
 گـزارش عملـکرد 

 شهـرداری جـاجـرم
 (1401لغایت هزداد هاُ 1400هزداد هاُ )



 عمزان

 هتشاط  ضشح ػولیبت

 هتش طَل 2100 جذٍلگزاسی 

 هتش هکؼت 3500 صیشسبصی

 هتش هشثغ 6850 آسفبلت

 ---- جبثجبیی تأسیسبت ثشق

 پزيصٌ احداث باود ديم بلًار حکمت



 عمزان

 طزح باسگشائی معابز   25اجزای 

 محًطٍ ساسی پارک اللٍ
 متز مزبع  350متز مزبع،  مًسائیک کاری 1200سیزساسی )



 همذاس ًبم هؼجش سدیف

 تي 1400 جبدُ آلَهیٌب 1

 تي 4000 آلَهیٌب هحَطِ 2

 عمزان

 آسفالت معابز  

 متز مزبع در سطح شُز   2500لکٍ گیزی آسفالت بیش اس 



 هتشاط ضشح پشٍطُ سدیف

 هتش هشثغ 16000 صیشسبصی 1

 هتش طَل   1200 جذٍلگزاسی 2

 عمزان

 سیزساسی ي جديلگذاری خیابان َای عارف جاجزمی



 ضشح پشٍطُ آدسس سدیف

 لکِ گیزی آسفالت 3خیاتاى اًذیشِ 1

 تْساسی،سیزساسی ٍ آسفالت 1علن کَچِ 2

 پیادُ رٍساسی ٍ تَسعِ حزین پیادُ رٍ خیاتاى رسالت 3

 پیادُ رٍ ساسی هعاتز آسادی 4

 پیادُ رٍ ساسی ٍ هٌاسة ساسی  خیاتاى پژٍّش 5

 تْساسی،تعَیض خاک،کَددّی هیذاى تذرالذیي جاجزهی 6

 هتز هزتع اهالک دارای پایاًکار   2000پیادُ رٍ ساسی  7

 عمزان
 بُساسی معابزي میادیه

 (  پیادٌ ري ساسی،لکٍ گیزی آسفالت)



 همذاس ػٌَاى سدیف

 هتز هزتع 22000 تفکیک اراضی فاقذ ًقشِ تفکیکی 1

 هَرد 56 ...(کارتزی،تفکیک ٍ  تغییز)تَافقات 2

 هَرد 784 ًقشِ تزداری اهالک سطح شْز  3

 ّکتار 24 درصذ 10ًقشِ تز داری ٍاگذاری  4

 ّکتار 50 ًقشِ تزداری ٍ تَپَگزافی تپِ حیذاراى 5

 هَرد 1859 ٍاحذ ساختواى  تعذاد تاسدیذ 6

 هَرد 55 تعذاد پزٍاًِ ّای صادرُ 7

 هَرد 2085 پاسخ دادُ شذُ تعذاد استعالم 8

9 
ٍ  5تعذاد پزًٍذُ ّای تعییي تکلیف شذُ در کویسیَى هادُ

 کویتِ فٌی
 هَرد 46

 هَرد 256 100ک م  تعذاد پزًٍذُ ّای تعییي تکلیف در 10

 هَرد 15 گشارشات تخلفات پلیس ساختواى 11

 جلسِ 6 تعذاد جلسات کارگزٍُ تخصصی عوزاى ٍ شْزساسی 12

 شُزساسی ي ساختمان



 حمل ي وقل ي تزافیک

 طزح اصالح َىدسی 4اجزای 
 (کنارگذر،شهید مطهزی،عدالت و شهید فهمیده)

 روگ آمیشی سزعتگیزَا ي معابز شُزی



 همذاس ػٌَاى سدیف

 تْیِ دٍرتیي پایش تزافیک 1

 هیلیَى ریال 450 تْیِ ٍ ًصة تاتلَ عالئن تزافیکی 2

 ًصة ایستگاُ هیٌی تَس در خیاتاى شْیذ هطْزی 3

 --- ساهاًذّی کاهل ٍاحذ ًقلیِ 4

 -- آساًس ّای تلفٌی تزگشاری جلسِ ٍ هکاتثات هتعذد جْت ساهاًذّی 5

 هَرد 57 صذٍر پزٍاًِ فعالیت جْت ًاٍگاى تار درٍى شْزی 6

 هَرد108 پزٍاًِ فعالیت جْت ًاٍگاى تار درٍى شْزی توذیذ 7

 هَرد 27 صذٍر پزٍاًِ اشتغال جْت ًاٍگاى تار درٍى شْزی 8

 هَرد 90 توذیذ پزٍاًِ اشتغال جْت ًاٍگاى تار درٍى شْزی 9

 حمل ي وقل ي تزافیک



 همذاس ػٌَاى سدیف

 -- CNGاستاًذارد ساسی جایگاُ  1

 -- رساًی تِ هحَطِ تاسار رٍس تزق 2

 هَرد 15 در حاشیِ هعاتز اصلی حصارکشی اهالک 3

 -- (خزداد،فزٌّگیاى ،هعاتز هعزاج15آسادی،)اجزای طزح شْز تکاًی در سطح شْز 4

 -- ًخالِ تزداری اس سطح شْز   5

 -- اجزای طزح تْساسی هخاسى ستالِ 6

 --- ًظارت جذی ٍ هستوز تز رفع سذ هعثز   7

 -- الیزٍتی هسیل ّا ٍ کاًال ّای ّذایت آب هٌتْی تِ شْز  8

 -- رفع خطز اس گَتزداری ّای غیز اصَلی ٍ رّا شذُ 9

 هَرد 5 تخزیة تٌاّای فزسَدُ ٍ خطز ساس 10

 رفع خطز اس درختاى حادثِ خیش سطح شْز  11

 خدمات شُزی



 تىگٍ گشی احیاء ي بُساسی 
 ضشح ػولیبت سدیف

 تسطیح ٍ ثْسبصی هسیل تفشجگبُ  آهبدُ سبصی، 1

 تیؾ صًی ٍ هبلچ پبضی هسیش دستشسی ثِ تفشجگبُ   2

 ػولیبت ػوشاًی،هحَُ سبصی ٍ ثْسبصی هسیش ثشداضت آة ٍ ٍ چطوِ 3

 کبضت گل ّبی پبییضی  4

 فضای سبش



 فضای سبش

 هَضَع سدیف
* هسبحت 

 اصلِ*تؼذاد
 تَضیحبت

 .....هارگزیت ٍ -کزٍئَپسیس-ّویشِ تْار-شة تَ 20000تیش اس  کاشت گل در گلخاًِ 1

 در پارک جٌگلی 5000 کاشت  درخت تَت 2

 ...سزٍ شیزاسٍ  -تَت سیٌتی -تَت هجٌَى -تَت خَراکی 5000 تَسیع گل تِ هزدم 3

   15000 کاشت گل 4

 هعاتز اصلی ٍ تلَارّا ٍ پارکْا ّکتار50 ّزس درختاى خشک 5



 فضای سبش

 هَضَع سدیف
* هسبحت 

 اصلِ*تؼذاد
 تَضیحبت

 در پارکْا ٍ هعاتز درٍى شْز ّکتار50 ّزس فزم 6

 در پارکْا ٍ هعاتز درٍى شْز ّکتار50 سوپاشی 7

 هعاتز اصلی ٍ تلَارّا ٍ پارکْا ّکتار50 علفشًی پای درختاى  8

 پارکْا ،هیادیي ٍ لچکیْا هستوز چويّزس آتیاری ٍ تٌظیف ٍ  9

 جْت تَلیذ ًْال درخت اس طزق قلوِ 40*5اتعاد   احذاث یک شاسی گلخاًِ در سٌگ شکي 10

 جْت استفادُ خذهات شْزی هتز هزتع2000 کاشت جارٍب خیاتاًی  11



 هَسد 12سبخت الوبى ّبی ضت یلذا ٍ ًَسٍص  ثِ تؼذاد 
 هَسد  5طشاحی ٍ اجشای دیَاسًگبسُ ضْشی ثِ تؼذاد 
ًصت هجلوبى ضْشی دس آساهگبُ ػلی ثي هْضیبس 
سًگ آهیضی جذاٍل سطح ضْش 

 مبلمان شُزی 



 ثشگضاسی هبًَس پذافٌذ ؿیش ػبهل دس ضْش ن صٌؼتی 
 
 
 
 
 
ِثشگضاسی هیض خذهت دس هصلی ًوبص جوؼ 
ثشگضاسی هسبثبت هتؼذد فشٌّگی دس هٌبسجتْبی هختلف 
 ّفتِ ًیشٍی اًتظبهی، )دیذاس ثب هسئَالى ضْشستبًی ثِ هٌبسجتْبی هختلف

 ...(سپبُ، اهبم جوؼِ، ثیوبسستبى ٍ 
 

 اجتماعی  -فزَىگی 



فضب سبصی ٍ آریي ثٌذی سطح ضْش دس هٌبسجت ّبی هلی ٍ هزّجی 
 

 اجتماعی  -فزَىگی 



 ضشکت تین فَتسبل ضْشداسی دس جبم سهضبى ٍ کست ستجِ لْشهبًی 
 
 
 
 
 
 تطکیل ٍ ثشگضاسی کویتِ صیجبسبصی ٍ دػَت اص ٌّشهٌذاى سطح ضْش 

 اجتماعی  -فزَىگی 



ِثشگضاسی جطٌَاسُ تخن هشؽ ّبی سًگی دس استمجبل اص ثْبس  دس هحل پبسن الل 
 
 
 
 
 
 
ثشگضاسی جطٌَاسُ پخت ؿزای سٌتی للیف چبل 

 اجتماعی  -فزَىگی 



 ًفش19ثِ تؼذاد  1400تجذیل ٍضؼیت کبسگشاى  ٍ کبسهٌذ پیوبًی ایثبسگشاى دس سبل 

 ًفش سبػت آهَصضی دس ًیوِ دٍم  2278) هؼشفی پشسٌل جْت دٍسُ ّبی آهَصضی

 (1400سبل 

 تْیِ ضٌبسٌبهِ آهَصضی ثشای پشسٌل 

تَصیغ لجبس ثیي پشسٌل 

ضت یلذا، ػیذ ًَسٍص،هبُ سهضبى، )اّذا ثي کبست ثِ پشسٌل ثِ هٌبسجتْبی هختلف

 ....(ػیذ ؿذیش ٍ 

 تخصیص سبًس سبلي ٍسصضی ثشای پشسٌل ضْشداسی 

پیگیشی جْت ثیوِ تکویلی پشسٌل 

 

 

 

 امًر رفاَی ي مىابع اوساوی   



 تمذیش ٍ تجلیل اص پشسٌل آتص ًطبًی ثِ هٌبست سٍص آتص ًطبى ثب حضَس فشهبًذاس ضْشستبى

 ٍ اػضبی ضَسای اسالهی

 ثِ هٌبسجت سٍص جْبًی ًبضٌَایبىًبضٌَا ضْشداسی تجلیل ٍ تمذیش اص پشسٌل 

 ٍ کبسهٌذاص کبسهٌذاى ًوًَِ ثِ هٌبسجت سٍص لذسداًی تجلیل 

  تجلیل ٍ لذساًی اص ثبًَاى ثِ هٌبسجت  ٍالدت حضشت صّشا،سٍص دختش ٍ ّفتِ ػفبف ٍ حجبة 

 کبسگشاى  ثِ هٌبسجت سٍص کبسگش  تمذیش اص 

 امًر رفاَی ي مىابع اوساوی   



تجلیل اص پشسٌل ایثبسگش ثبصًطستِ دس ّفتِ دفبع همذس 

 

 

 
 

ثشگضاسی هشاسن افطبسی ثشای پشسٌل ٍ خبًَادُ ّبی هحتشهطبى 

 امًر رفاَی ي مىابع اوساوی   



 تبًکش لیش سْویِ 10تخلیِ ٍ جزة 

 هیلیَى سیبل لشاس داد هطبسکت 20،000اًؼمبد حذٍد 

پشداخت ٍ ثشٍصسسبًی کلیِ حمَلبت پشسٌل 

 1400دسصذی ثَدجِ دس سبل  99تحمك 

ثشٍص ًوَدى ثیوِ ٍ سختی هطبؿل پشسٌل 

 

 

 

 

 امًر مالـی

 (اسلبم ثِ هیلیَى سیبل) 1401 -هبِّ اٍل   3ٍ  1400دسآهذ ٍ ّضیٌِ ضْشداسی جبجشم  شگضاس

 سبل هصَة ػولکشد دسصذ تحمك دسصذ سضذ ًسجت ثِ سبل لجل

45% 89% 180،376 204،383 1400 

 1401هبِّ اٍل3 239،666 56،507 24% -



 امًر مالـی

   سشهبیِ ای -فصَل التصبدی فصَل ػوشاًی

 سبل

  

 ػولکشد
 (ارقام تِ هیلیَى ریال)

 هصَب

 (ارقام تِ هیلیَى ریال)
 عولکزد

 (ارقام تِ هیلیَى ریال)
 هصَب 

 (ارقام تِ هیلیَى ریال)

94،472 102،191 94،472 102،191 1400 

11،546 111،244 30،222 128،421 
هبِّ اٍل  3

 1401بلس

   دسآهذ

 سبل

  
 عولکزد دسصذ تحمك

 (ارقام تِ هیلیَى ریال)
 هصَب

 (ارقام تِ هیلیَى ریال)

89% 180،376 204،383 1400 

 1401هبِّ اٍل سبل3 239،666 56،507 -


