


TITLE GOES HERE

This is a sample text. You simply add 
your own text and description here. This 
text is fully editable. It can be replaced 
with your own style. 





حوزه 

فنی و عمرانی 



و مقداراندازه (محل)مکان  شرح فعالیت ردیف

متر مربع1600 شهرک فرهنگیان دانشاحداث پارک 1

مترمربع2000 جنب آبگرم معدنی  پارک بلوار 2

متر مربع1000 محوطه شهرداری احداث بوستان شهرداری 3

تن2444 سطح شهر آسفالت و لکه گیری معابر 4

متر مربع300 آبادتانکشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بس صنعتیتکمیل و راه اندازی کشتارگاه نیمه 5

متر مکعب25000 اوجان چای خاکبرداری و الیروبی اوجان چای 6

متر طول جدول گذاری2540
متر مربع کفپوش6460

او میدان والیت  ، پارک های صب)سطح شهر 
ره فرهنگیان و بلوار و شهرداری ،محوطه ادا

ید برق خیابان دکتر شریعتی، کوچه شه
وجودی، کوچه های معصومی، شهید  

.....(بهمن و29خوشبخت، خیابان 

و جدول گذاری اجرای کفپوش 7

متر طول17 جاده ترانزیت ترانزیتاجرای تعریض پل جاده 8

- مقبره مزار شهداء اجرای مقبره مزار شهداء 9

متر مکعب10000 کارخانه آسفالت مشارکتی شهرداریخاکبرداری قسمتی از کارخانه آسفالت 10

- میدان آزادی اصالح و اجرای میدان آزادی 11

عناوین اصلی



احداث پارک دانش

شهرک فرهنگیان









ساماندهی ورودی و محوطه 

پارک صبا



قبل



در حال اجرا

استانداریشوراهای حضور مدیر کل محترم دفتر امور شهری و 



رنگ آمیزی و نصب تابلو ورودی



ساماندهی ورودی پارک صبا



پارک بلوار

جنب آبگرم معدنی







احداث بوستان شهرداری 

و ساماندهی محوطه







گاه  تکمیل و راه اندازی کشتار

صنعتی شهردارینیمه 







–فنی و عمرانی 
خدمات شهری

کشتارگاهشوراهای استانداری در افتتاح حضور مدیر کل محترم دفتر امور شهری و 



ساماندهی مزار شهداء

خیابان شهداء–هالل احمر 



قبل



بعد



آسفالت ریزی و لکه گیری

سطح شهر



محل ردیف محل ردیف

3کوچه اخالص  15 (ساحلی )خیابان ورزش   1

عترتروبروی مدرسه 16 کشتارگاه 2

اول ، دوم ، سوم و چهارکوچه جهاد 17 اسکی کند خیابان آبگرم 3

میدان امام حسین 18 جاده ترانزیت روبروی دادگستری 4

میدان والیت  19 کوچه آذرمی 5

اجرای سرعت گیر ها 20 کوچه صداقت 6

مسیر تور دوچرخه سواری 21 خیابان دکتر شریعتی 7

محوطه شهرداری 22 خیابان سفیر امید 8

خیابان شهداء 23 خیابان جهاد جنوبی 9

مسیر شهرک ولیعصر و بیمارستان استاد شهریار 24 خیابان فرهنگ 10

و بانک کشاورزیمیدان شهریاربطرف آبگرم 25 شهداءخیابان 11

کوچه مسجد 26 شهرک فرهنگیان 12

شهرک دادگستری 27 پارک فرهنگیان 13

کوچه نور 28 شهید خوشبختکوچه 14



آخر خیابان شهداء روبروی دادگستری

تیخیابان دکتر شریع کوچه صداقت–خیابان مطهری 



معابر اسکند
یباالتر از فرماندار–خیابان طالقانی 

جاده ساحلی 



میدان شهریار

میدان  امام حسینخیابان فرهنگ



معابر جهاد شمالی

شهرک دادگستری



معابر جهاد شمالی

شهرک دادگستری
ورودی از سمت سرابمیدان والیت



جنب اداره کار و رفاه 

خیابان جنب اداره پست



معابر جهاد شمالی   



میدان امام حسینکوچه نور

خیابان مطهری



جاده ترانزیتخیابان سفیر امید 

ورودی پارک و  جلوی کتابخانه

معابر شهرک دادگستری



میدان والیت 
سمیدان هفت تیر تا خلیج فار



ساماندهی میدان والیت 

کاشت گل–کف پوش –جدول 







احداث جدول وکف پوش 

سطح شهر



اجرای کف پوش در خیابان طالقانی روبروی فرمانداری

(پیاده رو روبروی مینی بوسداران ) اجرای کف پوش در جاده ترانزیت 



اجرای کف پوش در خیابان طالقانی روبروی فرمانداری

(پیاده رو روبروی مینی بوسداران ) اجرای کف پوش در جاده ترانزیت 

روبروی کانون پرورش فکری کودکان

خیابان دکتر شریعتی

خیابان جمهوری 

روبروی اداره دامپزشکی

بهمن29خیابان 

میدان امام حسین



کوچه شهید وجودی

خیابان فرهنگ

14-13گلستان 

کوچه گلها



کانال کشی کوچه های معصومی



جوب کشی آخر کوچه گلستان



جوب کشی وکانال کشی در خیابان شهید وجودی

جوب کشی در خیابان سفیر امید



ایجاد بلوار در آخر خیابان ملت

18ایجاد آبرو در گلستان



ساماندهی جوب در خیابان آزادی

جوب کشی در آخر خیابان ملتاجرای جدول در کوچه خوشبت

جوب کشی در خیابان آزادی 



تعریض پل جاده ترانزیت



زیر سازی جهت تعریض ورودی جاده خیرآبادزیر سازی جهت تعریض ورودی جاده خیرآباد ایجاد راه دسترسی کارخانه آسفالت و برداشت محوطه



سازمان مدیریت حمل ونقل



عنوان عنوان 

فقره30تاکسی رانی و وانت به تعداد صدور پروانهن هاو راه اندازی مجدد و دریافت تصاویر از دوربیساماندهی دوربین های ترافیکی

در رورو متصویب نصب سرعتگاه به منظور کاهش تصادقات و افزایش ایمنی عبور
فقره      40و تعویض پروانهتاکسی رانی و وانت به تعداد تمدیدسطح شهر برای مصوبه شورای ترافیک شهرستان

فقره90استعالم از ادارات ذی ربط به تعداد انجام خط کشی عابرهای پیاده در سطح شهر و رنگ آمیزی سرعتگاه ها

فقره30به تعداد معرفی جهت تعیین صالحیت به اماکن عمومیعدد 60به تعداد تهیه و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی

ال  کنترل و نظارت بر عملکرد مراکز ماینه فنی و پیگیری ان ها و همچنین ارس
و استانداری محترمگزارش عملکرد ماهانه مراکز بع فرمانداری

نفر45معرفی راننده گان فعال به بیمارستان شهریار جهت تست مرفین 

ا عضویت نعاینه فنی خودروهای سبک شهرستان بستان آباد بتشکیل ستاد شهری
ان به  مسئول معاینه فنی شهرداری و نماینه محیط زیست و نماینده راهور شهرست

منظور بازرسی ماهیانه از مراکز ماینه فنی شهر
تمدید پروانه آژانس به تعداد یک فقره

از وزارت  پیگیر نصب دوربین در مراکز معاینه فنی شهر مطابق دستور العمل ارسال
نفر  50وانت و نیسان به تعداد ثبت نام رانندگان حمل بار درون شهریکشور

جلسات شورای سازمان و هیت مدیره جهت تحقق و پیش برد اهداف  برگزرای
دستگاه174ثبت نام کامیون و وانت های گازوئیلی به تعداد مورد13سازمان 

دستگاه16ثیت نام وسائط نقلیه سبک و سنگین شهرداری به تعداد ریال4200000000به مبلغ 98و تنظیم بودجه سال تهیه

مصوبه شورای تامین شهرستاننصب دکل دوربین در میدان والیت طبق
هت شهر و کمک به واحد سد معبر جفعال بودن واحد گشت کنترل و نظارت سازمان در سطح

حل مشکل نیسان های میوه و تره بار

اسناد حسابداری برای هزینه های سازمانتهیته و تنظیم
لقات  فعال نمودن هیت انظباطی و رسیدگی به تخدریافت و رسیدگی به شکایات مردمی و

رانندگان متخلف  

ها به هیت مدیره و شورای شهرپیشنهاد نرخ جدید کرایه تاکسی و آژانسمورد عوراض خودرو 952صدور تعداد

نصب چهار مورد تابلو اعالم کرایه در مسیرهای مشخص شده در سطح شهرتهیه و تنظیم اسناد حسابداری برای هزینه های سازمان

شرکت در شورای ترافیک و اجرای مصوبات جلسات  نصب تابلو های شهداء و نام گذاری خیابان و کوچه ها طبق مصوبه

همکاری با واحد خدمات شهری همراه با راهنمایی رانندگی جهت ساماندهی وانت بار های سطح شهر98بهمن 12رژه موتوری و تاکسی های شهر در روز 



نصب دکل دوربین ترافیکی میدان والیت

جلسه شورای ترافیک شهرداری اتاق کنترل دوربین های ترافیکی



خط کشی و رنگ آمیزی سرعتگاه ها و خط عابرین پیاده در سطح شهر



مینصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و انتظا

نصب تابلو معابر



زفضای سب–خدمات شهری 



فعالیت ردیف فعالیت ردیف

صبا –بوستان شهرداری -بلوار–سبز در پارک های دانش احداث فضای 19 کارهای تکمیلی کشتارگاه 1

در پارکهانصب  و تعویض و تعمیر وسایل بازی و ورزشی 20 بوستان شهرداری-صبا–بلوار –کارهای تکمیلی پارک دانش  2

با سازمان جهت نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و انتظامیهمکاری 21 رنگ آمیزی جداول سطح شهر 3

رفع سد معابر در سطح شهر با همکاری نیروی انتظامی 22 هرنصب و تعمیر و تعویض سطل زباله در سطح ششستشوی باکس های زباله و 4

شهرسازیهمکاری با اجرای احکام و 23 شستشوی جداول و جوب های سطح شهر  5

نصب المان ها و بنر های مناسبتی و تزئین شهر 24 جداول و جوب های سطح شهر تعمیری 6

به روشنای شهر و نصب انواع چراغ در سطح شهرساماندهی 25 نظافت دسته جمعی محالت  7

ساماندهی هفته بازار 26 تعمیری کانال کوچه موحد 8

و خاکبرداری اوجان چای  و کانال های سطح شهرالیروبی 27 آمییزی آالچیق های پارکهارنگ 9

در سطح شهرزنده گیری سگ های بال صاحب 28 کاشت درخت و گل سبز میدان والیت 10

و رفت و روب و شستشوی معابر سطح شهر تنظیف 29 کاشت درخت و گل در بلوارهای جاده ترانزیت  11

شهری و نخاله های ساختمانی برداشت روزانه پسماند 30 نصب تابلوی خوشامد گویی در ورودی شهر از سمت تبریز  12

درختانسم پاشی 31 بلوار بانک کشاورزیدرخت و گل کاشت 13

احداث مقبره در مزار شهداء 32 جهت بازگشایی معابرهمکاری 14

و تنظیف معابر مدارس در بازگشایی مدرسه هاشستشوی 33 های واقع در خیابان هالل احمربازسازی مغازه 15

.... عمومی و محالت و ادارت وضد عفونی معابر و اماکن 34 و انتقال پسماند به محل جدیدباکسازی و ضدعفونی محل دفن پسماند 16

کننده به اهالی شهر جهت استفاده خانگیپخش مواد ضد عفونی 35 های زباله سطح شهر ضد عفونی جوب ها و باکس 17

تن200تراشه و سردلکه گیری معابر با آسفالت 36 جنازه مربوط به بیماری کرونا9تحویل و دفن تعداد  18



واربل-مسافر –رنگ آمیزی آالچیق های پارک صبا  الیروبی و خاکبرداری اوجان چای



خدمات محله ای شهرداری در طول هفته در کلیه محالت سطح شهر 



پارک ها و اماکن عمومی سطح شهر -نظافت عمومی محالت



کاشت گل در بلوار های سطح شهر 



کاشت گل در بلوار های سطح شهر 



سم پاشی–هرس درختان خشک –چمن زنی 



زنده گیری سگ های بالصاحب–شستوشوی جوب ها و جداول سطح شهر –شستشوی باکس های زباله 



آماده سازی جایگاه و شرکت در راهپیمائی ها و مناسبت ها

دیوار کشی در آخر خیابان شهدا و کوچه بهار الیروبی و تنظیف کانال های سطح شهر



احداث مقبره برای مزار شهداء
تعمیر ، تعویض  و نصب پلهای آهنی در ورودی خیابان ها و کوچه ها

نظافت معابر در روزهای عزاداری  و تاسوعا و عاشورای حسینی



نصب تابلوی ورودی شهر از طرف تبریز و تهران



شستشوی معابر مدارس مسیر گشای در خیابان شریعتی

بازسازی مغازه های واقع در هالل احمر



شن ریزی معابر سطح شهر کانال کوچه موحد



رنگ آمیزی جداول سطح شهر



تعویض تصاویر شهدا و پیام های شهروندی در بلوارهای 

ر امیدساماندهی کانال انتهای خیابان سفی

تساماندهی روشنایی خیابان مل



بازگشایی کانال های سطح شهر تساماندهی روشنایی خیابان مل



خاکبرداری و ساماندهی بستر رودخانه اوجان چای



ایجاد حفاظ برای کانال جاده ترانزیتتکمیل محل نگهداری دام در کشتارگاه



ساماندهی کانال واقع در راه شهرک فرهنگیان از ظرف جاده ترانزیت



آماده سازی شهر برای مناسبت ها گلستان بیست و چهار 





ورق جهت نصب پوستر های انتخاباتی 150نصب کارتون پالس به تعداد



ورق جهت نصب پوستر های انتخاباتی 150نصب کارتون پالس به تعداد

ایجاد فضای سبز و کاشت درخت مثمر در ورودی شهر از سمت سراب 

ساماندهی پیاده رو آخر خیابان شهداء و کاشت درخت 
ایجاد حفاظ برای محوطه فضای سبز ورودی پارک صبا

رنگ آمیزی و کاشت بلوار جدید خیابان ملت



اصالح میدان آزادی و اجرای بلوار در خیابان آزادی و کاشت فضای سبز

کاشت گل در میادین و بلوار های سطح شهر و پارکها برای سال نو

میدان آزادی



مساجد و جایگاه های سوخت جهت پیشگیر از ویروس کرونا–ضد عفونی ادارات 



نصب جامایع و شیر آب در معابر پر تردد شهر برای استفاده مردم و پخش  

مواد ضد عفونی برای ضدعفونی خانگی جهت پیش گیری از ویروس کرونات 

دفن روزانه زباله ها وضد عفونی محل پسماند و انتقال به محل جدید در  

راستای پیشگیر از شیوع ویرو س کرونا 



در راستای پیشگیر از شیوع ویرو س کرونا .... المان های شهری و-جوب ها–باکس های زباله –معابر –عمومی اماکن ضد عفونی 



راستای پیشگیر از شیوع ویرو س کرونا در ... پیاده رو ها و-جوب ها–عفونی شبانه روزی  محالتضد 



راستای پیشگیر از شیوع ویرو س کرونا عفونی  روزانه تاکسی ها و خودروهای  شخصی در محل ورودی پارک صبا در ضد 



تانآسفالت سرد و معابر خاکی با شن در فصل زمس–لکه گیر معابر سطح شهر با آسفالت تراشه 



(امالک مصالح شده)بازگشای خیابان شهداء 



تعداد امداد و نجات ردیف تعداد آتش سوزی   ردیف

مورد2 مسجد 13 مورد12 مسکونی 1

مورد2 گازکپسول 14 مورد21 خودرو 2

مورد1 انفجار 15 مورد6 تجاری 3

مورد16 نجات مسکونی 16 مورد27 باغ و زمین زراعی 4

مورد6 خودروئینجات 17 مورد18 علوفه حیوانی 5

مورد3 نجات آسانسور 18 مورد24 بایرزمین 6

مورد34
واژگونی و 

تصادف خودرو 19 مورد9 کارگاه و کارخانه 7

مورد14 مارگیری 20 مورد2 مرغداری 8

مورد5 حیوانات 21 مورد19 متفرقه 9

مورد5 آبگرفتگی 22 مورد4 گورستان 10

مورد2 برق گرفتگی 23 مورد2 تاالب 11

مورد4 رانکشترهاسازی 24 مورد18 مرتع 12

ظامی و مبانی اولیه حریق و روش استفاده از کپسول آتش نشانی در مدارس و کارخانجات و نیروهای ن
بیمارستان و ادارت

اجرای طرح ایمنی در منازل و کارخانجات

و  سطح شهر محلول پاشی و ضد فونیها، همکاری با واحد خدمات شهری در موارد لزوم  ، سیالب
آماده باش  کامل در موارد لزوم  

های نظامی و آموزشی و مراسمات دولتیاستقرار در مراسمات و راهپیمای ها و مانور

مورد24طرح ایمنی مسکونی و تجاری ارئه

آتش نشانی و خدمات ایمنی
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محلول پاشی و ضد عفونی معابر



فرهنگی و اجتماعی



برگزاری مراسم استقبال از مسافرین نوروزی با حضور مسئولین -

تزئین و آماده سازی شهر در مراسمات ملی و مذهبی -

برگزاری جشنواره تابستانی در پارک صبا-

برگزاری جنگ شادی و جشن غدیر و جشنواره فطیر بستان آباد در پارک صبا -

هماهنگی با ادارات و نهاد های برون سازمانی در ارتباط و همکاری با شهردارمحترم -

پل ارتباطی شهروندان با پرسنل شهرداری-

ارائه عملکرد و اهداف شهرداری به شهروندان محترم -

پل ارتباطی صداو سیما و فعالین و خبرنگاران شبکه های مجازی با شهردار محترم-

تجلیل از کارمندان نمونه -

تجلیل از آتش نشانان شهرداری -

تهیه  المان های مناسبتی -

تجلیل از ورزشکاران-

تجلیل از کارمندان بازنشسته-

دیدار با مسئولین ادارات و نهاد ها در مناسبت های مربوطه-

همکاری در همایش های پیاده روی  -

برگزاری مراسم تجلیل از فرزندان نمونه کارکنان شهرداری -

برگزاری جشن آدم برفی در محل پرک صبا و اهدا جوایز-

نصب المان های مناسبتی و بنر های مناسبتی -

برف روبی و رنگ آمیزی تخم مرغ رنگی–برگزاری مسابقات طراحی تابلو ورودی شهر -

تهیه مواد ضد عفونی کننده برای کارکنان شهرداری -



میزخدمت در مسجد جامع قبل از نماز جمعهتقدیر از ورزشکاران مقام آوربازدید از مرکز نگهداری معلولین ذهنی







دیدارهای مردمی



بازدید رئیس دیوان عدالت  اداریا ز مجموعه شهرداریمیز خدمت در خیابان ملت









درخت کاری در روز درخت کاریاریبرگزاری مراسم جهت تجلیل از فرزندان کارکنان شهرد

رتقدیر کارکنان از زحمات شهردار محترم در روز شهردا

غبار روبی مزار شهداء



...(ماه محرم و–عید قربان )تهیه و نصب المان های مناسبتی 



...(سفره شب یلدا و–آدم برفی –بهمن ماه )تهیه و نصب المان های مناسبتی 



...(تهیه و نصب المان نوروزی و سفره های هفت سین و تخم مرغ های رنگی ، المان توپ ، چتر، پرنده  ، پرچم های رنگی و 



پاک بانالمان -تهیه و نصب المان های نوروزی و سفره های هفت سین در سطح شهر



شهرسازیحوزه 
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(فقره96) تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده ماده صد   

(فقره 37)5تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده ماده 

(  فقره85)صدور پروانه ساختمانی  

(فقره129) صدور رای توسط اعضای کمیسیون بدوی و تجدید نظر 

(  فقره 110) مجوز صدور نقشه 

(  فقره 267) صدور گواهی معامله 

(فقره706... ) برق و گاز و بانک و سایرو–جواب استعالمات آب 

(فقره26) صدور برگه پایان کار ساختمانب 

(107) صدور برگه عدم خالفی 

(مورد1247) بازدید از امالک متقاضیان 



حوزه مالی اداری



حوزه مالی

مالی
1398

هزینه عمرانی
40/514/901/622

هرینه جاری
79/215/850/703

درآمدمحقق شده
125/000/000/000



درآمد و محاسبات
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