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گزارش عملکرد

گزارش عملکرد سازمان عمران شهرداری سیرجان

بـه  توجـه  بـا  سـیرجان  شـهرداري 
پروژه هـاي  شـهر،  روزافـزون  گسـترش 
عمرانـي فراوانـي را در دسـت طراحـي 
بـا  كـه  پروژه هـا،  ايـن  دارد.  اجـرا  و 
گسـترش شـهر روز به روز برتعدادشـان 
نظـام  مسـتلزم  مي شـود،  افـزوده 
بـا  بايـد  اسـت كـه  ويـژه اي  مهندسـي 
صـورت  مسـوول  سـازماني  سرپرسـتي 
عمـران  و  مهندسـي  سـازمان  پذيـرد. 
شـهر سـیرجان بـر پايه همیـن ضرورت 

اسـت. يافتـه  تشـكیل 
بـه  وابسـته  كـه  سـازمان  ايـن 
شـهرداري سـیرجان اسـت فعالیت هاي 
گوناگونـي را در دسـتور كار خـود دارد 
كـه هـر يـك بـا بهره گیـري از پرسـنل 
در  دقیـق  برنامه ريـزي  و  متخصـص 
سـازمان  هـدف  اسـت.  انجـام  دسـت 
طرح هـاي  كیفـي  و  كمـي  ارتقـاي 
عمرانـي، تسـريع در اجـراي آنهـا و رفع 
اساسـي شـهرداري سـیرجان  نیازهـاي 

اسـت.  عمـران  و  مهندسـي  زمینـه  در 
اهـداف  و  فعالیت هـا  مهمتريـن  از 
پیـش روی سـازمان عمـران شـهرداری 
سـیرجان بـه صـورت اختصـار می تـوان 
توسـط  امانـی  پروژه هـای  انجـام  بـه 
پروژه هـای  انجـام  امانـی،  نیروهـای 
پیمانـی توسـط پیمانكار، انجـام فعالیت 
سیاسـتگذاری  تحقیقاتـي،  و  تولیـدی 
كیفـی،  لحـاظ  از  عمرانـی  پروژه هـای 
تحقیـق،  زمانـی،  و  مالـی  كمـی، 

مهندسـی  فنـون  آمـوزش  پژوهـش، 
مرتبـط بـا فعالیت هـای سـازمان، ايجاد 
بـرای شـهرداری در  اجرايـی  پتانسـیل 
مواقـع مورد نیـاز جهت شـروع ضروری 
عملیـات اجرايـی و يـا در زمـان اعمـال 
پیمانـكاران،  بـه   48 يـا  و   46 مـواد 
مديريـت پروژه هـای عمرانی شـهرداری 
بـازوی اجرايـی  بـه عنـوان اصلی تريـن 
شـهرداری و ارايـه خدمـات بـه بخـش 

كـرد. اشـاره  خصوصـی 
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 بخش كودك و نوجوان
نقاشـي  قـرآن،  روخوانـي  رشـته هاي  آمـوزش 
زيبانويسـي  كـودك،  خـاق  تئاتـر  كـودك، 
)بلـز(،  كـودك  موسـیقي  تحريـري،  خـط  و 

خوانـي شـاهنامه  و  شـطرنج 
 بخش بزرگساالن و جوانان

آمـوزش رشـته هاي موسـیقي شـامل تـار، سـه 
ويولـن،  كمانچـه،  سـنتور،  تنبـك،  دف،  تـار، 

آواز گیتـار، 
آمـوزش رشـته هاي زيبانويسـي، چـرم دوزي، 
فن بیان، عكاسـي و فیلمبرداري، خوشنويسـي، 
تئاتـر، تیرانـدازي بـا كمـان، گويندگـي و اجرا 

و گلیـم بافي.
شـش  در  نفـر   550 از  بیـش  مجمـوع  در 

ماهـه اول سـال 95 از كاس هـاي آموزشـي و 
دوره هـاي فرهنگـي هنـري در مقاطـع مختلف 

كرده انـد. اسـتفاده  سـني 
 دوره ها و كارگاه هاي آموزشي رايگان

زندگـي  مهارت هـاي  كارگاه هـاي  برگـزاري 
همسـرداري  مهارت هـاي  موفـق،  خانـواده  و 
دوره  برگـزاري  فرزنـدان،  جنسـي  تربیـت  و 
همـكاري  بـا  اولیـه  كمك هـاي  آموزش هـاي 
مسـتمر  دوره هـاي  برگـزاري  احمـر،  هـال 
تـرك سـیگار(،  )جهـت  نیكوتین هـاي گمنـام 
گمنـام  وابسـتگان  هـم  دوره هـاي  برگـزاري 
)ويـژه آقايـان(، برگزاري كاس هـاي تیراندازي 
نارانان)ويـژه  بـا كمـان، برگـزاري كاس هـاي 
همسـران معتادان(، اسـتوديو ضبط و اسـتفاده 

گروه هـاي  و  هنرمنـدان  و  عاقه منـدان 
ضبـط  جهـت   )... و  پـارك  )راديـو  راديويـي 
نمايشـگاه هاي  برپايـي  برنامه هـا،  تدويـن  و 
مختلـف آثار هنرمنـدان در نگارخانـه راز مانند 
نمايشـگاه نقاشي اشـعار سـعدي بمناسبت روز 
اسـتاد سـخن، نمايشـگاه آثـار برجسـته خانـم 
دهقاني، نمايشـگاه عكس خرمشـهر بمناسـبت 
آزادسـازي خرمشـهر، نمايشـگاه نقاشي رنگ و 
روغـن، نمايشـگاه نقاشـي و سـفالگري توسـط، 
نمايشـگاه نقاشـي، تمريـن گروه هاي موسـیقي 
فرهنگسـرا  فضـاي  از  اسـتفاده  و  نمايـش  و 
كاس هـاي  دوره  پايـان  جشـن  برگـزاري  و 
مسـابقه  برگزيـدگان  از  تجلیـل  و  فرهنگسـرا 

نقاشـي )شـهر مـن(.

مهمترین فعالیت های انجام شده
 در فرهنگسرای شورای اسالمی شهر
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مروری بر مهمترین فعالیت های سازمان اتوبوسرانی

واحد عمرانی و حقوقی
تحت  پاركینگ های  اجاره  قرارداد  عقد   

نظارت سازمان اتوبوسرانی
 اجرای مزايده لوازم اسقاطی و فرسوده

سطح  ايستگاه های  تبلیغات  مزايده  اجرای   
شهر و بدنه اتوبوس

اتوبوس های  از  تعدادی  مزايده  اجرای   
سازمان اتوبوسرانی

در  ستايش  طرح  ايستگاه   4 نصب  و  اجرا   
سطح شهر

 نصب ورق بر روی 20 ايستگاه طرح ستايش 
در سطح شهر

 رنگ آمیزی 30 ايستگاه طرح ستايش
 ساخت و نصب 8 عدد پل جهت ايستگاهای 

طرح ستايش
ها  ايستگاه  فرسوده  صندلی های  عیب  رفع   
و نصب ورق به جای صندلی با توجه به صرفه 

اقتصادی برای سازمان
 آماده سازی و انجام تشريفات اداری جهت 

ساخت زمین والیبال ساحلی در سازمان

واحد انبار
برای  نیاز  مورد  يدكی  قطعات  خريد   
باطری،  )الستیك،  سازمان  اتوبوس های 
فیلتر  پروانه،  تسمه  روغن،  جنت،  شیلنگ، 

و....(
 توزيع لوازم و قطعات مورد نیاز اتوبوس ها 
جهت  روغن  3500لیتر  از  بیش  توزيع  و 

مصرف اتوبوس ها
قطعات  تعمیر  درخواست  و  پیگیری   

استوك اتوبوس ها جهت استفاده مجدد
 پیگیری در خصوص خريد نرم افزار نوسا 
معاونت  و  حراست  هماهنگی  با  انبار  جهت 
فاوا جهت  سازمان  و  شهرداری  اداری  مالی 
تجمعی  و  پويا  گزارشات  و  موجودی  ثبت 

انبار
 پیگیری بیمه آتش سوزی و كارگاهی

 خريد سیستم اعام اطفای حريق جهت 
انبار و تحويل قطعات و لوازم فرسوده موجود 
برنده  به  اداری  مراحل  طی  پس  انبار  در 

مزايده سازمان

واحد بهره برداری
 بازسازي و راه اندازي اتوبوس 457

 تعويض 104 رادياتور برای اتوبوس ها،
 تعويض سوزن پمپ انژكتور، پمپ باد، دبه هاي 
ترمز اتوبوس، سوپاپ ساعتي، سوپاپ زيرپا، سوپاپ 

درب اتوبوس
 باز و بست و تعمیر استارت و دينام

 تعويض لوازم پمپ باد
 سرويس و تمیزكاري لوله هاي سیستم باد

 تعويض كیسه باد
 تعويض سوپاپ ترازويي

 تعمیركامل موتور اتوبوس
 سرويس، راه اندازي و پشتیباني سیستم كارت 

بلیط 60 دستگاه اتوبوس
 تعمیر و راه اندازي دستگاه شارژ كارت مسافر 
از  و باجه بلیط فروشي و دريافت گزارش روزانه 

تراكنش اتوبوس ها

حسابداری
انجام كلیه امورات مربوط به ثبت، طبقه   

بندی، پرداخت و بايگانی اسناد مالی

درآمد
 درآمد حاصل از فروش بلیط 1میلیارد و 728 میلیون 

ريال
 درآمد حاصل از دربستی  238میلیون ريال

نظارت  تحت  پاركینگ های  از  حاصل  درآمد   
460میلیون ريال

 درآمد حاصل از تبلیغات 3میلیون و 650هزار ريال
 ساير درآمدهای حاصله بیش از 214میلیون ريال

از هیات مديره سازمان   پیگیری و اخذ مجوز 
ايستگاه های  تبلیغات  مزايده  انجام  مراحل  جهت 
خط واحد درون شهری و وصول مطالبات سازمان از 

انعقادهای طرف قرارداد سازمان

واحد نقلیه
 سرويس دهی بیش از 300 دستگاه برای 
كوهنوردی،  مهديه،  در  ندبه  دعای  جمعه،  نماز 
شهدای  هئیت  االحزان،  بیت  حسینی،  كاروان 

گمنام، بسیج، نیرو انتظامی
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ماه  شهريور  پايان  تا  ماه  فروردين  ابتدای  از    
امداد  و  حريق  اطفای  عملیات  مورد   675 تعداد 
و نجات توسط مامورين اين سازمان انجام گرفته 
آمار  كه طبق  آتش سوزی  فقره  كه شامل: 385 
هر ساله بیشترين حوادث آتش سوزی به ترتیب 
به آتش سوزی ضايعات، منازل مسكوني،  مربوط 
مراكز تجاری، وسايل نقلیه، فضاي سبز و درخت 
نسبت  با  مقايسه  در  كه  است  تجاری  مراكز  و 
و  داشته  افزايش  مشابه سال گذشته يك درصد 
تعداد 290 مورد عملیات امداد و نجات شهری و 
به  مربوط  ترتیب  به  موارد  بیشترين  كه  جاده ای 
بودن  گیر  تصادفات،  موذی،  و  مزاحم  حیوانات 

با  مقايسه  در  و  است  انگشت  به  حلقوی  اشیای 
درصدافزايش  يازده  گذشته  سال  مشابه  نسبت 
داشته است. تعداد مجروحین اين حوادث 81 نفر 
كه بیشتر مربوط به تصادفات رانندگی است و در 
مقايسه با سال گذشته 42 درصد افزايش داشته 
كه  نفر   32 شدگان  كشته  تعداد  همچنین  است. 
با  مقايسه  در  و  بوده  رانندگی  حوادث  بیشتردر 
افزايش  166درصد  گذشته  سال  مشابه  نسبت 
داشته است. خسارت تقريبی كه به اموال شخصی 
حدودا  آمده  وارد  امسال  حوادث  در  عمومی  و 

14310میلیون ريال است.
 64 مورد حضور در راهپیمايی، نماز جمعه و ساير 

برقراری  و  حوادث  از  پیشگیری  جهت  مناسبت ها 
امنیت.

آب  لیتر  هزار   478 میزان  به  آب رسانی  مورد   57  
جهت همكاری با شهرداری و ساير ادارات و ارگانها.

دوره های مختلف  آموزش  نفر ساعت  تعداد 9772    
مدارس،  ادارات،  كاركنان  شهروندان،  به  نشانی  آتش 

مراكز نظامی، بیمارستان ها و دانشگاه ها و ...
  طبق آمار بیشترين علل آتش سوزی ها به ترتیب عبارتند 
و  ضايعات  سوزی  آتش  به  مربوط  كه  عمدی  حريق های  از 
رعايت  اثر  در  كه  انگاری  سهل  و  احتیاطی  بی  سبز،  فضای 
وسايل  و  برق  از  ناشی  حريق های  و  ايمنی  نكات  نكردن 

الكتريكی است.

گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی
 و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان 
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 صدور بیش از 100 كارت سرويس مدارس
 دريافت بدهی های معوقه آژانس های تلفنی سطح شهر

درون  تاكسی های  از  شهروندان  شكايات  به  رسیدگی   
شهری، آژانس و خودروهای بی سیم

 كنترل و نظارت تاكسی های درون شهری و نصب عايم، 
كد و بغل نويسی

 كنترل و نظارت خودروهای بی سیم 133 و 1820
 گشت و نظارت روزانه از تاكسی های درون شهری

 نوسازی 45دستگاه تاكسی های فرسوده
 معرفی متقاضیان كارت تاكسی

 آژانس و وانت بارها به اداره آگاهی جهت دريافت گواهی 
عدم سوء پیشینه مركز بهداشت جهت دريافت گواهی صحت 

سامت و اداره اماكن جهت دريافت گواهی تعیین صاحیت
و  راهنمايی  به  شهری  درون  تاكسی  رانندگان  معرفی   
و  قديم  خودروهای  پاك  تعويض  جهت  كرمان  رانندگی 

جديد
معرفی رانندگان تاكسی و خودروهای تحت نظر سازمان به 

دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند
 صدور و تمديد پروانه تاكسی - آژانس و وانت بارها

 معرفی رانندگان متخلف به اداره اماكن نیروی انتظامی
در  كنترل  جهت  تاكسی  رانندگان  پرونده های  بررسی   
خصوص میزان فعالیت در سطح شهر و بررسی تاريخ اعتبار 

كارت آنها
 چاپ و ارايه نرخنامه سال 95 برای تاكسی های خطی و 

گردشی، آژانس ها و وانت بارها
توسط  شده  احسن  به  تبديل  تاكسی های  از  رونمايی   

مسوولین شهرستان
مراكز  به  فرسوده  تاكسی  دستگاه   40 از  بیش  معرفی   

اسقاط استان
 گشت و بازرسی روزانه سازمان تاكسیرانی همراه با مامور 

نیروی انتظامی
 تايید و تمديد بیش از 400 پروانه فعالیت ناوگان بار و 

معرفی آنان به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه
امداد  و  كش  يدك  خودروهای  بر  نظارت  و  ساماندهی   

خودرو فعال در سطح شهر
 تشكیل شورای كارشناسی يدك كش ها

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی  شهرداری سیرجان 
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مهمترین فعالیت های سازمان پارکها و فضاي سبز
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 257500مترمربع حذف علفهاي هرز
  15000 مترمربع كاشت گل فصلي

 كاشت 4840 اصله درخت و درختچه
 كاشت 1000مترمربع چمن )واكاري چمن(

 هرس 14200متر طول درختچه
 بیش از 3هزار مترمربع برش چمن

 اليروبي بیش از 380هزار متر طول جوي
 2850 مترمربع كودپاشی

 سم پاشي 476 تانكر2000 لیتري در سطح شهر
 سم پاشي در شهرك پايگاه دريايي

 تعدادي از مدارس و انبار اداره برق 45 تانكر 2هزار لیتری، 
سـربرداري  18300مترمربـع،  تسـطیح  و  خاكريـزي   

اصلـه  3570 اكالیپتـوس 

 حذف 1400اصله درخت خشك، 
 آبیاري 337590 مترمكعب با تانكر

 مبارزه با كرم خراط 3200اصله
بهـار،  همیشـه  اطلسـي،  جعفـری،  نشـاءگل هاي  تولیـد   

پريـوش و  نـاز  خـروس،  تـاج  آشـانتوس، 
سـرويس هاي  نگهـداري  و  تنظیـف  عملیـات  مناقصـه   

جامـع مسـجد  و  شـهر  سـطح  بهداشـتي 
 مناقصه عملیات اليروبي انهار سطح شهر

 مناقصه عملیات آبرساني به فضاي سبز شهري با تانكر
 مناقصه عملیات برش و جمع آوري چمن
 مزايده تعدادي از بیلبوردهاي سطح شهر

 مزايده آالچیق میدان امام حسین
 تمديـد قراردادهـاي اجـاره شـهربازي و پارك هـاي سـطح 

شهر
 وجین علفهاي هرز

 تنظیف و پاكسازي تعدادي از پارك هاي سطح شهر
 مجموع اتصال شیر فلكه، شیر شلنگي

 لولـه گـذاري فضـاي سـبز در سـايزهاي مختلـف و تعمیـر 
پمپ هـاي حوضچه هـاي تحـت فشـار 2509عـدد

 تهیه و حمل و نصب 29 صندلي پاركي
 تهیه حمل و نصب 19 سطل زباله

 تهیه، حمل و نصب 8 وسیله تندرستی
 تهیه و نصب 9 فنداسیون روشنايي
 اجراي 6 حلقه چاه جهت آبسردكن

 اجـراي 1 حلقـه چـاه جهت هدايت آبهاي سـطحي و اجراي 
1 حلقه چاه و سـرويس بهداشـتي 
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گزارش فعالیت های عمرانی 
حوزه معاونت فنی و شهرسازی  شهرداری سیرجان 

ره آورد  تالش - ۶ماهه اول 1395

گزارش عملکرد

 عملیاتاحداث سالن همايش ها
 احداث مجتمع اداری سازمان های شهرداری 

سیرجان )واقع در باغ صبا(
چشمه   4 بهداشتی  سرويس  احداث   

درجمعه بازار
  اجرای فاز سوم پايانه مسافربری

مشاهیر  فرهنگی  مجتمع  احداث  عملیات   
)جهانبخش  صادقی(

  عملیات احداث پاتو نمايش شهرداری
   المان ساعت كیهانی

  احداث پارك محله ای خیابان نوبهار
  احداث پارك مجتمع شاهد

  فاز اول باغ ايرانی
  عملیات آبهای سطحی بلوار خلیج فارس

الين  و  برگردان  دور  بیس  اليه  اجرای    
شرقی بلوار قائم

  رنگ آمیزی جداول بلوار واليت و قائم
  اصاح لوپ و رمپ پل دفاع مقدس

  انجام عملیات كانیوو و جدول گذاری
  خاكبرداری و زيرسازی و آسفالت معابر 

سطح شهر
  زيرسازی و آسفالت بلوار واليت

  هدايت آبهاي سطحي بلوار نماز و آباده
  نرده وسط بلوار موسی بن جعفر )ع(

  پل عابر پیاده زيرگذر دانشگاه صنعتی
  ترمیم نوارهای حفاری شده سطح شهر

  آسفالت معابر سطح شهر شماره يك
  آسفالت معابر سطح شهر شماره دو

  روشنايی معابر سطح شهر
  دال بتنی شماره )1(
  دال بتنی شماره )2(

  احداث باند دوم و دوربرگردان غیر همسطح 
پل شهید كرم فتحی زاده )باسفهرجان (

  احداث باند دوم و دوربرگردان غیرهمسطح 
پل شهدای غواص

  هدايت آبهای سطحی شهر

  نصب تابلوهای اسامی معابر سطح شهر
  رفوژ بلوار شاهد

  جدول گذاری معابر سطح شهر
  ترمیم جداول خیابانی سطح شهر

  اجرای كانیو وسط كوچه ها
  پروژه های فرش موزائیك و سنگ فرش معابر

  نصب سرعت گیر پاستیكی
  خط كشی عابر پیاده

كارخانه آسفالت
)24178تن(،  معابر  آسفالت  عملیات   
عملیات لكه گیري آسفالت معابر ) 2580 تن( 

و اجرای MC )215.4 تن(
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گزارش عملکرد

HSE  مروری بر مهمترین فعالیت های واحد

مروری بر مهمترین فعالیت های واحد بافت فرسوده

كار  بهداشت  و  فنی  حفاظت  كمیته  تشكیل 
منظم  جلسات  برگزاری  و  سیرجان  شهرداری 
ماهیانه و پیگیری مصوبات آن، بازديد از پروژه های 
بر  نظارت  و  منظم  صورت  به  شهرداری  عمرانی 
تجهیزات  همچنین  و  پروژه ها  ايمنی  وضعیت 
پیگیری  و  آنها  در  شاغل  پرسنل  فردی  حفاظت 
موارد ناايمن جهت برطرف شدن، بررسی ايمنی و 
بهداشتی پارك ها و اماكن تفريحی شهر، شناسايی 
خطرات و پیگیری جهت برطرف كردن آنها، بررسی 
وضعیت ايمنی، بهداشت و محیط زيست واحدهای 
صنعتی و تولیدی زيرمجموعه شهرداری سیرجان، 
شناسايی خطرات و ارزيابی ريسك و پیگیری برای 
تجهیزات  برای  سنجی  نیاز  آنها،  كردن  برطرف 

حفاظت فردی از قبیل لباس كار، كفش ايمنی و 
... برای كارگران زير مجموعه شهرداری و نیروهای 
پیمانكاران فعال در پروژه های شهرداری سیرجان، 
انجام آزمايشات و معاينات طب كار و تشكیل پرونده 
نیازسنجی  پرسنل شهرداری،  همه  برای  پزشكی 
سطل های زباله برای معابر شهری سیرجان جهت 
جلوگیری از رها سازی زباله در معابر و ساماندهی 
وضعیت زباله، طراحی و تهیه سطل های جمع آوری 
مجموعه  زير  واحدهای  در  آنها  توزيع  و  كاغذ 
شهرداری، ادارات دولتی، بخش خصوصی و مدارس 
شهرستان جهت بازيافت و ترويج فرهنگ بازيافت، 
تهیه ويژه نامه های آموزش شهروندی در مباحث 
بهداشت، ايمنی و محیط زيست در محدوده سنی 8 

تا 15 سال )پیك بهاری و مهرنامه( كه هر نیم سال 
بصورت منظم تهیه و در شهرستان به طور كامل 
پخش می شود، همچنین تهیه مطالب مرتبط به اين 
حوزه و حضور مداوم و فعال در نشريات شهری به 
منظور فرهنگ سازی و آموزش شهروندی، تهیه 
بهداشت،  دستورالعمل های  و  راهنما  كتابچه های 
 HSE ايمنی و محیط زيست كه به عنوان الزامات
پیمانكاران در اختیار واحدهای مختلف شهرداری و 
پیمانكاران آنان قرار داده می شود و نسبت به اجرايی 
نمايندگان  انتخاب  است،  شده  اقدام  آنها  كردن 
و  شهرداری  مختلف  واحدهای  سازمان ها،   HSE
پیمانكاران طرف قرارداد، آموزش آن ها و برگزاری 
جلسات پیوسته جهت پیگیری، برطرف كردن و 

به حداقل رساندن موارد ناايمن، فعالیت در حوزه 
مديريت پسماند و مطالعاتی كه در اين خصوص 
صورت پذيرفته از قبیل: بررسی طرح های مطالعاتی 
پسماندهای  كاربردی  طرح  و  جامع  مديريت 
آنها  و ضعف  قوت  نقاط  بررسی  و  شهر سیرجان 
مراجع  و  مربوطه  مشاور  به  نظرات  نقطه  اعام  و 
ذيصاح جهت اصاح، اجرای برنامه های مشترك 
با گروه های مردم نهاد و طرفداران محیط زيست 
در ايام مناسبتی و پاكسازی های محیط زيستی و 
زمینه در حوزه های  اين  در  اقدامات حمايتی كه 
مختلف از قبیل اطاع رسانی، فرهنگ سازی، تهیه 
سخت افزار و تجهیزاتی كه در اين زمینه ها الزم 

است، اجرای كار و . . . صورت می پذيرد.

تخفیف  اعمال  نحوه ی  دستورالعمل  تهیه   
عوارض صدور پروانه در بافت های فرسوده

 برگزاری جلسات ستاد بازآفرينی پايدار شهری 
جهت رسیدگی مصوبات ستاد استانی)2 نوبت(

ستاد  عضو  ادارات  عملكرد  نحوه ی  پیگیری   
بازآفرينی شهری در سیرجان در محدوده بافت 

فرسوده و سكونتگاه های غیر رسمی
اعتبارات  تخصیص  جهت  هماهنگی   
بازآفرينی  ستاد  طريق  از  مجری  دستگاه های 

شهری استان
 تصويب پروژه ها و پیگیری جذب اعتبار مورد 
جهت  شهری  بازآفرينی  ستاد  عضو  ادارات  نیاز 

اجرای پروژه های مصوب ستاد
 1600 متراژ  به  زمین  تحويل  و  اختصاص   

مترمربع در محله آباده جهت احداث مركز توسعه 
محله آباده در چارچوب طرح های توانمندسازی 

سكونتگاه های غیر رسمی
 عقد تفاهم نامه فی مابین شهرداری سیرجان 
و اداره كل راه و شهرسازی جهت احداث مركز 
در   1396 سال  در  دهیادگار  محله  توسعه 
چارچوب طرح های توانمندسازی سكونت گاههای 

غیر رسمی
ستاد  عضو  ادارات  عملكرد  گزارش  تهیه   
بازآفرينی شهری در قالب power point و عكس

 پیگیری جهت اصاح نقشه های سكونتگاه های 
غیر رسمی

 انجام امور مربوط به دبیرخانه ستاد بازآفرينی 
پايدار شهری شهرستان سیرجان
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كشتارگاه
سالن  و  كشتارگاه  به  ورود  از  قبل  دام 
بهداشتي  مجوزهاي  بايد  كشتار 
اداره  هويت دار  پاك هاي  و  دامپزشكي 
جهاد كشاورزي را داشته باشد؛ سالن های 
كشتار دام به دو قسمت سالن ذبح دام 
سبك )گوسفند( و ذبح دام سنگین )گاو، 
شتر، شترمرغ( تقسیم می شود كه البته 
ذبح  مخصوص  اتاق  در  شترمرغ  كشتار 
مي شود و در مجموعه كشتارگاه صنعتي 
دام يك روحاني از ابتدا تا پايان كشتار 
حضور  شرعي  ذبح  نكات  رعايت  برای 
توسط  دام  حرام  اجزاي  تمام  و  دارد 
معدوم  و  جمع آوري  شرعي  ذبح  ناظر 
مي شود و در خصوص بهداشت مجموعه 
سه  توسط  بهداشتي  نظارت  گفت  بايد 
دامپزشك كنترل شده كه تمامي الشه ها 
و آاليش دام تك به تك بازديد و چنانچه 
كوچكترين مشكلي در دام مذكور وجود 
داشته باشد سريعا جوانب كار بر اساس 
صورت  دامپزشكي  دستور العمل هاي 
مي گیرد كه در برخي مواقع حتي دام به 
دلیل موارد بیماري معدوم مي شود. تمامي 

مخصوص  خودروهاي  توسط  الشه ها 
می شود  انجام  شهرداري  گوشت  حامل 
كه قبل از بارگیري، تمامي خودروها به 
رعايت  صورت كامل شستشو می شوند. 
اين  كاري  اولويت هاي  جزو  بهداشت 
از  روزانه  كه  نحوي  به  است؛  مجموعه 
خدمات  نیروهاي  كشتار،  پايان  تا  ابتدا 
شهرداري مسوول نظافت سالن هستند 
بهداشت  كارت  داراي  نیروها  تمامي  و 
چكمه  و  ماسك  روپوش،  لباس كار، 
سالن  كشتار،  پايان  از  پس  كه  هستند 
كارواش شسته  بوسیله  شوينده  مواد  با 
پاشي  سم  حشرات،  دفع  برای  و  شده 
به صورت كامل انجام می شود. در سال 
94 سالن بسته بندی با هدف اهمیت بر 
سامت آاليش خوراكي دام در جامعه و 
اطمینان خاطر همه مصرف كنندگان در 
دو فاز شروع به فعالیت كرد كه در فاز 
قلوه، دم گاو  اول بسته بندی جگر، دل، 
و در فاز دوم بسته بندی كله پاچه توسط 
شركتی متعلق به شركت تعاوني اتحاديه 
ضمن  مي گیرد؛  صورت  است  قصابان 
اينكه اين سالن بسته بندي داراي مجوز از 

اداره كل دامپزشكي استان است و عاوه 
بازديد كارشناسان شبكه دامپزشكي  بر 
در سالن كشتار  آاليش هاي خوراكي  از 
توسط  بندي  بسته  سالن  در  مجددا 
امروزه  و  بازديد می شود  پزشك مجرب 
بین  مشترك  بیماري هاي  به  توجه  با 
دقیق  نظارت  كه  دام مي طلبد  و  انسان 
انجام شود. كشتارگاه دام سیرجان از سال 
93 تاكنون از سوي اداره كل دامپزشكي 
استان به عنوان اولین كشتارگاه از لحاظ 
بهداشتي و فني در استان كرمان و جنوب 
شرق كشور انتخاب شده؛ به نحوي كه 
سالن بسته بندی اين مجموعه نیز جزو 
كه  است  كشور  بسته بندی  سالن  چهار 
دامپزشكي  ملي  روز  در  مرحله  دو  در 
مورد تقدير قرار گرفت. ضمن اينكه طی 
شش ماهه نخست سالجاری 7 دوربین 
اتاق  راه اندازی  شبكه،  تحت  بسته  مدار 
سپراتور،  دستگاه  نصب  مانیتورينگ، 
پوست  مدرن  و  مجهز  دستگاه  نصب 
گاوی(،  )تله  شرعی  ذبح  دستگاه  كن، 
بهره برداری تصفیه خانه و سپتیك انجام 

شده است.

اهم اقدامات حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری

ره آورد  تالش - ۶ماهه اول 1395

گزارش عملکرد

 جلوگیري از 420 مورد تخلیه نخاله ساختماني
 جمع آوري 70 هزار تن نخاله ساختماني

 جمع آوری 400 مورد تابلو پرده و پوسترهای تبلیغاتی

 نظافت و رفت وروب 3950000 مترمربع خیابان
 جمع آوري 862 تن زباله

 حمل زباله به خارج از شهر

 جمع آوري و اليروبي نهرها
 تعبیه 500 مخزن موجود زباله

 ساماندهی 322 قاده سگ ولگرد

واگذاری و برون سپاری انجام عملیات تنظیف معابر، شستشوی المان های شهری، 
هدايت  كانال های  و  انهار  اليروبی  ساختمانی،  پسماندهای  از  بخشی  جمع آوری 

آب های سطحی به ارزش 6میلیارد تومان در مناطق 1 و 2 شهری به بخش خصوصی 
واگذار می شود كه در منطقه 1 انجام شده و در منطقه 2 در حال انجام مناقصه است.
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 خريد، نصب و راه اندازي برق سه فاز ساختمان اداري 
و تعمیرگاهي جديد سازمان

به مبلغ  نفت گاز جهت ماشین آالت   خريد سوخت 
بیش از 1میلیارد ريال

 خريد بنزين جهت خودروها و موتورسیكلت ها به مبلغ 
بیش از 635 میلیون ريال

 تعمیرات كامل موتور كامیون ها
 خريد و ساخت دو عدد تانكر آب و جايگزين كردن با 

تانكرهاي فرسوده

FR20 تعمیرات اساسي توربین و گیربكس لودر 
 تعمیر كامل موتور جاروب خدمات شهر

 بیمه ماشین آالت سازمان با اعتباری بیش از 1میلیارد 
ريال

 خريد الستیك و لوازم يدكي ماشین آالت
 تعمیرات، سرويس و نگهداري دوره اي ماشین آالت

روغن،  قبیل  از  آالت  ماشین  مصرفي  لوازم  خريد   
واسكازين، گريس ، فیلتر و غیره ...

برگزاري  جهت  ناجا  تعاون  بنیاد  با  قرارداد  انعقاد   

آزمون پايه يكم
 تجهیز ساختمان اداري جديد

گواهینامه  شهر  و  تپه  آزمون  برگزاري  در  همكاري   
پايه يكم

 پیگیري خريد و نصب GPS بر روي تمامي خودروهاي 
سازمان

از  تعدادي  برروي  آزمايشي  صورت  به   GPS نصب   
خودروهاي سازمان

 تبديل اتاق پرس خاور زباله به اتاق كمپرسي

مروری بر مهمترین فعالیت های
 سازمان خدمات موتوری شهرداری سیرجان

ره آورد  تالش - ۶ماهه اول 1395

گزارش عملکرد
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گزارش عملکرد

  واحد پلیس ساختمانی و رفع سدمعبر

 جمع آوری تابلوهای غیر مجاز از سطح شهر بیش از 2000 مورد 

 جمع آوری فروشنده های سیار و ماشین های میوه فروش 

 جمع سیار وسايل سدمعبر شده از جمله ماشین های اسقاطی و فرسوده 

،كانكس، تانكر، ادوات كشاورزی و میز و غیره 500 مورد

 اخطارهای داده شده در خصوص جمع آوری موارد سد معبر 2700 مورد

 پاكسازی كامل بلوار سیدجمال )مهیاشهر( بلوار امام رضا)ع( خیابان آيت ا... 

سعیدی بلوار هجرت و خیابان ولیعصر

 همكاری در ساماندهی جمعه بازار بصورت هفتگی و مداوم 

 جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و اخطار 60 مورد  

 جمع آوری و وسايل ساخت و ساز غیرمجاز 40 مورد

 ارجاع پرونده تخلف ساختمانی به كمیسیون ماده 100  35مورد

  آمار پروانه ها و پایانکار شهرداری منطقه 1 مربوط به شش 

ماهه اول سال 1395

 آمار كل پروانه های صادره: 312 فقره به متراژ 176809 به تعداد 

923 واحد

 آمار كل پايانكار صادره: 299 فقره به متراژ 125003 به تعداد 768 واحد

 آمار گواهی های عدم خاف صادره : 42 فقره به متراژ 42269 به 

تعداد 249 واحد 

 آمار تمديد پروانه: 300 فقره به متراژ 173096 به تعداد 972 

واحد 

 آمار پاسخ استعام و مفاصا حساب: 731 فقره به متراژ 481356 

به تعداد 3782 واحد 

 آمار پاسخ استعام اداره راه و شهرسازی: 184 



گزارش عملکرد شهرداري منطقه 2

  واحد پلیس ساختمانی و سدمعبر

 تشكیل 10فقره پرونده و ارجاع به كمیسیون 

ماده 100 جهت اقدام و صدور رأی، جلوگیری از 

24 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و غیرمرتبط و 

جمع آوری وسايل كار مزاحم،

  پلیس ساختمانی ناحیه یک

 در طبقات همكف و زمین خالی ها 41 مورد ورود 

و جمع آوری وسايل و تعطیلی كار انجام گرفته است؛ 

در طبقه اول كه بصورت نیمه ساز از سالهای قبل 

بوده اند 17 مورد تعطیل و وسايل كار آنها جمع آوری 

شده است، حفاری های غیرمجاز كانال جهت ساخت 

و ساز غیرمجاز 30 مورد پر شده و تسطیح گرديده اند 

جمع آوری بلوك و ماسه بر روی اراضی بدون مجوز 

31 مورد، جلوگیری از تخريب آسفالت و حفر 11 

كانال، كنترل 15 پروانه های ساختمانی،

  سد معبر

غیرمجاز  تابلوی  جمع آوری 300  و  برشكاری   

و ارسال به انبار مركزی خدمات شهر، جمع آوری 

100بنر تبلیغاتی غیرمجاز از سطح شهر، جمع آوری 

320 مورد پارچه های تبلیغاتی از سطح شهر، 650 

اخطار كتبی جهت جمع آوری سدمعبر در سطح 

میوه  ماشین های  هدايت  و  آوری  جمع  شهر، 

فروشی به مناطق تعیین شده 180 مورد، اخطار 

تريلر،  كفی  فرسوده،  ماشین    38 جمع آوری  و 

در  همكاری  مالكان،  توسط  غیره  و  كمپرسور 

ساماندهی جمعه بازار به صورت هفتگی، جمع آوری 

متكديان در خیابان ها و چهارراه های اصلی شهر، 

جمع آوری و جابجايی ماشین های میوه فروش.

  آمار پروانه ها و پایانکار شهرداری 

منطقه 2 مربوط به شش ماهه اول سال 

1395

 آمار كل پروانه های صادره: 650 فقره به متراژ 

216804 به تعداد 1359 واحد

آمار كل پايانكار صادره: 245 فقره به متراژ   

60900 مترمرب به تعداد 386 واحد

 آمار گواهی های عدم خاف صادره: 13 عدد 

به متراژ 4554 متر

 آمار تمديد پروانه: 205 فقره به متراژ 95269 

مترمربع
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اداره ثبت و  از  اراضي واگذاري   اخذ اسناد تك برگ 
اسناد سیرجان

 انتقال قطعي و اخذ اسناد تك برگ اماك در طرح 
مسیري توسط شهرداري

 اخذ تمامي اسناد واگذاري به شركت تعاوني مسكن 
جهت  دفترخانه  به  مذكور  اسناد  تمامي  معرفي  و  اژدر 

انتقال سند مالكیت
 تك برگ كردن بیش از 100 مورد اسناد دفترچه اي 

شهرداري و جانمايي در سیستم ثبتي
 ارزيابي 563 پرونده در جلسه هیات ارزياب شهرداري

ثبت درخواست 73 پرونده در سیستم نرم افزاري واحد 
اماك

 پیگیري و مكاتبه در خصوص تملك فضاي سبز سطح 
شهر و پیگیري و اخذ مجوزات الزم در خصوص پرداخت 

پذيره اماك موقوفه با كاربري خدمات عمومي
ساخت  در  شهرداري  مشاركت  و  توافقنامه  تنظیم   
سالن هاي ورزشي شهري و همچنین سرمايه گذاري در 

بخش مجتمع هاي ورزشي
با  اماك  واحد  كارشناسان  هماهنگي  و  همكاري   
بازرسان سازمان بازرسي مستقر در شهرداري و تهیه و 

ارايه مدارك و مستندات خواسته شده
شهرك  تفكیكي  نقشه  95درصد  سازي  پیاده   
تعمیركاران و اخذ مجوزات انتقال اسناد ملكي و معرفي به 

دفاتر اسناد رسمي جهت انتقال
 جانمايي و ارزيابي عرصه هاي ملكي اين شهرداري به 
جهت نصب دستگاه هاي تصفیه آب شرب شهري با در 
نظر داشتن دسترسي آسان و عدم بوجود آمدن مشكات 
برگزاري  به  مربوط  مجوزات  اخذ  و  پیگیري  ترافیكي، 
اراضي  از  مسكوني  كاربري  با  زمین  قطعه   116 مزايده 
باغ زندي و همچنین پیگیري و اخذ مجوزات مربوط به 
از  كاربري مسكوني  با  زمین  قطعه  مزايده 10  برگزاري 

اراضي قطعه 10 راه آهن
اماك  و  اسناد  ثبت  اداره  با  شده  انجام  مكاتبات   
شهرستان در خصوص اصاح پاك هاي مسیري و اعمال 

ماده 45 قانون ثبت و يا الحاق به اسناد ملكي
 اخذ عوارض حق مشرفیت از مالكین پاك هاي اصاح 

شده بر اساس طرح تفصیلي
و  ملكي  توافق نامه هاي  مورد  پنجاه  از  بیش  تنظیم   
تنظیم صورتجلسات توافق و آزاد سازي معابر و واگذاري 

معوض ملكي
 صدور برگ واگذاري و همچنین انتقال قطعي بیش از 

بیست مورد اسناد ملكي به مالكین اماك مسیري
 پیگیري در خصوص تملك اعیاني هاي ساخته شده در 

اماك شهرداري
و  تصرفات  خصوص  در  حقوقي  گزارش  و  رسیدگي   
تخلفات صورت پذيرفته در عرصه هاي ملكي اين شهرداري

 قفل ده ها مورد عرصه هاي تفكیكي هاي غیر مجاز و 
ارايه دادخواست به منظور قلع  و قمع مستحدثات

 تشكیل پرونده و اخذ مجوزات مربوط به مراحل اولیه 
تملك اماك زير گذر صنعت و اخذ نظريه اولیه هیات 

كارشناسان رسمي دادگستري

نگاهی بر اهم اقدامات انجام شده توسط واحد امالک شهرداری
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بخشی از فعالیت های مهم
 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان

بـه  فرهنگـی  همايـش  برگـزاری   
روز جهانـی كارگـر در سـالن  مناسـبت 

)ع(، علـی  امـام 
 برگـزاری مسـابقات فوتسـال جـام 
فوتبـال  هیئـت  همـكاری  بـا  رمضـان 

)ع(، علـی  امـام  سـالن  در  شهرسـتان 
 برگـزاری تكريـم رمضـان الكريم با 
ورزش در دو قسـمت محـات و پرسـنلی 
در رشـته های اسـكیت، ددلیفت، والیبال، 
طناب كشـی، كاراتـه در بخش محات و 
ورزش پرسـنلی در رشـته  طنـاب كشـی، 

همايـش  برگـزاری  والیبـال،  و  فوتسـال 
»زنـده بـاد كودكـی زنـده بـاد زندگـی« 
در  شـهرداری  پرسـنل  فرزنـدان  بـرای 

ترافیك، پـارك 
اختتامیـه  همايـش  برگـزاری   
بـا  الكريـم  رمضـان  تكريـم  مسـابقات 
ورزش در دو قسـمت محـات و پرسـنلی 
رشـته های  آوران  مقـام  از  تقديـر  و 
مختلـف ورزشـی در سـالن امـام علی)ع(

ورزش هـای  هیئـت  بـا  همـكاری   
همگانـی جهت حضور ورزشـكاران هیات 

بـرای  سـیرجان  در  اصفهـان  همگانـی 
پارك هـای  در  مشـترك  ورزش  اجـرای 

سـطح شـهر
بهشـت  شـبنم  خانـم  انتخـاب   
فرهنگـی  باشـگاه  فوتبـال  تیـم  بازيكـن 
بعنـوان  سـیرجان  شـهرداری  ورزشـی 
بانـوان كشـور بازيكـن فوتبـال  بهتريـن 

باشـگاه  بهـكاپ  تیـم  قهرمانـی   
لیـگ  در  شـهرداری  ورزشـی  فرهنگـی 
كشـور و قهرمانـی باشـگاه های كشـور در 

مازنـدران اسـتان 

 صـدور بیـش از 400 كارت ورزش 
رشـته های  از  اسـتفاده  بـرای  پرسـنلی 
ورزشـی  باشـگاه  ورزشـی  مختلـف 
شـهرداری سـیرجان و همـكاری جهـت 

پهلوانـی ورزش  مراسـم  برگـزاری 
ايروبیـك،  كاس هـای  برپايـی   
زومبـا، فیتنـس، شـنا، كاراتـه، تیراندازی 
كاس هـای  و  بانـوان  بـرای  تنیـس  و 
بدنسـازی،  شـنا،  والیبـال،  فوتسـال، 
كاراتـه، تیراندازی، كوهنـوردی، تنیس و 

آقايـان بـرای  والیبـال 
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عملیات احداث پل شهدای غواص

اجرای پروژه پایانه مسافربری

تملک و تعریض خیابان امین عباسی

عملیات احداث پالتو نمایش

احداث پل شهید کرم فتحی زاده

احداث بلوار قائم

عملیات احداث مجتمع سازمان های شهرداری

عملیات احداث پروژه هدایت آب های سطحی



برگزاری جشن شهروند )نیمه شعبان(

چراغانی پل شهید کرم فتحی زاده

جشن بزرگ کارکنان شهرداری

عملیات احداث سالن همایش های شهرداری

نمایی از آسفالت خیابان ها

احداث زیرگذر پل شهید کرم فتحی زاده

عملیات احداث پروژه باغ ایرانی

اجرای طرح نگارخانه نیایش در سطح شهر




