
 

 

 

 

 واحد کنترل نظارت ماهه  6گزارش 

 قلعه عسگر-زیارت-وادان-لومان-منطقه زان منطقه کیالن عنوان ردیف

 52 116 اخطار به مالکین 1

2 
استعالم از جهاد جهت مالکین 

 مختلف
39 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 واحد آتش نشانی

 مقدار تعداد نوع فعالیت ردیف

 29 اطفای حریق 1

 6 درخترفع خطر سقوط  2

  2 حمل جنازه  3

 3 انحراف خودرو از جاده 4

 3 رفع گرفتگی فاضالب 5

 1 گرفتن مار 6

 

 

 

 



 

 

 واحد تاسیسات

 نوع فعالیت ردیف

 تعمیر و راه اندازی پمپ چاه ساران 1

 جمع آوری پل عابر پیاده سر آسیاب 2

 نصب و تعمیر مانع هوایی در چند مرحله 3

 عالئم جهت مانعنصب چراغ خطر و  4

 کابل کشی ساختمان شهرداری جهت اتوماسیون و خط تلفن 5

 کنده کاری لوله کشی و تعویض فلکه جهت انهار باغات در چند مرحله 6

 ساخت تابلو و رنگ آمیزی آنها 7

 ساخت چند هدد دریچه و پل جهت انهار 8

 پروژکتور در پارک معلمتعویض المپ های خیابان شهید عظیمی و محله ساران و نصب  9

 جمع آوری کولر های گازی تاالر و نصب آنها در ساختمان شهرداری، شورای شهر، آتش نشانی 10



 

 

 واحد موتوری

 نوع فعالیت ردیف

 تعمیر جلوبندی و ترمز ماشین های پلیس ساختمان و عمران)مزدا( 1

 43ص365تعمیر ترمز کامیون  2

 خنک کن آنتعمیر چرخ جلوی لودر و  3

 808تعمیر موتور گریبکس خاور تانکر  4

 34ص619راه اندازی نیسان کمپرسی  5

 خرید و تعویض الستیک های ماشین حراست و معاونت 6

 29ص411خرید و تعویض الستیک کامیون بنز  7

 تعمیر ترمز و جلوبندی زانتیا 8

 

 

 



 

 

 واحد خدمات شهر

 مقدار تعداد نوع فعالیت ردیف

 تن روزانه 5میانگین  و حمل به گندک جمع آوری زباله از سطح شهر و حریم به صورت روزانه 1

 های سطح شهرجمع آوری نخاله  2

 سطح شهر در چند نوبت رفت و روب 3

 شستشوی جداول و سطل های زباله در چند نوبت 4

 رفع گرفتگی کنال های آب 5

 توزیع سطل های زباله جدید در سطح شهر 6

 تعویض سطل های زباله فرسوده در سطح شهر 7

 شماره گذاری سطل های زباله 8

 چاله های سطح شهر توسط نخاله آسفالتپر کردن  9

 137رسیدگی مشکالت شهروندان از طریق تلفن  10

 10 ازی قبر جهت اموات سطح شهرآماده س 11

 جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر طی دو مرحله 12

 

 



 واحد فضای سبز

 مقدار تعداد نوع فعالیت ردیف

 آبیاری فضای سبز 1

 علفزنی پای درختان و ایجاد تشک جهت آبیاری 2

 حذف پاجوش درختان 3

 سرزنی چمن و علف زنی آنها طی چند نوبت 4

 هرس فرم ترون ها 5

 سمپاشی درختان 6

 متر مربع 100 گلکاری به میزان  7

 حسینیه کیالن و ایستگاه تاکسیچمن کاری جلو  8

 خاکریزی پشت جداول تعویض شده در بلوار فاجان و کل باغ شکر 9

 متر 5000 لوله گذاری به متراژ جهت تامین آب باغستان سالمت 10

 مرمت و تعمیرات لوله و اتصاالت فضای سبز 11

 



 

 

 امالک و اموال

 مقدار تعداد نوع فعالیت ردیف

 مورد 126 تفصیلی()طرح مبایعه 1

 مورد 2 سند از شهرداری به نام عربی ها 2

 متر به نام شهرداری 300صدور مبایعه نامه بین شهرداری و حسن پیرمردی به میزان  3

سالن -تاالر-گورستان-شهرداریساختمان -وراث کیالنی-قارچ کوهان-فاجان-زمین های حمام محسنی سند پیگیری 4

 دکتر بابایی-مشکالنی-گلزاده غفوری-همایش ها

 جانمایی زمین منبع آب ساران 5

 شماره گذاری اموال شهرداری در تمام واحد ها 6

 عدد تعهد نامه غیر مالی در دفترخانه)طرح تفصیلی( 10دریافت  7

 

 

 

 

 



 

 شهرسازی و معماری

 پایانکار عدم خالف دیوارکشی تمدید پروانه ساختمانیپروانه  تاریخ ردیف

 6 9 7 4 21 29/12/97الی  1/12/96 1

 0 2 0 1 1 31/1/97الی  1/1/97 2

 0 1 1 1 7 31/2/97الی  1/2/97 3

 3 4 5 0 9 31/3/97الی  1/3/97 4

 5 9 0 1 16 31/4/97الی  1/4/97 5

 5 1 2 0 7 تاکنون  1/5/97 6

 

 

 

 



 

 

 اداری و کارگزینیامور 

 تعداد عنوان ردیف

 صدور احکام کارگزینی 1

 صدور ارزشیابی 2

 صدور مانده مرخصی 3

 صدور احکام 4

 4190 نامه های وارده 5

 2329 نامه های صادره 6

 6519 کل نامه های ثبت شده 7

 

 



 

 

 امور مالی

 خالصه درآمد و هزینه

 هزینه درآمد ماه ردیف

 276.969.982 962.638.423 فروردین 1

 2.322.909.695 9.592.357.265 اردیبهشت 2

 8.243.151.257 13.032.502.083 خرداد 3

 9.003.258.213 12.768.772.669 تیر 4

 19.846.289.147 36.356.270.440 جمع

 

 

 



 فنی و عمران

 مقدار عنوان ردیف

 متر طول 520 جدولگذاری بلوار امام خمینی و دور برگردان 1

 متر طول 500 بهشت و کوچه دانش و بن بست اندیشه و خیابان فاضلی جدولگذاری خیابان 2

 متر طول 500 عمادالدین -فریدون جاه-جدولگذاری خیابان آفرینش 3

 متر طول 750 جدولگذاری خیابانهای بهشتی و صادقی 4

 متر طول 850 جدولگذاری محله ساران 5

 متر طول 150 خیابان شهید عظیمیجدولگذاری  6

 متر طول 1000 جدولگذاری بلوار کردر 7

 متر طول 1500 جدولگذاری کوچه های محله کردر 8

 متر طول 940 جدولگذاری میدان امیر کبیر و کوچه های منتهی به آن 9

 متر طول 600 جدولگذاری بلوار گزستان 10

 تن 1500 شهرخرید آسفالت و لکه گیری معابر سطح  11

 متر مربع 300 دیوارکشی جهت تعریض بلوار اصلی 12



 

 کمیسیون ماده صد

 تعداد عنوان ردیف

 فقره 20 تسویه حساب 1

 مورد 2 77ارجاع به ماده 2

 13 عدم تسویه 3

 فقره 1 عدم مراجعه مالک 4

 فقره 6 ارجاع به تجدید نظر 5

 فقره 3 تخریب 6

 

 

 

 

 

 



 

 دایره حقوقی

 تعداد پرونده ،حکم،کارشناسی،جلسه،اظهار نامه شرح عملکرد ردیف
 پرونده 14 تعداد پروندهای شهرداری در شعبات دادگستری 1

 پرونده 10 تعداد پروندهای نتیجه گرفته 2

 پرونده 4 تعداد پروندهای جریانی 3

 پرونده3 تعداد پروندهای شهرداری در دیوان عدالت اداری 4

 حکم 7 دستورات مستقیم از دادستانی)اعم از آرای تخریب و غیره...(تعداد  5

 شکایت 2 تعدا شکایات صورت گرفته توسط شهرداری 6

 کارشناسی 15 تعدادکارشناسی های انجام شده  7

 اظهار نامه 8 تعداد اظهار نامه های وارده  8

 اظهار نامه 6 تعدا اظهار نامه های صادره 9

 جلسه 3 جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستانحضور در  10

 جلسه 3 دفاعیات حضور یافته در دادگاه 11

 جلسه 5 دفاعیات حضور یافته در دادسرا 12

 پرونده 13 تشکیل پرونده های جهاد نسبت به اراضی روستای زان و زیارت 13

 جوابیه 3 جوابیه به بازرسی استان 14

 جوابیه 23 ارسالی ادارات و مراجعین حقوقیجوابیه نامه های  15

 رای مثبت 4 تعدادآرای مثبت شکایتی اداره کار 16

 اجرائیه 7 در اداره ثبت اسناد 77صدور اجرائیه ماده   17

 


