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گزارش تصوریی و ریالی از رد رد ری و ور ی ا ال ی ر رق
 6ماهه دوم سال  1399باستناد ماده  71اقنون شهرداریها

1

مدیرکل دفتر امورشهری وشوراهای استانداری

استاندار گلستان

طیبه خلیلی

جواد لرستانی

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار

هادی حق شناس

صابر کول میرپور

محمد علی ثمره

میرمحمد غراوی

محمد علی پودینه

محمد علی رضایی

(( اعضای شورای اسالمی شهر ))

مرتضی امینی
شهردار قرق

2

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

شرح عملیات

واحد

میزان کارکرد

مبلغ (ریال -حدودی)

1

اجرای جدول  50*50از پارک شهدا تا بعد از رستوران بهنام

متر طول

270

750.600.000

2

اجرای جدول  50*50فردوس20فرعی خط نفت

مترطول

80

220.400.000

3

اجرای جدول  50*50فردوس21انتهای محدوده شهر

مترطول

200

560.000.000

4

اجرای جدول بتنی  50*50خیابان فردوس-32رضوان 8

متر طول

65

180.200.000

5

اجرای جدول  60*70فردوس،13فرهنگ10

مترطول

250

870.500.000

6

اجرای جدول  50*50فردوس21

مترطول

80

220.400.000

7

اجرای جدول  50*50فرعی سوم سمت راست فردوس44

متر طول

180

500.400.000

8

اجرای جدول  50*50فرعی چهارم سمت راست فردوس44

مترطول

180

500.400.000

9

اجرای جدول  50*50فرعی پنجم سمت راست فردوس44

متر طول

180

500.400.000

10

خرید یک قطعه زمین بمساحت  296مترمربع جهت الحاق به زمین نبش خیابان

متر مربع

296

5.600.000.000

فردوس 44جهت افزایش ارزش ملک شهرداری
11

بتن ریزی و احداث کانیوی وسط فردوس50

مترمربع

342

266.760.000

12

بتن ریزی و احداث کانیوی وسط فردوس21فرعی اول سمت راست

مترمربع

165

128.700.000

13

بتن ریزی و احداث کانیوی وسط فردوس25

مترمربع

659.66

514.534.800

14

اجرای زیرسازی فردوس17

مترمربع

500

80.000.000

15

اجرای زیرسازی کوچه فرهنگ 3و 5و11خیابان فردوس13

مترمربع

4200

672.000.000

16

اجرای تسطیح فردوس -29کوچه منبع آب

مترمربع

2400

50.000.000

17

انجام تعریض معابر با توافق با شهروندان محترم

مترمربع

350

واگذاری امتیاز ومصالح

18

الیروبی نهر ربیع کالته

مترمربع

1500

100.000.000

19

تعمیر و تعویض پروژکتورهای روشنایی پارک شهدا

تعداد

20

100.000.000

20

تعمیر و نصب تجهیزات جهت بهبود روشنایی محور اصلی

تعداد

50

300.000.000

21

نصب شطرنج همراه با صندلی در پارک های سطح شهر

تعداد

8

176.000.000

22

نصب و رنگ آمیزی نیمکت های بتنی در سطح شهر

تعداد

40

240.000.000

23

نصب تابلو شهدا در بلوار اصلی

تعداد

37

250.000.000

24

نصب تابلو شهدای شهر در مدخل ورودی شهر

تعداد

1

240.000.000

25

اجرای چاه جذبی با نصب پاالنه در خیابان های فردوس  17و 11

حلقه

3

100.000.000

26

اجرای چندین پل بتنی در معابر سطح شهر

150.000.000

27

نصب تابلو جدید در ورودی شهر

تعداد

1

120.000.000

28

اجرای پروژه دیوار حفاظتی سنگی بر روی نهر ربیع کالته حوالی فردوس22

متر طول

30

960.000.000

29

ادامه عملیات اجرایی پارک بانوان

متر مربع

2200

1.900.000.000

30

احداث المان ورودی شرقی شهر(دعا)

تعداد

1

160.000.000

31

ترمیم و لکه گیری پازلهای خیابان اصلی

مترمربع

300

600.000.000

33

نصب تابلو نماز میت وزیارت اهل قبور

عدد

2

45.000.000

3

واحد شهرسازی
ردیف

شرح مورد

تعداد کل

1

درخواست های ثبتی

210

3

تعداد بازدیدها و کارشناسی

280

4

صدورمجو ز 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

واحد تاکسیرانی
1

تعداد پروانه صادر شده و تمدید شده برای وانت بارها وپروانه اشتغال راننده

18

2

ساماندهی اطالعات آژانس ها و ارسال گزارش ماهانه فعالیت آژانس ها جهت دریافت سهمیه سوخت

10

3

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

برگزاری کمیسیون تبصره  20ماده  55شهرداری در خصوص بررسی
مسائل بهداشتی شهر و تهدیدات علیه بهداشت عمومی شهروندان

4

اجرای جداول

اجرای جدول فردوس20فرعی خط نفت

اجرای جدول از پارک شهدا تا بعد از رستوران بهنام

اجرای جدول خیابان فردوس-32رضوان 8

اجرای جدول فردوس21انتهای محدوده شهر

اجرای ادامه جدول فردوس21

اجرای جدول فردوس،13فرهنگ10

نظارت مستمر شورای اسالمی شهر بر اقدامات عمرانی شهرداری

اجرای جدول فرعی سوم سمت راست فردوس44

5

اجرای زیرسازی و بتن ریزی معابر

بتن ریزی و احداث کانیوی وسط فردوس21فرعی اول سمت راست

بتن ریزی و احداث کانیوی وسط فردوس50

اجرای زیرسازی فردوس17

بتن ریزی و احداث کانیوی وسط فردوس25

اجرای زیرسازی کوچه فرهنگ 3و 5و11خیابان فردوس13

اجرای زیرسازی فردوس -29کوچه منبع آب

6

الیروبی نهر ربیع کالته

انجام تعریض معابر با توافق با شهروندان محترم

تعمیر و نصب تجهیزات جهت بهبود روشنایی محور اصلی

تعمیر و تعویض پروژکتورهای روشنایی پارک شهدا

نصب و رنگ آمیزی چهل عدد نیمکت بتنی در سطح شهر

نصب  8میز شطرنج همراه با صندلی در پارک های سطح شهر

نصب تابلو شهدای شهر در مدخل ورودی شهر

نصب تابلو شهدا در بلوار اصلی

اجرای چندین پل بتنی در معابر سطح شهر

اجرای سه حلقه چاه جذبی با نصب پاالنه
در خیابان های فردوس  17و 11

7

نصب تابلو جدید در ورودی شهر

اجرای پروژه دیوار حفاظتی سنگی بر روی نهر ربیع کالته حوالی فردوس22

ترمیم و لکه گیری پازلهای خیابان اصلی

ادامه عملیات اجرایی پارک بانوان

احداث المان ورودی شرقی شهر

8

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

12

جمع آوری مستمر الستیک های کهنه

13

خرید کود و بذر جهت فضای سبز شهر

14

تعمیر باکس های زباله

15

جمع آوری مستمر نخاله های ساختمانی از شهر

16

آماده سازی باغچه های پارک شهدا

17

کاشت و نگهداری از نهال در مزار مسلمین

18

هرس زمستانه درختان و درختچه های سطح شهر

19

آماده باش در مواقع احتمال آبگرفتگی و رفع به موقع آبگرفتگی ها

9

گزارش تصویری ازعملکرد واحد خدمات شهری وفضای سبز

10

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
690

واحد انفورماتیک
1

ارتقاء نرم افزار اتوماسیون اداری

2

پشتیبانی و بکاب گیری از نرم افزارها

تعدادکل
1
56

پرسنل در کارتکس

3

ثبت نامه های وارده و صادره

4

تنظیم صورتجلسات

5

تنظیم ،تایپ  .ارسال نامه

1362

3

ارسال و دریافت نامه ها از طریق شبکه دولت

39

4

تعمیر کامپیوترها،پرینترها و اسکنرها

4

780

5

خرید آنتی ویروس esetونصب آن بر روی سرور و تمام

8

تعدادکل

6

642

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

2

7

به روز رسانی سایت شهرداری

26

2

تنظیم تعهد نامه ،صلحنامه و سایر قراردادها

12

8

درج اخبار و اطالعات روزانه شهرداری در فضای مجازی

310

3

دفاع از حقوق شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه به

5

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

جلوگیری و جمع آوری سد معبر و تابلوهای مزاحم( 30مورد)

4

صدور اخطاریه ساخت و ساز غیر مجاز( 28مورد)

5

صدور اخطاریه ورود فاضالب به معابر( 14مورد)

6

همکاری با سایر واحدها و مرکز بهداشت

7

جلوگیری از ورود احشام بداخل محدوده شهری

8

همکاری با منابع طبیعی در خصوص اطفای حریق جنگل ها و مراتع( 6مورد)

9

جمع آوری وانت بارهای دوره گرد از سطح شهر

10

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

11

همکاری در اجرای طرح ملی شهید سلیمانی در خصوص تشدید نظارتها و بازرسی ها از واحد های صنفی جهت کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا

12

محلول پاشی و ضد عفونی کردن مستمر نانوایی های سطح شهر

13

محلول پاشی و ضدعفونی کرن خودروهای آژانس

14

برپایی ایستگاه سالمت با همکاری مرکز بهداشت و نیروی انتظامی و بسیج در بازار هفتگی

11

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

12

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

شرح

1

برگزاری مسابقه دلنوشته ای به شهدا بمناسبت هفته دفاع مقدس

2

برگزاری پویش به تو از دور سالم با موضوع ارسال تصاویر پیاده روی سال های گذشته اربعین

3

برگزاری مسابقه پیامکی شعار مردم با موضوع انتخاب شعارهای راهپیمایی  13آبان توسط مردم

4

برگزاری مسابقه ایمن برانیم تا سالم بمانیم در فضای مجازی بمناسبت هفته ایمنی و ترافیک

5

برگزاری مسابقه پیامکی به مناسبت هفته بسیج

6

برگزاری مسابقه عکس کودک با عنوان پویش سراسری یلدای امسال به احترام کادر درمان در خانه میمانیم

7

برگزاری پویش سراسری قهرمان من به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها

8

برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع نقش بانوان در پیروزی و تداوم انقالب اسالمیبه مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب
مصادف با روز زن

9

برگزاری مسابقه عکاسی تبسم زیبای بهشتی به یاد لبخند زیبای حاج قاسم به مناسبت روز پدر

10

فضاسازی شهر بمناسب های مختلف از جمله دهه فجر،عیدغدیرخم،هفته وحدت،شهادت سردار سلیمانی13،آبان،اربعین حسینی،روز
بسیج ،روز پدر ،ایام فاطمیه ،یوم اهلل نهم دی و...

11

دیدار با خانواده شهدا وایثارگران شهر به منظور تکریم این عزیزان به مناسبت هفته دفاع مقدس

12

دیدار با خانواده شهید سالمت بخش بهاران شهید حسن نظری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

13

دیدار با خانواده شهدا به مناسبت هفته نیروی انتظامی

14

دیدار با خانواده های محترم جانبازان و ایثارگران شهر قرق به مناسبت هفته بسیج

15

دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر

16

غبارروبی و عطر افشانی مزار پاک شهدا و ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس

17

ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه با غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا به مناسبت هفته بسیج

18

غبارروبی و عطر افشای مزار شهدای غواص و شهدای شهر بمناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی

19

برگزاری مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای غواص به مناسبت دهه فجر

20

حضور در مزار مسلمین شهر و ادای احترام به شهدا،جانبازان،ایثارگران و آزادگان دفن شده در مزار بمناسبت سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی

21

دعوت از بانوی فعال در حوزه صنایع دستی بابت گسترش این صنعت در شهر قرق

22

حضور در مدارس سطح شهر جهت بررسی مشکالت آنها

23

انتخاب مسئول روابط عمومی شهرداری بعنوان خزانه دار شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرداری های استان گلستان

24

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر شهرداری قرق ومعرفی فرمانده مسئول حراست شهرداری بعنوان فرمانده آن همزمان با
دهه فجر

25

برگزاری جلسه هم اندیشی با شورای صلح وسازش شهر قرق جهت رفع مشکالت این شورا

26

دیدار با کارکنان مرکز بهداشت شهر بمناسبت روز پرستار

27

دعوت از رئیس اداره ورزش و جوانان بخش بهاران در خصوص بررسی مشکالت ورزشکاران و باشگاه ورزشی

28

برگزاری جلسه مشترک با حضور معتمدین و مسئوالن مربوطه در خصوص مدیریت در مهارآتش سوزی عرصه های جنگلی

29

برگزاری جلسه مشترک با خبازان شهر جهت بررسی مشکالت این حوزه

30

برگزاری جلسه هم اندیشی با معتمدین شهر با حضور امام جمعه محترم بخش بهاران و سایر مسئولین

31

پیگیری مشکالت ورزشکاران شهر در دفتر مهندس سنگدوینی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی

32

برگزاری جلسه مشترک با فرمانده حوزه الغدیر و فرماندهان پایگاههای بسیج شهر جهت برنامه ریزی برگزاری هفته بسیج

13

33

برگزاری جلسه مشترک با مسئولین کارخانه های محدوده شهر در خصوص بکار گیری نیروهای بومی

34

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی برای قطع زنجیره کرونا

35

اهدای خون شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بمناسبت هفته بسیج

36

تقدیر از زحمات فرماندهی و کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی شهر قرق بمناسبت هفته نیروی انتظامی

37

برگزاری مراسم شهید آبروی محله

38

حضور در مراس م جشن زنگ انقالب در دبستان کمیل بن زیاد بمناسبت آغاز چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

39

حضور در مراسم  13آبان مدرسه پسرانه شهید آیت

40

تجلیل از پرسنل واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بمناسبت روز آتش نشانی

41

مشارکت در برگزاری رژه نمادین خودرویی وموتوری بمناسبت  22بهمن

42

همکاری با هیئت امنای مسجد امام جعفر صادق (ع) در راه اندازی حسینیه سیار به مناسبت دهه فاطمیه

43

کاشت نهال به یاد شهدا در پارک شهدابا حضور مسئولین و شهروندان محترم بمناسبت دهه مبارک فجر

44

کاشت نهال با مشارکت بهبود یافتگان مرکز درمانی ترک اعتیاد راه سبز زندگی هیرکان در مزار مسلمین

45

کاشت چهل ودونهال به مناسبت آغاز چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با مشارکت دانش آموزان و اهدای کتاب به
دانش آموزان به ازای کاشت هر نهال

14

برگزاری مسابقات و پویش های فرهنگی مختلف بمناسب های مختلف همراه با اهدای جوایز برندگان

15

فضاسازی شهری و نصب بنرهای مناسبتی

16

تجدید میثاق با شهدا با حضور در مزارشهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران مرحوم شهردر مناسبت
های مختلف

17

دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران

18

دعوت از بانوی فعال در حوزه صنایع دستی بابت گسترش این صنعت در شهر قرق

حضور در مدارس سطح شهر جهت بررسی مشکالت آنها

انتخاب مسئول روابط عمومی شهرداری بعنوان خزانه دار

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر شهرداری قرق ومعرفی فرمانده
مسئول حراست شهرداری بعنوان فرمانده آن

شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرداری های استان گلستان

برگزاری جلسه هم اندیشی با شورای صلح وسازش شهر قرق جهت رفع مشکالت این شورا

دیدار با کارکنان مرکز بهداشت شهر بمناسبت روز پرستار

دعوت از رئیس اداره ورزش و جوانان بخش بهاران

برگزاری جلسه مشترک با حضور معتمدین و مسئوالن مربوطه
در خصوص مدیریت در مهارآتش سوزی عرصه های جنگلی

در خصوص بررسی مشکالت ورزشکاران و باشگاه ورزشی

19

برگزاری جلسه هم اندیشی با معتمدین شهر

برگزاری جلسه مشترک با خبازان شهر

با حضور امام جمعه محترم بخش بهاران و سایر مسئولین

جهت بررسی مشکالت این حوزه

برگزاری جلسه مشترک با فرمانده حوزه الغدیر و فرماندهان

پیگیری مشکالت ورزشکاران شهر در دفتر مهندس سنگدوینی

پایگاههای بسیج شهر جهت برنامه ریزی برگزاری هفته بسیج

نماینده محترم مجلس شورای اسالمی

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح محله

برگزاری جلسه مشترک با مسئولین کارخانه های

محور شهید سلیمانی برای قطع زنجیره کرونا

محدوده شهر در خصوص بکار گیری نیروهای بومی

تقدیر از زحمات فرماندهی و کارکنان خدوم

اهدای خون شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بمناسبت هفته بسیج

پاسگاه انتظامی شهر قرق بمناسبت هفته نیروی انتظامی

20

مشارکت در برگزاری و شرکت در مراسمات در مناسبت های مختلف

حضور در مراسم جشن زنگ انقالب در دبستان کمیل بن زیاد

برگزاری مراسم شهید آبروی محله

بمناسبت آغاز چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

حضور در مراسم  13آبان مدرسه پسرانه شهید آیت

تجلیل از پرسنل واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بمناسبت روز آتش نشانی

همکاری با هیئت امنای مسجد امام جعفر صادق (ع)

مشارکت در برگزاری رژه نمادین خودرویی وموتوری

در راه اندازی حسینیه سیار به مناسبت دهه فاطمیه

بمناسبت  22بهمن

21

اجرای جشنواره های درخت کاری

کاشت نهال به یاد شهدا در پارک شهدابا حضور مسئولین و شهروندان محترم بمناسبت دهه مبارک فجر

کاشت نهال با مشارکت بهبود یافتگان مرکز درمانی ترک اعتیاد راه سبز زندگی هیرکان در مزار مسلمین

کاشت چهل ودونهال به مناسبت آغاز چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با مشارکت دانش آموزان و اهدای کتاب به دانش آموزان به ازای کاشت هر نهال

22

گزارش تصویری از دیدار با مسئولین و پیگیری مسائل شهر
ردیف

شرح

1

دیدار با معاونت محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در معیت نمایندگان محترم مجلس

2

دیدار با دکتر جواد واحدی معاون امور مجلس ،حقوقی و ا ستان های وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در
خصوص پیگیری پروژه موزه روستایی پارک جنگلی قرق

3

دیدارمستمر با مهندس سنگدوینی و دکتر منتظری نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان گرگان و آق قال در مجلس در
خصوص پیگیری مشکالت مردم

4

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

5

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

6

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

7

دیدار با مهندس لطفی مدیر کل محترم منابع طبیعی در خصوص مشکالت پارک جنگلی قرق

8

دیدار با مهندس غالمی مدیریت محترم سازمان آب و فاضالب شهرستان گرگان جهت پیگیری مشکالت آب و توسعه شبکه
آب در شهر

9

جلسه مشترک با مدیرعامل محترم اداره گاز استان و ریاست اداره گاز شهرستان در خصوص استقرار نمایندگی این شرکت در
شهر قرق

10

نشست مشترک با اداره آب و فاضالب شهرستان و معاونین پشتیبانی و امور حقوقی و امور مشترکین اداره کل آب
وفاضالب استان در خصوص استقرار اداره آب در شهر قرق

11

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

12

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

13

دیدار با معاون اداری مالی اداره کل برق استان گلستان در خصوص استقرار این اداره در شهر قرق

14

حضور در جلسه مشترک با معاون دادستان شهرستان گرگان پیرامون مشکالت مربوطه

15

نشست با بخشدار بهاران در خصوص بررسی مشکالت مدیریت شهری

16

برگزاری جلسات مشترک با فرمانده حوزه الغدیر در خصوص همکاری های فی مابین

23

گزارش تصویری از دیدار با مسئولین و پیگیری مسائل شهر

24

گزارش عملکرد واحدمالی
ردیف

شرح

1

ثبت تعداد 430اسناد حسابداری تا پایان 99/12/30

2

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

3

تهیه و تصویب بودجه سال  1400شهرداری

4

تهیه و تصویب متمم بودجه  1399شهرداری

5

انجام گزارش معامالت فصلی وگزارش مالیات بر ارزش افزوده پاییز و زمستان

6

تنظیم و انعقاد قرارداد با پیمانکاران

7

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

25

تراز 4ستونی
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

حساب کل
موجودى نقد و بانک

58.974.524.653

56.537.502.762

2.437.021.891

0

اسناددریافتنى تجارى

5.540.127.308

2.865.147.560

2.674.979.748

0

بدهکاران غیرتجارى

848.332.933

1.735.454.632

0

887.121.699

65.000.000

65.000.000

0

0

134.181.965

137.949.338

0

3.767.373

342.835.225

2.405.721.505

0

2.062.886.280

بستانکاران تجارى

18.998.516.382

20.339.690.405

0

1.341.174.023

بستانکاران غیرتجارى

4.450.395.352

4.759.513.809

0

309.118.457

سپرده اشخاص

1.442.335.313

1.545.264.704

0

102.929.391

60.000.000

50.717.022.613

0

50.657.022.613

0

405.449.591

0

405.499.591

857.080.370

1.432.322.770

0

575.242.400

هزینه های جاری

12.681.666.485

0

12.681.666.485

0

تملک دارائی های سرمایه ای

38.551.093.703

0

38.551.093.703

0

علی الحساب ها
درآمدهای درجریان
درآمد ها در جریان جدید

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

هزینه های عمران شهری
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

حساب معین

38.354.793.70.3

0

38.354.793.703

0

ماشین آالت و تجهیزات

40.000.000

0

40.000.000

0

زمین

119.500.000

0

119.500.000

0

سایر دارایی های تولید نشده

36.800.000

0

36.800.000

0

38.551.093.703

0

38.551.093.703

0

ساختمان و سایر مستحدثات

جمع هزینه های عمرانی

هزینه های اداری -شهری
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

حساب معین
جبران خدمت کارکنان

2.869.852.735

0

2.869.852.735

0

استفاده از کاالها و خدمات

7.954.669.268

0

7.954.699.268

0

956.007.000

0

956.007.000

0

رفاه اجتماعی

2.140.541.788

0

2.140.541.788

سایر هزینه ها

35.734.600

35.734.600

13.956.835.391

13.956.835.391

کمک های بالعوض

جمع هزینه های جاری

درآمدهای شش ماهه دوم سال 1399
حساب معین

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

0

16.428.560.771

0

16.428.560.771

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

0

752.926.350

0

752.926.350

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

60.000.000

1.253.824.214

0

1.193.824.214

شهرداری
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

0

359.576.615

0

359.576.615

کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

0

27.843.720.000

0

27.843.720.000

اعانات  ،کمک های اهدایی و دارائی ها

0

4.078.414.663

0

4.078.414.663

جمع درآمدها

60.000.000

50.717.022.613

0

50.657.022.613

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
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