران طبیعت

جمع آوری ایده های شهروندان در خصوص مدیریت شهری بمناسبت روز شهرداریها

راه اندازی پویش حسینیه مجازی کودکان در فضای مجازی

استفاده مستمراز نظرات همکاران در خصوص امور جاری شهرداری

تجلیل از همکاران محجبه به مناسبت روز عفاف و حجاب

تجلیل از کارکنان به مناسبت های مختلف
از جمله روزکارگر،کارمند،آتش نشان و...

22

برگزاری جلسه هماهنگی چگونگی برگزاری مراسم دهه محرم

دیدار و تجلیل از امام جمعه بخش بهاران بمناسبت

با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور هیئت امنای مساجد

سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور

همکاری با جهاد کشاورزی در خصوص اطالع رسانی

همکاری با دامپزشکی در خصوص توزیع رایگان واکسن نیوکاسل

به موقع موضوعات مربوط به کشاورزان

و سموم مربوط به حشرات در دامداری ها

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای غواص بمناسبت هفته دولت

برگزاری جلسه برنامه ریزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
با حضور اعضای ستاد مردمی

بررسی و علت یابی تلفات دام سنگین در شهر

تقدیر فرماندار شهرستان و نمایندگان مردم شریف

گرگان و آق قال از شهردار قرق بمناسبت هفته دولت

با دعوت از کارشناس دامپزشکی
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گزارش تصویری از دیدار با مسئولین و پیگیری مسائل شهر
ردیف

1

شرح

دیدار با معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص مباحث فنی و دریافت نظرخواهی از ایشان جهت
ساماندهی به امور شهر

2

دیدار و ارتباط دائمی با مدیرکل محترم دفتر امور شهری واستفاده از تجربیات ایشان در اداره امور شهر

3

دیدار و ارتباط دائمی با مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری واستفاده از تجربیات ایشان در اداره امور شهر

4

دیدار با مدیران سازمان مدیریت پسماند استان و سازمان همیاری استان با موضوعات مرتبط فی مابین

5

دیدار و ارتباط دائمی با فرماندار شهرستان گرگان وپیگیری موضوعات حوزه مدیریت شهری

6

دیدار با مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان بابت بافت فرسوده شهری

7

برگزاری جلسه بررسی مش کالت شهر با ریاست فرماندار محترم شهر و با حضور بخشدار،مدیران دستگاههای اجرایی (آب و
فاضالب،برق،مخابرات،بهداشت،منابع طبیعی )

8

پیگیری در خصوص تعویض شبکه آب رسانی فرسوده که خیابان اصلی از فردوس 9تا پارک شهدا و فرهنگ  7انجام گرفت.

9

دیدار با رییس نهاد کتابخ انه های عمومی شهرستان جهت پیگیری تاسیس کتابخانه در شهر و استفاده از ظرفیت شهرداری
جهت اشاعه فرهنگ کتابخوانی

10

دیدار با رییس اداره ورزش و جوانان بخش بهاران در خصوص بررسی مشکالت ورزشکاران شهر

11

دیدار با مسئولین هالل احمر جهت بررسی راه کار های بهبود امداد رسانی بهتر به شهروندان در مواقع بروز حوادث

12

برگزاری جلسه مشترک با معاون فرماندار،بخشدار،رئیس منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان گرگان و نماینده دامداران
شهر در خصوص طرح خروج دام از شهر

13

دیدار با مدیر کل نوسازی مدارس استان در خصوص نوسازی مدرسه کمیل بن زیاد

14

حضور در جلسه شورای زکات بخش بهاران

15

پیگیری احداث کاهنده سرعت از شورای ترافیک شهرستان در خصوص معابر فرعی شهر با تردد باال

16

دیدار با مهندس کریمی معاونت هماهنگی اقتصادی استاندار در خصوص پیگیری مشکالت بانک صادرات قرق

17

برگزاری جلسه با خانم دک تر کمندلو کارشناس جهاد کشاورزی در خصوص هم اندیشی در خصوص رفع مشکالت کشاورزان شهر

18

برگزاری جلسه مشترک با ریاست مرکز بهداشت شهرستان و رئیس مرکز بهداشت شهر درخصوص بررسی مشکالت مرکز و خانه
های بهداشت

19

جلسه مشترک با رئیس جهاد،بخشدار و شورای بخش بهاران درخ صوص تمهیدات یکسان سازی نرخ خدمات و ادوات کشاورزی

20

جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسالمی شهر و کارشناسان محیط زیست شهرستان در خصوص حفظ محیط زیست و موضوع
شکارغیرمجاز

21

جلسه هماهنگی با منابع طبیعی جهت همکاری فی مابین

22

جلسه مشترک با مدیرکل دخانیات و بخشدار بهاران در خصوص مشکالت توتونکاران

24

25

26

گزارش عملکرد واحدمالی
ردیف

شرح

1

ثبت تعداد 346اسناد حسابداری تا پایان 99/06/31

2

گزارش ماهیانه درآمد و هزینه شهرداری و ارائه به شورای اسالمی شهر

3

تهیه و تصویب بیالن و تفریغ بودجه سال 1398

4

انجام حسابرسی اسناد و رویدادهای مالی منتهی به 98/12/28

5

انجام گزارش معامالت فصلی وگزارش مالیات بر ارزش افزوده

6

تنظیم و انعقاد قرارداد با پیمانکاران

7

برگزاری مناقصات و استعالم بها مربوط به اسناد مالی در سامانه ستاد

8

ارائه به موقع گزارش اظهارنامه حقوقی مالیات شهرداری
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تراز 4ستونی
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

حساب کل
موجودى نقد و بانک

37,490,720,242

26,735,629,732

10,755,090,510

0

اسناددریافتنى تجارى

1,862,091,422

459,132,111

1,402,959,311

0

بدهکاران غیرتجارى

3,408,415,783

0

3,408,415,783

0

درآمدهای درجریان

54,913,037

1,710,347,323

0

1,655,434,286

درآمد ها در جریان جدبد

190,000,000

223,000,000

0

33,000,000

بستانکاران تجارى

10,292,878,729

12,176,340,009

0

1,883,461,280

بستانکاران غیرتجارى

7,846,984,029

9,150,686,075

0

1,303,702,046

سپرده اشخاص

1,469,774,758

3,119,645,959

0

1,649,871,201

0

6,848,083,617

0

6,848,083,617

106,274,975

12,605,934,165

0

12,499,659,190

0

1,024,678,375

0

1,024,678,375

575,242,400

0

575,242,400

0

هزینه های جاری

8,204,709,891

0

8,204,709,891

0

تملک دارائی های سرمایه ای

2,551,472,100

0

2,551,472,100

0

اختتامیه وافتتاحیه

20,783,033,425

20,783,033,425

0

0

مازاد سنواتی
درآمد ها
منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای
وظیفه -3عمران شهری

هزینه های عمران شهری
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

2,513,172,100

0

2,513,172,100

0

حساب معین
زمین

30,500,000

0

30,500,000

0

سایر دارایی های تولید نشده

7,800,000

0

7,800,000

0

ساختمان و سایر مستحدثات

هزینه های اداری -شهری
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

جبران خدمت کارکنان

1,424,009,374

0

1,424,009,374

0

حساب معین
استفاده از کاالها و خدمات

4,778,130,038

0

4,778,130,038

0

560,755,000

0

560,755,000

0

رفاه اجتماعی

1,416,117,479

0

1,416,117,479

0

سایر هزینه ها

25,698,000

0

25,698,000

0

کمک های بالعوض

درآمدهای شش ماهه اول سال 1399
حساب معین

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

46,274,975

9,863,521,488

0

9,817,246,513

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

0

324,174,082

0

324,174,082

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

60,000,000

564,994,327

0

504,994,327

شهرداری
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

0

946,557,415

0

946,557,415

کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

0

500,000,000

0

500,000,000

اعانات  ،کمک های اهدایی و دارائی ها

0

406,686,853

0

406,686,853

قابل ذکر است  :جزئیات کامل و ریز ارقام بیالن و تفریغ بودجه پس از تایید حسابرس و تصویب شورای اسالمی شهر در سامانه اطالع رسانی
شهرداری به آدرس

 www.ghoroghcity.irانتشار خواهد یافت.
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