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گزارش تصوریی و ریالی از رد رد ری و ور ی ا ال ی ر رق
 6ماهه اول سال  1400باستناد ماده  71اقنون شهرداریها

1

محمد علی رضایی

محمد علی پودینه

صابر کول میرپور

محمد علی ثمره

جواد لرستانی

(( اعضای شورای اسالمی شهر دوره پنجم ))

سید حسین موسوی

مرتضی امینی

سرپرست شهرداری دوره ششم

شهردار دوره پنجم

صابر کول میرپور

محمدعلی رضایی

حسن جهان تیغ

منصور بارانی

برات اله بیروتی الهی

(( اعضای شورای اسالمی شهر دوره ششم ))

2

تجلیل فرماندار محترم شهرستان از اعضای شورای اسالمی دوره پنجم

تجلیل فرماندار محترم شهرستان گرگان از شهردار قرق

انتخاب سرپرست شهرداری قرق

تجلیل اعضای شورای اسالمی شهر از شهردار قرق

برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای شورای اسالمی دوره پنجم وششم

اعضای شورای اسالمی دوره پنجم در تاریخ 1400/05/14
مسئولیت شورا رابه اعضای دوره ششم واگذار نمودند.
3

گزارش تصویری از عملکرد واحد فنی وعمرانی و شهرسازی شهرداری قرق
شرح عملیات

واحد

میزان کارکرد

مبلغ (ریال -حدودی)

ردیف
1

اجرای دو الیه آسفالت-ورودی شرقی

متر مربع

800

800.000.000

2

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ 5

مترمربع

950

950.000.000

3

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ11

مترمربع

3200

3.200.000.000

5

اجرای آسفالت فردوس-13فرعی ارتباطی بین فرهنگ11و13

مترمربع

500

500.000.000

6

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ10

مترمربع

600

600.000.000

7

اجرای آسفالت فرعی جنب حسینیه شهید مطهری خیابان فرهنگ19

مترمربع

170

170.000.000

8

اجرای آسفالت فرعی اول خیابان فرهنگ - 11فرعی

مترمربع

200

200.000.000

9

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ 3

مترمربع

840

840.000.000

10

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ15

متر مربع

600

600.000.000

11

لکه گیری آسفالت معابر

متر مربع

200

200.000.000

12

اجرای آسفالت خیابان فردوس27

مترمربع

450

450.000.000

13

اجرای آسفالت خیابان فردوس17

مترمربع

500

500.000.000

14

اجرای آسفالت فرعی آخر سمت چپ فردوس3

مترمربع

250

250.000.000

15

اجرای آسفالت فرعی دوم سمت چپ فردوس20

مترمربع

300

300.000.000

16

اجرای آسفالت فرعی آخرسمت راست فردوس– 20قبل از رودخانه

مترمربع

300

300.000.000

18

اجرای آسفالت خیابان فردوس9/1

مترمربع

600

600.000.000

19

احداث و افتتاح پارک بانوان(پارک مادر)

مترمربع

2200

5.200.000.000

20

احداث سایبان و خرید صندلی و تجهیزات صوتی جهت برگزاری مراسمات در فضای

مترمربع

240

2.500.000.000

باز مزار مسلمین
21

تسطیح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر

مترمربع

460

1.000.000.000

22

لکه گیری موزاییک فرش معابر سطح شهر

مترمربع

100

130.000.000

23

الیروبی نهر ربیع کال و انهار حاشیه شهر

مترطول

500

150.000.000

24

تعمیر پل های معابر سطح شهر

عدد

6

60.000.000

25

رنگ آمیزی و نورپردازی المان شهدای گمنام غواص

400.000.000

26

اجرای چاه جذبی با نصب پاالنه در فرعی آخر سمت چپ فردوس3

50.000.000

27

اجرای چاه جذبی با نصب پاالنه در خیابان فردوس،13فرهنگ23

60.000.000

28

خرید ونصب ست بدنسازی پارکی برای پارک سالمت

400.000.000

29

رفع نقص روشنایی پارک شهدا

100.000.000

30

تقویت روشنایی بلوار اصلی شهر

130.000.000

31

برگزاری جلسات با سرمایه گذاران بخش خصوصی

32

پیگیری نصب کاهنده سرعت و دوربرگردان استاندارد در بریدگی دخانیات

33

تعمیر ست بازی کودکان پارک جنب شهرداری

30.000.000

4

واحد شهرسازی
ردیف

شرح مورد

تعداد کل

1

درخواست های ثبتی

165

3

تعداد بازدیدها و کارشناسی

210

4

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

130

5

صدور پروانه ساختمانی

7

6

ثبت پرونده و صدور مجوز در سامانه سیماک

210

7

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

2

8

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

10

9

آرشیو و بایگانی پرونده های ساختمانی

240

10

واحد تاکسیرانی
1

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

3

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

5

10

اجرای زیرسازی و آسفالت

اجرای دو الیه آسفالت-ورودی شرقی شهر

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ 5

اجرای آسفالت خیابان فردوس9/1

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ10

اجرای آسفالت فرعی اول خیابان فرهنگ 11

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ11

اجرای آسفالت فردوس-13فرعی ارتباطی بین فرهنگ11و13

اجرای آسفالت فرعی جنب حسینیه شهید مطهری خیابان فرهنگ19

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ15

اجرای آسفالت خیابان فرهنگ 3

6

اجرای زیرسازی و آسفالت

اجرای آسفالت خیابان فردوس27

لکه گیری آسفالت معابر

اجرای آسفالت خیابان فردوس17

اجرای آسفالت فرعی آخر سمت چپ فردوس3

اجرای آسفالت فرعی دوم سمت چپ فردوس20

اجرای آسفالت فرعی آخرسمت راست فردوس20

لکه گیری آسفالت معابر

لکه گیری آسفالت معابر

اجرای آسفالت خیابان فردوس9

لکه گیری آسفالت معابر

7

احداث وافتتاح پارک بانوان(پارک مادر)

8

احداث سایبان وخرید صندلی و تجهیزات صوتی جهت برگزاری مراسمات در فضای باز مزار مسلمین

تسطیح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر

9

الیروبی نهر ربیع کال وانهار حاشیه شهر

رنگ آمیزی و نورپردازی المان شهدای گمنام غواص

تعمیر پل های معابر سطح شهر

اجرای چاه جذبی با نصب پاالنه در خیابان فردوس،13فرهنگ23

اجرای چاه جذبی با نصب پاالنه در فرعی آخر سمت چپ فردوس3

10

خرید ونصب ست بدنسازی پارکی برای پارک سالمت

تقویت روشنایی بلوار اصلی شهر

برگزاری جلسات با سرمایه گذاران بخش خصوصی

رفع نقص روشنایی پارک شهدا

پیگیری نصب کاهنده سرعت و دوربرگردان استاندارد در بریدگی دخانیات

تعمیر ست بازی کودکان پارک جنب شهرداری

11

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

5

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

6

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

7

آماده سازی باغچه ها وکاشت فضای سبز پارک بانوان

8

جمع آوری مستمر الستیک های کهنه

9

خرید کود و بذر جهت فضای سبز شهر

10

تعمیر باکس های زباله

11

جمع آوری مستمر نخاله های ساختمانی از شهر

12

آماده سازی باغچه های پارک شهدا

13

کاشت و نگهداری از نهال در مزار مسلمین

14

هرس تابستانه درختان و درختچه های سطح شهر

15

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

16

شستشوی محوطه مساجد وحسینیه های سطح شهر

17

جمع آوری و تسطیح محل نوار حفاری ادارات خدمات رسان

18

همکاری با واحد عمران درخصوص اجرای پروژه های عمرانی

19

پیگیری جهت تزریق واکسن کرونا به پاکبانان زحمتکش

12

گزارش تصویری ازعملکرد واحد خدمات شهری وفضای سبز

13

گزارش تصویری ازعملکرد واحد خدمات شهری وفضای سبز

14

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

ردیف
1

اطفای حریق چندین منزل مسکونی ( 5مورد)

2

اطفای حریق و امداد رسانی خودروها( 1مورد)

3

جلوگیری و جمع آوری سد معبر و تابلوهای مزاحم( 28مورد)

4

صدور اخطاریه ساخت و ساز غیر مجاز( 35مورد)

5

صدور اخطاریه ورود فاضالب به معابر( 15مورد)

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( 15مورد)

9

اطفای حریق زمین های کشاورزی(سفال) و باغات( 12مورد)

10

زنده گیری مار کبری وغیره وانتقال آن به طبیعت( 3مورد)

11

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

12

شرکت در عملیات نجات جان فرد سقوط کرده در چاه

13

مدیریت بازار هفتگی( دوشنبه بازار)

15

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

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

1

انتشار گزارش عملکرد چهارساله شورای دوره پنجم در سامانه اطالع رسانی شهرداری وفضای مجازی

2

برگزاری مسابقه ی دلنوشته ای به خادمان شهری به مناسبت  14تیرماه روز شهرداریها و دهیاری ها

3

برگزاری مسابقه حل جدول با موضوعات مدیریت شهری به مناسبت روز شهرداریها و دهیاری ها

4

برگزاری مسابقه پیامکی من با حجابم چون ...به مناسبت هفته عفاف و حجاب

5

برگزاری مسابقه پیامکی به مناسبت هفته معلم

6

برگزاری مسابقه ماه مهربانی ویژه روزه اولی ها به مناسبت ماه رمضان

7

برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوع برگزاری انتخابات پرشوردر ایام کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی به
مناسبت  27اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی

8

فضاسازی سطح شهربه مناسبت های مختلف از جمله(دفاع مقدس15،خرداد،محرم،عاشورا،شهادت امام جعفرصادق(ع)،ماه
رمضان،شب قدر،بازگشایی مدارس،هفته سربازان امام زمان و...

9

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای گمنام غواص و شهدای آرمیده در مزار مسلمین شهر قرق به مناسبت های مختلف

10

دیدار مستمر با خانواده های شهدا ،جانبازان و ایثارگران به مناسبت های مختلف

11

تجلیل خانواده شهید مدافع حرم شیبانی به نمایندگی از خانواده های شهدا از شهردار وشورای اسالمی شهربابت اقدامات شهرداری قرق در راستای
تکریم شهدا

12

تجلیل از کارکنان خدوم شهرداری به مناسبت های مختلف

13

جمع آوری زباله های رها شده در پارک جنگلی قرق با همراهی نوجوانان همیار طبیعت هیئت حسینیه شهید مطهری

14

همکاری با مابع طبیعی در خصوص اجرای محدودیت های روز طبیعت

15

تقدیر از پزشک مرکز جامع سالمت شهر بمناسبت روز پزشک

16

بررسی مشکالت ورزشکاران در دیدار با نمایندگان ورزشکاران

انتشار گزارش عملکرد چهارساله شورای دوره پنجم

18

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

19

فضاسازی شهری و نصب بنرهای مناسبتی

20

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

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

21

تجلیل خانواده شهید مدافع حرم شیبانی همراه با رئیس بنیاد شهید شهرستان علی آباد به نمایندگی از خانواده های شهدا از
شهردار و شورای اسالمی شهر بابت اقدامات شهرداری قرق در راستای تکریم شهدا

تقدیر امام جمعه بخش بهاران وجانشین سپاه گرگان از شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
بابت بازسازی المان شهدا و نصب تابلو شهدا

تجلیل از کارکنان خدوم شهرداری به مناسبت های مختلف

22

تقدیر از پزشک مرکز جامع سالمت شهر بمناسبت روز پزشک

جمع آوری زباله های رها شده در پارک جنگلی قرق
با همراهی نوجوانان همیار طبیعت هیئت حسینیه شهید مطهری

همکاری با منابع طبیعی در خصوص اجرای محدودیت های روز طبیعت

بررسی مشکالت ورزشکاران در دیدار با نمایندگان ورزشکاران

23

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

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

3

حضور در نشست مردمی نمایندگان محترم شهرستان در سطح شهر

4

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

5

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

6

پیگیری بافت فرسوده شهر قرق منتج به تصویب کلیات طرح بافت فرسوده شهر قرق در کارگروه استانی وارسال پرونده به
مراجع ذیربط

7

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

8

دیدار با قائم مقام اداره کل بهزیستی استان و رئیس بهزیستی شهرستان گرگان در خصوص بیان مشکالت مددجویان

9

نشست مشترک با ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان و مسئول واحد منابع طبیعی تقی آباد در خصوص حریق و
قاچاق های عرصه های جنگلی

10

دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان و ریاست اداره ورزش و جوانان گرگان

11

دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بابت پیگیری احداث کتابخانه عمومی قرق

12

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

13

دیدار با رئیس اداره آب و فاضالب شهر قرق در خصوص مشکالت آب شرب

14

دیدار با مدیرعامل بانک سپه استان جهت تاسیس شعبه این بانک در شهر قرق

15

دیدار با رئیس اداره برق شهرستان گرگان و ریاست اداره برق بخش بهاران در خصوص مشکالت برق شهر

16

دیدار با فرمانده بسیج اصناف و ادارات شهرستان گرگان

17

دیدار با رئیس کمیته امداد شرق گرگان در خصوص کمک به تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)

24

گزارش تصویری از دیدار با مسئولین و پیگیری مسائل شهر

25

گزارش تصویری از دیدار با مسئولین و پیگیری مسائل شهر

26

پیگیری تسریع در انجام خدمات ادارات خدمات رسان

افتتاح ادارات خدمات رسان آب و فاضالب و اتفاقات برق

27

گزارش عملکرد واحدمالی
ردیف

شرح

1

ثبت تعداد 430اسناد حسابداری تا پایان 1400/06/31

2

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

3

تهیه و تصویب بیالن وتفریغ شهرداری صورت های مالی سال  1399شهرداری

4

تهیه و تصویب گزارش حسابرسی صورت های مالی سال  1399شهرداری

5

انجام گزارش معامالت فصلی وگزارش مالیات بر ارزش افزوده بهار وتابستان

6

تنظیم و انعقاد قرارداد با پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی)

7

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

8

خرید قیر 60در 70بصورت اسناد خزانه از طریق سامانه ستاد معامالت عالی

9

ارسال گزارش مطالبات بدهی ها در فصل بهار و تابستان به اداره کل اقتصاد و دارایی استان

10

تهیه اسناد تغییر وتحول شهردار دوره پنجم و ششم

11

تهیه و ارسال به موقع اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی به اداره کل مالیاتی کشور
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تراز 4ستونی
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

حساب کل
موجودى نقد و بانک

46.474.344.040

42.209.506.950

4.264.837.090

0

اسناددریافتنى تجارى

4.928.740.154

2.353.406.801

2.575.333.353

0

بدهکاران غیرتجارى

3.442.712.643

علی الحساب ها
درآمدهای درجریان
درآمد ها در جریان جدید
بستانکاران تجارى

3.442.712.643

80.000.000

0

80.000.000

0

0

1.659.201.659

0

1.659.201.659

1.091.959.585

279.438.579

812.521.006

16.830.678.746

21.220.493.408

0

4.389.814.662

بستانکاران غیرتجارى

14.122.451.704

15.645.986.963

0

1.523.535.259

سپرده اشخاص

449.263.057

2.779.405.216

0

2.330.142.159

0

8.782.159.186

0

8.782.159.186

450.646.121

22.991.866.058

0

22.541.219.937

0

10.649.999

0

10.649.999

وظیفه -3عمران شهری

672.641.376

0

672.641.376

0

هزینه های جاری

11.489.519.298

100.398.050

11.389.121.248

0

مازاد سنواتی
درآمد ها
منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای

تملک دارائی های سرمایه ای

17.999.556.145

0

17.999.556.145

اختتامیه و افتتاحیه

27.129.515.535

27.129.515.535

0

0

جمع کل

145.162.028.404

145.162.028.404

41.236.722.861

41.236.722.861

هزینه های عمران شهری
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

17.416.612.145

0

17.416.612.145

0

حساب معین

476.840.000

0

476.840.000

0

زمین

90.454.000

0

90.454.000

0

سایر دارایی های تولید نشده

15.650.000

0

15.650.000

0

17.999.556.145

0

17.999.556.145

0

ساختمان و سایر مستحدثات
ماشین آالت و تجهیزات

جمع هزینه های عمرانی

هزینه های اداری –شهری
گردش بدهکار

حساب معین

گردش بستانکار

مانده بدهکار

جبران خدمت کارکنان

2.407.978.821

100.398.050

2.307.580.771

0

استفاده از کاالها و خدمات

5.803.352.558

0

5.803.352.558

0

کمک های بالعوض

506.070.000

0

506.070.000

0

رفاه اجتماعی

1.980.207.192

0

1.980.207.192

0

سایر هزینه ها
جمع هزینه های جاری

مانده بستانکار

791.910.727

0

791.910.727

0

11.489.519.298

100.398.050

11.389.121.248

0

درآمدهای شش ماهه دوم سال 1400
گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

مانده بستانکار

حساب معین
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

45.469.961

8.818.303.059

0

8.772.833.098

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

0

238.348.435

0

238.348.435

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

0

732.981.346

0

732.981.346

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

0

436.640.941

0

436.640.941

کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

0

11.522.674.000

0

11.522.674.000

اعانات  ،کمک های اهدایی و دارائی ها

405.176.160

1.242.918.277

0

837.742.117

جمع درآمدها

450.646.121

22.991.866.058

0

22.541.219.937

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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