
 1399سالنامه آماری شهرداری سلماس در سال 



 :پیام شهردار 

رشد و تکامل روزافزون شهرها و به تبع آن توسعه و گسترش شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت شهری و 

لزوم حرکت در جهت نیل به شاخص های توسعه پایدار شهری از طرفی، و افزایش سطح  آگطاهی و ارتیطای    

سح  نیازها و انتظارات شهروندان و لزوم پاسخگویی مناسب به آنها از طرفی دیگطر، اهمیطت وجطود سیسطت      

منظ  و هماهنگ جهت برنامه ریزی و تصمی  گیری مناسب برای مطدیریت شطهر و پاسطخگویی بطه نیازهطا را      

این برنامه ریزی و تصمی  گیری مناسب، نیازمند زیرساخت هایی است کطه بتطوان شطناختی    . آشکار می سازد

این شناخت زمانی میسر خواهد بود کطه آمطاری صطحی ، واگطع گطرا و      . صحی  از شرایط کنونی را ارائه دهد

 .کارآمد دردسترس باشد

آمطار، پایطه و اسطاس برنامطه     "با درک این ضرورت و همچنین پیرو فرمایش میام معظ  رهبری مبنی بر اینکه 

، شهرداری سلماس بر آن شد تا با گردآوری آمار و اطالعات و تشکیل بانک هطای اطالعطاتی،   "ریزی هاست

را جهت ارائطه عملکطرد خطود و     "1399سالنامه آماری شهرداری سلماس در سال "مجموعه ای تحت عنوان 

 .مبنایی برای تصمی  گیری های مناسب برای سنوات بعدی تدوین و منتشر نماید

همطرا    19خورشیدی که متأسفانه با شیوع ویروس منحوس کرونا و همه گیری بیماری کوویطد   1399در سال 

بود و بسیاری از پرسنل شهرداری سلماس، علیطرم  رعایطت پروتکطل هطای بهداشطتی و در را  خطدمت بطه        

شهروندان محترم سلماسی به این بیماری منحوس دچار گشتند، و لیکن شهرداری سلماس با توکل بطر خطدا و   

دانش فنی کارکنان شهرداری و زحمات و خدمات شبانه روزی کلیه پرسنل و برنامطه ریطزی و پیگیطری هطای     

انجام یافته، موفق شد سالی پر بار و درخشان را در همه زمینه های عمرانطی و شهرسطازی، خطدمات شطهری،     

 .به ثبت برساند... آتش نشانی و حوز  ایمنی و همچنین حوز  حمل و نیل عمومی و 

امید است شهرداری سلماس بتواند گدمی در جهت تأمین رفا ، عدالت اجتماعی و ارتیطا  سطالمت روحطی و     

 .روانی شهروندان را در کنار توسعه عمرانی و خدمات مورد نیاز شهروندان بردارد
 

 شهردار -نصیری صدگیانی 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 مربعمتر  110،000مساحت بیش از شهر به آسفالت رویه و لکه گیری معابر سطح عملیات •

 مربعمتر  9،000مساحت بیش از شهر به عملیات پیاده رو سازی و بتن پالک معابر سطح •

بهیش از  شههر بهه ماهدار    معهابر سهطح   ( تک جدول، دوطرفهه، اهاوی و  )عملیات جدولگذاری •

 ط لمتر  8،000

 (چشمه 21باب، 3)شهرعملیات احداث سرویس بهداشتی عم می در سطح •

شامل عملیات خاابرداری، خااریزی، تخریب ساختماوهای واقهع در  )اجرای امربندی ارتش •

 (مسیر، جابجایی تأسیسات شهری آب، فاضالب، گاز، برق و مخابرات

 متر ط ل 1100اجرای جدول در منطاه ویژه اقتصادی سلماس به مادار •

 ساماودهی آرامستان شهر•

 پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 نظارت و بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 بازدید نماینده محترم مردم شریف سلماس در مجلس شورای اسالمی از پروژه های عمرانی شهرداری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 :مراسم کلنگ زنی احداث کمربندی ارتش 
با حضور استتاندار محتترمن نماینتده محتترم ملتف شتریف ستلماس در مجلتسن امدتر ارمانتدهی ارتتش 
 منطقه شمالغرب کشورن مدیرکل کار و رااه اجتماعی استان و سایر مسئولدن استانی و شهرستانی



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 :مراسم کلنگ زنی احداث کمربندی ارتش 
با حضور استتاندار محتترمن نماینتده محتترم ملتف شتریف ستلماس در مجلتسن امدتر ارمانتدهی ارتتش 
 منطقه شمالغرب کشورن مدیرکل کار و رااه اجتماعی استان و سایر مسئولدن استانی و شهرستانی



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 :مراسم کلنگ زنی احداث کمربندی ارتش 
با حضور استتاندار محتترمن نماینتده محتترم ملتف شتریف ستلماس در مجلتسن امدتر ارمانتدهی ارتتش 
 منطقه شمالغرب کشورن مدیرکل کار و رااه اجتماعی استان و سایر مسئولدن استانی و شهرستانی



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

اهدای لوح سپاس مقام عالی استان به شهردار سلماس در راستای تقدیر از زحمات شبانه روزی 
بادانی شهر شطرنجی سلماس

 
 مجموعه شهرداری و پدشراف عمران و ا



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 عملدات عمرانی مسدرگشایتتی کمربندی ارتش



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 بازدید های جداگانه مسئولدن شهرستانی از پروژه مسدرگشایتتی کمربندی ارتش



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 (مسک وی، تجاری، سایر)فاره  139صدور پرواوه ساختماوی به تعداد •

 پرووده760قاو ن شهرداریها با رسیدگی به بیش از  100جلسه امسی ن ماده  78برگزاری  •

 پرووده 180 قاو ن شهرداریها با رسیدگی به بیش از  77جلسه امسی ن ماده 20برگزاری •

 بازدید مستمر از حریم و تهیه گزارش –اداره حاشیه شهر •

 اوجام مطالعات طرح بازوگری طرح جامع•

صهدور  : اقدامات الزم درخص ص جل گیری از ساخت سهازها و تفکیهک ههای میرمجهاز از جملهه     •

اطالعیه مشترک فرماوداری، دادستاوی و شهرداری  و ابالغ به الیه ادارات، بنگاههای معامالتی 

امالک و اطالع رساوی به عم م مردم از طریق چاپ و اوتشار بروش ر و فضای مجازی و روزوامهه  

محلی و وصب بنر در سطح شهر، اخذ دست ر دادستاوی درخص ص همکاری اامل ادارات مرب طه 

بهها شهههرداری و شههکایت علیههه سهه دج یان و فرصههت طلبههان و تشههکیل پرووههده هههای حاهه قی و 

 .پیگیریهای الزم

 درصدی 97اجرای پروژه ممیزی امالک سطح شهر سلماس با پیشرفت •

 اقدامات الزم جهت مناسب سازی معابر برای استفاده جاوبازان و معل لین عزیز•

 پاسخگ یی به مراجعین محترم و تشکیل پرووده های شهرسازی•

 :اقدامات سایر 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 اداره خدمات شهری 

 تنظیف و رفت و روب ش راع و خیاباوهای سطح شهر بص رت شباوه روزی•

 جمع آوری، حمل و وال و دفن روزاوه پسماود شهری•

 الیروبی جداول و اوهار بص رت روزاوه•

 وخاله برداری•

 زوده گیری سگ های ولگرد و اوتاال به پناهگاه حی اوات پردیس تبریز•

 الیروبی  و تنظیف دره اسالم آباد و ق رد دره سی اتصاالت و تعمیر جداول•

 تنظیف و وگهداری حمل زباله میادین می ه و تره بار بص رت روزاوه•

 تجهیز، تعمیر، وصب و جایجایی مخازن زباله•

 (رفع سد معبر)اعمال قاو ن •

 ام ر آرامستان -افن و دفن ام ات •

 رسیدگی به شکایات مردمی•

 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 راع سد معبر

محهل ههای دارای اول یهت جههت رفهع سهد معبهر و جله گیری از تجمهع          ب یژه حض ر مستمر در معابر شهری و •

 فروشاندست 

همکاری با سایر واحد های وظارتی در جهت جل گیری از حض ر و تجمع شهروودان در پاراها و فضا های سهبز  •

 ارووادر راستای تصمیمات ستاد ماابله با بیماری 

همکاری با  سایر واحد های شهرداری در جهت جل گیری از تضییع حا ق شهرداری از جمله قطع میر قهاو وی  •

 ...درخت و تخلفات ساختماوی و 

 حض ر درگشت روزاوه اایپ سالمت ستاد ماابله  با بیماری ارووا  •

رامستان
 
 ا

 م رد و افن و دفن ف تی ها 1500احداث قب ر به تعداد •

 ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و دفن ف تی و افن قب ر جهت دفن ف تی های ارووایی احداث •

 برگشادیک دستگاه سمپاش جهت ضدعف وی مح طه ی آرامستان استارار •

 اروواییتجهیز و اختصاص یک دستگاه واوت ویسان با عالئم هشدار دهنده جهت دفن بیماران •

 اروواییست برای پرسنل شامل درآرامستان و افراد مرتبط با ف تی های  26دوخت لباس به تعداد •

 لیتری  2000تجهیز آرامستان برگشاد به تاوکر آب •

 عدد 160جاگذاری سنگ قبر و بتن پالک زوی به تعداد •

 هزار م رد 80بل ک زوی به تعداد بیش از •

 عدد 25ت لید دال بتنی به تعداد •

 عدد 800ت لید سنگ لحد به تعداد بیش از •

 اداره خدمات شهری 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

ورین حمل و نقل و دان روزانه پسماند شهری 
 
 جمع ا



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 احداث قبور و کتفن و دان اوتی های کرونایتتی با رعایف کامل پروتکل های بهداشتی



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 احداث قبور و کتفن و دان اوتی های کرونایتتی با رعایف کامل پروتکل های بهداشتی



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 زنده گدری و انتقال سگ های ولگرد به تبریز جهف تحویل به پناهگاه حدوانات پردیس



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 الیروبی انهار و دره ها جهف مقابله با خطرات ناشی از سدل



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد اضای سبز

 (پارک ها و بل ارها)عملیات سرزوی چمن ها •

 (پارک ها و بل ارها)عملیات آبیاری و جاروب روزاوه •

 عملیات سم پاشی علف های هرز، آفات و امراض گیاهی•

 عملیات هرس پرچین•

 عملیات ااشت وهال، درختچه و گلکاری بهاره•

 احداث پارک و فضای سبز بل ار سرباز گمنام•

 (شاخه زوی و رفع اتصال خط ط فشار ق ی)همکاری با اداره برق •

 رسیدگی به درخ است ها و شکایات مردمی •

 ل له گذاری آب خام•



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد اضای سبز

متر )مساحت  نوع کاربری ردیف
 (مربع

 173،600 بوستان های سطح شهر 1

 - کمربند سبز 2
 90,520 فضای سبز بلوار ها 3

 177،720 فضای سبز خیابان ها 4

 1،520 لچکی ها 5

 12،940 میادین 6

 - رمپ ولوپ 7
 - معابر فرعی 8

 456300 (مترمربع)مجموع مساحت فضای سبز

 4/8 (مترمربع)سرانه فضای سبز

 1399آمار مساحت فضای سبز شهر سلماس تا پایان سال 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد اضای سبز

 1399آمار کاشت و نگهداری درختان و گیاهان در سال 

 تعداد نوع کاربری ردیف

 850 (اصله)کاشت نهال  1

 800 (بوته)کاشت درختچه  2

 2700 (مترمربع()بلوار سرباز گمنام)احداث فضای سبز 3

 3600 (کوی سه)احداث پارک 4

 60/000 (بوته)کاشت گل و گیاه  5

 300 (اصله)هرس و قطع و پاجوش گیری  6

 12000 (متر طولی)هرس پرچین 7

 5500 (اصله)هرس زمستانه 8

 5620 (متر)لوله گذاری آب خام  9

 750/80 (مترمکعب)آبیاری با تانکر 10

11 
سمپاشی در راستای کنترل علف های هرز با استفاده از 

 سموم علف کش

 لیتر سم مصرفی 480

 مترمکعب سمپاشی 56

12 
سمپاشی مبارزه با آفات و امراض گیاهی با استفاده از 

 سموم حشره کش  

 لیتر سم مصرفی 134

 متر مکعب سمپاشی 208

13 
رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی از فضای  

 سبز
 مورد 150

14 
رفع اتصال شاخه های درختان  )همکاری با اداره ی برق

 ...(و
 مورد 250



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد اضای سبز

 1399آمار بوستان های سطح سلماس تا پایان سال 

 173،600 (متر مربع)مساحت کل بوستان ها  

 456300 (متر مربع)مساحت فضای سبز 

 55 (چشمه)تعداد سرویس های بهداشتی 

 9 (ست)تعداد وسایل بازی کودکان 
 9 تعداد ست های ورزشی

 182 تعداد مبلمان شهری بوستان

 - تعداد دکه های موجود در بوستان
 (ماهه اول 7)نفر  51: پیك فعال تعداد نیروی خدماتی      

 (ماهه دوم 5)نفر  32: پیك غیرفعال



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد اضای سبز



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد اضای سبز



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

کاشف نهال با حضور امام جمعه محترمن ارماندار محترم و جمعی از مسئولدن شهرستانی 
 بمناسبف روز درختکاری 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

سدسات
 
 تا

 گمنام و بل ار صنعت و ومازل له اشی سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز در محل بل ار سرباز •

 ...پاراها، بل ارها و سرویس های بهداشتی سطح شهر و تعمیر و تع یض شیرآالت و روزاوه بازدید •

 شیرآالتسرویس روزاوه تاوکر های آبیاری فضای سبز و تعمیر و وصب •

راه اودازی مجهدد اشهتارگاه شههرداری شهامل سهرویس و تعمیهر پمهپ ههای بهاالبر، اهارواش، تعمیهر و            •

 تع یض ل له ها و  شیر آالت سرویس های بهداشتی 

سطح شهر، ورودی شههر و  )ساخت دستگاه ضد عف وی خ دورها جهت استفاده در مبارزه با بیماری ارووا•

 (پاسگاه رختار

 شهریدستگاه و وصب آن در ورودی شهرداری، خدمات  3ساخت دستگاه ضد عف وی دست به تعداد •

 ...(آتش س زی، سیل و )همکاری با سایر واحد های شهرداری در مدیریت بحران•

 شهربازیتعمیر ست های ورزشی پاراها و بل ار های فضای سبز و ویز وسایل بازی •

ساخت اتاق اامل  برای ل در ا ماتس ، ساخت شاسی اامل اهامی ن  )شامل همکاری با واحد ماشین آالت •

 ...(بنز، ج شکاری اامی ن آمیک  و 

 شهرساخت و وصب پل های ماشین رو در سطح •

 قیرتعمیر باسک ل اارخاوه آسفالت و شاسی های اصلی •

 همکاری با واحد زیباسازی در طراحی و ساخت تابل  و وصب المان های و روزی استابال از و روز•



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد زیباسازی 

مشهاهیر  مختلف مناسبتی مهذهبی و فرهنگهی، معرفهی    های طراحی، تهیه،وصب و جمع آوری بنر •

 ...سلماس، و 

 برق و پایه ی چراغ های روشنایی پارک ها و بل ارهاروگ آمیزی تیر های •

 هاو وصب المان اعیاد و مناسبت طراحی، ساخت •

 شهریآماده سازی تابل های راهنمای •

 اداری و خ دروهای سنگین شهرداریروگ آمیزی ساختمان های •

 ...همکاری با سازمان حمل و وال در روگ آمیزی محل عب ر عابرین پیاده، سرعت گیر ها و •

 روگ آمیزی، طراحی و وااشی دی ار فرماوداری •

 در سطح شهر( روگی و مشکی)تع یض الیه ی پرچم های اهتزاز•



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد زیباسازی 

 1399عملکرد واحد زیباسازی در سال 

 ردیف عملیات اجرائی

جمع آوری تزیینات عید نوروز از سطح شهر و انتقال به محل خدمات شهری جهت استفاده در سال 
 های آتی

1 

 2 رنگ آمیزی تیر های برق بلوار شهید ابراهیمی
 3 عدد جهت نصب در ورودی شهر 3طراحی و تهیه ی بنر های معرفی مشاهیر سلماس به تعداد 

 4 (نیمه شعبان، ماه مبارک رمضان و عید سعید غدیر خم)ساخت و نصب المان اعیاد و مناسبت ها
و تابلوی ( کوی مدرس، شهید رجایی، سید جمال الدین)آماده سازی تابلوهای راهنمای شهری

با عنوان )زیارت نامه ی شهدای گمنام در پارک ملت و تابلوهای مالکیت شهرداری بر اراضی شهری
 (این ملک متعلق به شهرداری می باشد

5 

 6 تزیین و نور پردازی المان نماز واقع در بلوار نماز
ست های ورزشی، پایه ی چراغ های روشنایی پارک ملت، نرده ها و درب ورودی )رنگ آمیزی

 ((ع)حوزه ی امام علی 
7 

اتاق های معاونت خدمات شهری و قسمت اداری ساختمان )رنگ آمیزی ساختمان های اداری 
 (مورد اتاق در پروزه ی مسیر کمربندی ارتش، سالن هنگ مرزی 3خدمات شهری، اتاق امالک، 

8 

منزل مسکونی امام جمعه، منزل دادستان، )رنگ آمیزی در راستای همکاری با سایر ادارات و نهاد ها
 ((ع)خانه های سازمانی اداره اطالعات، درب ورودی حوزه ی علمیه ی امام علی 

9 

 10 (غلطک، لودر، باالبر، بتونر، کمپرسی و خودروی فوت بر)رنگ آمیزی خودروهای سنگین شهرداری

 11 (ره)رنگ آمیزی، نقاشی و تزیین دیوارهای بیرونی مسجد امام خمینی

 12 رنگ آمیزی، طراحی و نقاشی و خطاطی درب خانه ی سالمندان

تزیین و سیاه پوش نمودن با نصب پارچه ها و ریسه های پارچه ای در ایام و مناسبت های ملی و 
 مذهبی 

13 

 14 نصب بنر های روابط عمومی و جمع آوری آنها در مناسبت های مختلف

 15 عدد 17آماده سازی تابلوهای رفع سد معبر به تعداد 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 واحد زیباسازی 

 16 ...همکاری با سازمان حمل و نقل در رنگ آمیزی محل عبور عابرین پیاده، سرعت گیر ها و 

 17 بار 3در سطح شهر در طول سال ( رنگی و مشکی)تعویض کلیه ی پرچم های اهتزاز

 18 رنگ آمیزی درب و پنجره های مغازه های پاساژ آذربایجان

جهت نصب در بلوار سرباز گمنام و مسیر ( آب غیر قابل شرب)آماده سازی تابلو هایی با عنوان 
 آبیاری تحت فشار فضای سبز و تابلوهای امالک شهرداری

19 

 20 عدد 3رنگ آمیزی، طراحی و نقاشی دیوار فرمانداری به تعداد 

عدد علم و المان جلوی شهرداری و تابلوی ماه محرم در میدان  10)ساخت المان های ماه محرم
 (فردوسی

21 

 22 (ع)رنگ آمیزی سر درب حوزه ی علمیه ی امام علی

 23 رنگ آمیزی ست ورزشی

 24 طراحی، نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای کتابخانه ی عمومی شهر

 25 (مورد50)بازسازی و بازنویسی تابلوهای خیابانی در سطح شهر

 26 طراحی، رنگ آمیزی و نقاشی بر روی خودروهای کارواش

 27 مورد20پالکارد نویسی در مورد خطر سقوط در پارکها به خاطر بیماری کرونا 

 3بازسازی و بازنویسی المان تخم مرغ و تابلوی آدمک به شهر شطرنجی سلماس خوش آمدید 
 مورد 

28 

 29 آماده نمودن محل های کلنگ زنی و محل بهره برداری و قابل افتتاح در سطح شهر

آماده نمودن و نصب المان های ماه محرم و سیاه پوش نمودن سطح شهر با پالکاردهای ویژه ی 
 ماه محرم 

30 

شامل کلبه، کتاب، بال فرشته، نامه، ( تهیه و ساخت المان های نوروزی)استقبال از بهار و سال نو 
 ، سال نو مبارک، سبزه، موج، بنرهای ویژه ی خوش آمد گویی و غیره99سلماس 

31 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 (1400استقبال از نوروز )واحد زیباسازی 



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

التواحد 
 
 ماشدن ا

 مربعمتر  60/000عملیات زیرسازی جهت آسفالت معابر سطح شهر به میزان •

 متر مربع 30/000عملیات شن ریزی تسطیح و ریگالژ در سطح شهر به میزان •

 متر مکعب 1/600عملیات وخاله برداری در سطح شهر به میزان •

 متر مکعب 8/000عملیات پااسازی ا ره ها به میزان •

 متر مکعب 2/000عملیات الیروبی مسیل ها به میزان •

 متر مکعب 4/000بازسازی به میزان تخریب جداول و پیاده روهای قدیمی جهت •

 هاحمل آسفالت از اارخاوه ی میناس جهت لکه گیری و رواش خیابان •

 سرویس 300سبز بل ار سرباز گمنام به تعداد خااریزی جهت احداث فضای •

 3/500به میزان ( آرامستان برگشاد)قب ر تسطیح و آماده سازی آرامستان جهت احداث •

 متر مکعب



شهرسازی و 
 عمرانی

خدمات 
 شهری 

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی
 
 حمل و نقل ا

 عمرانیواحد 

تها جهاده قهدیم     2جدول گذاری اوتهای خیابان مدوی شرقی از تااطع جدیداالحداث •

 (دو سمت خیابان)متر320برگشادبه ط ل 

 متر 130جدول گذاری خیابان جاده قدیم برگشاد  به ط ل •

 (دو سمت خیابان)متر 420جدول گذاری خیابان س ره ای مربی به ط ل •

 متر 400به ط ل ( پژوهش)جدول گذاری خیابان رضائی شمالی•

 شهرپالک های سطح جداول و بتن مرمت و بازسازی •

 ملتمرمت و بازسازی مح طه ی پارک •

 م ت ریاف سازی آشیاوه ی خ دورهای پارک •

 س)رقیهآبرو اشی ا چه پشت مسجد حضرت •

 شهرجاگذاری صفحه ست ن های تابل  های راهنمایی سطح •

 بتنیاصالح و مرمت اتصال های سطح شهر با استفاده از دال •

 م رد 1500احداث قب ر به تعداد •

 م رد 24احداث قب ر جهت دفن بیماران ارووایی به تعداد •

 عدد 160جاگذاری سنگ قبر و بتن پالک زوی به تعداد •

 عددهزار  80بل ک زوی به تعداد بیش از•

 عدد 25ت لید دال بتنی به تعداد •

 عدد 800بیش از ت لید سنگ لحد به تعداد •

پهارک دیلمهان، بله ار امهام     : شهامل )احداث سرویس ههای بعداشهتی در سهطح شههر    •

، جهاده تهازه شههر جنهب ایسهتگاه آتهش       (ع)جنب ح زه ی علمیه ی امام علی( ع)رضا

 وشاوی



شهرسازی و 
 عمرانی

 خدمات شهری 
اداری و 
 مالی

تش نشانی حوزه شهردار
 
 حمل و نقل ا

 اداری و کارگزینی

 استخدامی، ماررات و ها وامه آیین استخدامی، های وامه آیین دقیق اجرای بر وظارت•

 آن وظایر و اجتماعی تأمین و اار قاو ن

 آن اجرای بر وظارت و شهرداری اارانان ویاز م رد آم زشی های دوره شناسایی و بررسی•

 آم زشی های بروامه قالب در

 اارانان درماوی خدمات و بازوشستگی و بیمه به مرب ط ماررات اجرای•

 بایگاوی اص ل و ماررات مطابق ها پرووده و مدارک و اسناد اوراق ها، وامه وگهداری و حفظ•

 درماوی و بیمه رفاهی طرحهای زمینه در وظارت و ریزی بروامه•

  وامه آیین و ها دست رالعمل اساس بر سالیاوه ارزشیابی طرحهای بر وظارت و تنظیم و تهیه•

 ها

 اارانان اارگزینی احکار صدور•

 مطروحه های پرووده بررسی و اداری ش رای جلسات در شرات•

 (تص یری) خروج و ورود انترل دستگاه وصب و خریداری•

 سما رایاوه دیدگاه اداری و مالی بروامه وصب و اری خرید•

 ... و خبره ارشد، سطح در اارشناسان های پرووده بررسی•

 ... و ابالغ مأم ریت، مرخصی، احکام صدور•



شهرسازی و 
 عمرانی

 خدمات شهری 
اداری و 
 مالی

تش نشانی حوزه شهردار
 
 حمل و نقل ا

مد
 
 امور مالی و درا

بر الیه هزینه ها و معامالت شهرداری و وگهداری حساب هزینه ها و همچنین وظارت وظارت •

 واحدهابر اعتبارات مصرف شده 

 شهرداریبر حفظ و اداره دارایی های منا ل و میرمنا ل متعلق به وظارت •

 شهرداریوسایل و ملزومات م رد ویاز تأمین •

در بروامه ریزی به منظ ر حفهظ امه ال   شهرداری و وظارت بر دارایی ها و بدهی های انترل •

 شهرداری

 سالیاوهگزارشهای مالی و ترازوامه •

 آوهاگزارشهای مالی و تفریغ ب دجه و ترازوامه سالیاوه شهرداری و بررسی و تأیید تهیه •

در تهیه، تنظیم و ارائه گزاشههای مهالی بصه رت مهنظم همهراه بها تجزیهه و تحلیهل از         اقدام •

 ...قبیل تراز آزمایشی ماهیاوه، گزارشات اعتبار عمراوی، ص رت مغایرت باوکی و 

اقههدام الزم بمنظهه ر وصهه ل تعرفههه مصهه ب درآمههدها و عهه ارض شهههرداری اعههم از تعرفههه •

وص لی مراز یا تعرفه ع ارض اه وص ل آوها بهه منهاطق یها سهایر واحهدهای تابعهه تفه یض        

 مذا رگردیده و وگهداری حساب اقالم مختلف تعرفه های 

و وص ل ع ارض و درآمدهای وص لی و اتخاذ تدابیر الزم برای جذب اامهل و بم قهع   جذب •

 آوها 

 

 



شهرسازی و 
 عمرانی

 خدمات شهری 
اداری و 
 مالی

تش نشانی حوزه شهردار
 
 حمل و نقل ا

 عملکرد اصالحیه/مصوب شرح درآمد ردیف

 169/410 170/450 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1

 34/483 45/000 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 2

 55/621 50/670 بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری 3

 1/432 1/180 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 4

 12/165 12/500 کمك های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 5

 177/772 124/150 اعانات و هدایا و دارایی ها 6

 128/418 126/050 سایر منابع تأمین اعتبار 7

 579/301 530/000 جمع کل درآمدها

 1399جدول درآمدها و منابع تأمين اعتبار در سال 

 .ارقام به ميليون ريال مي باشند•



شهرسازی و 
 عمرانی

 خدمات شهری 
اداری و 
 مالی

تش نشانی حوزه شهردار
 
 حمل و نقل ا

 1399جدول هزينه های جاری و عمراني در سال 

 .ارقام به ميليون ريال مي باشند•

 شرح هزینه ردیف
 /مصوب

 اصالحیه
 عملکرد

 122/341 117/900 جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری 1

 156/289 152/100 جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری 2

3 
هزینه های 

 وظیفه

 عمران شهری

 عملکرد اصالحیه/مصوب برنامه

260/000 253/433 

 18/932 22/040 برنامه ریزی توسعه شهری

هدایت و دفع آبهای سطحی داخل 
 شهری

1/710 967 

حمل و نقل و بهبود عبور و مرور  
 شهری

168/500 169/629 

 928 1/500 ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها

 29/659 28/700 بهبود محیط شهری

ایجاد اماکن و فضای ورزشی،  
 فرهنگی و توریستی

3/850 4/143 

ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت 
 شهری

10/200 9/855 

 18/370 17/500 ایجاد تأسیسات درآمدزا

 950 6/000 دیون پروژه های پیش بینی نشده

 532/063 530/000 جمع کل هزینه ها



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 روابط عمومی

 

 

 

 

 ...عکس برداری، فیلمردای و مستندسازی از پروژه ها، جلسات، مراسم و •

مستندسازی فعالیت های مختلف شهرداری و گزارش روزاوه فعالیت هها در  •

 ...فضای مجازی، سایت شهرداری و 

طراحههی و وصههب بنرهههای مناسههبتی مههذهبی و فرهنگههی بهها همکههاری معاووههت •

 خدمات شهری

 مکاتبات مردمی و فعال سازی سیستم اوتااد و پیشنهاد  ساماودهی •

اقدام الزم درخص ص چاپ واطالع رساوی آگهی مناقصه و مزایده در سهایت  •

 شهرداری و روزوامه های محلی و سراسری

به روزساوی پرتال شهرداری و اوتشار روزاوه اخبار و گهزارش فعالیهت ههای    •

 شهرداری در سایت

شرات در جلسات ش رای وامگذاری معابر و گذرهای سهطح شههر بهه تعهداد     •

 جلسه 6

 پالکتابل  و 1200وصب تابل  و پالک معابر و گذرهای سطح شهر به تعداد •

رصد اخبار مربه ط بهه شههرداری در جرایهد، سهایت ههای اینتروتهی و فضهای         •

 مجازی و در ص رت ویاز صدور ج ابیه برای آوها



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 

 

 

 

 روابط عمومی

ذربایجان 
 
پوشش خبری تشریف ارمایتتی معاونف محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ا

 غربی و بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

دیدار و جلسات چندین باره با ارماندهدن محترم ارتش جهف پدگدری امورات مربوط 
 به بازگشایتتی کمربندی ارتش



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

دیدار و جلسات چندین باره با ارماندهدن محترم ارتش جهف پدگدری امورات مربوط 
 به بازگشایتتی کمربندی ارتش



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

تشریف ارمایتتی امام جمعهن نماینده مجلسن ارماندارن رئدس و اعضای محترم شورای 
 اسالمی بمناسبف روز کارمند و تجلدل از کارمندان نمونه

 مراسم تجلدل از اعضای محترم شورای اسالمی بمناسبف روز شوراها



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

جلسه بررسی بازگشایتتی و اک پلمپ 
کشتتتتتارگاه بتتتتتا حضتتتتتور امتتتتتام جمعتتتتتهن 
ارمانتتتتتتتدارن دادستتتتتتتتان و نماینتتتتتتتدگان 

 محترم اتحادیه قصابان 

کدد بر 
 
بازدید و نظارت مستقدم با تا

رعایف موازین بهداشتی در 
 کشتارگاه 



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 برگزاری جلسات مناقصه و مزایده

 

 

 شهربرگزاری جلسات شورای نامگذاری معابر سطح 
 با حضور نمایندگان محترم شورای اسالمی شهر



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 دیدار با ارماندهی محترم سپاه پاسداران سلماس بمناسبف هفته دااع مقدس

 

 

 شهدد عبدی سلماس بمناسبف هفته دااع مقدس 264دیدار با امدر سرتدپ صادقی ارمانده تدپ 



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

دیدار با ارماندهی انتظامی سلماسن ارمانده مرزبانی و رئدس پلدس راهنمایتتی و رانندگی 
 بمناسبف هفته ندروی انتظامی



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 تجلدل از خانواده های ایثارگر شهرداری بنماسبف پدروزی شکوهمند انقالب اسالمی



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 1399تقدیر شهردار از کلده پرسنل شهرداری بخاطر  خدمات شبانه روزی در طول سال 



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 ذیحسابی و امور قراردادها

 1399آمار عملکرد ام ر قرارداد های شهرداری در سال 

 تعداد   عن ان 

 13 تعداد استعالم ها 

 4 تعداد مزایدات برگزار شده 

 4 برگزار شده 19تعداد مناقصات و ماده 

 تعداد قرارداد های منعاد شده 

 ماده قاو وی

 7 جزء  

 3 مت سط

 1 عمده

 تعداد تح یل های م قت و قطعی برگزار شده 

 - جزء  

 5 مت سط

 3 عالی



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 ذیحسابی و امور قراردادها

 عن ان قرارداد  ردیف 
تاریخ عاد 
 قرارداد 

مبلغ قرارداد 
 (ریال)

 طرف قرارداد 
منابع تامین 

 هزینه 

وح ه 
 واگذاری

1 
مشاوه فضای 

 سبز 
99/02/03 

15.000.000 
 ماهاوه 

 - داخلی شیما عبدالعلی زاده 

2 
بیمه تکمیلی 
 اارانان  

98/12/11 
برای 1.231.000

 هر وفر
 داخلی آتیه سازان حافظ

استعالم 
 بهاء

3 
خرید جاروب  

 خیاباوی 
 شرات مهران امپرس 4.588.900.000 99/04/18

/  ذیحسابی 
 داخلی

 مناقصه

4 
خرید سنگ  

 جدول  
99/04/23 3.600.000.000 

قطعات پیش ساخته  
 بتنی خشیل 

 داخلی
استعالم 

 بهاء

 مزایده داخلی وادر وصیر زاده 1.870.000.000 اتمام  99/4/28 فروش ضایعات  5

6 
مغازه جنب 
 شهرداری 

 داخلی ش رای فرهنگ عم می  رایگان   99/04/30
مص به 
 ش را شهر

7 
اجاره محل شهر 

 وت 
 - داخلی باوک شهر  363.600.000 99/07/05

8 
استعالم حمل 

 مصالح داوه بندی 
99/05/15 

برای  210.000
 هر تن 

 داخلی پیماوکار حمل بابایی
استعالم 

 بهاء

9 

حق العمل ااری 
جدولگذاری و 
بتن پالک معابر 
 سطح شهر  

 داخلی حامد عباسی  2.000.000.000 99/05/20
استعالم 

 بهاء

10 

جمع قرارداد 
ی سگ هاآوری 

 ولگرد
99/05/25 250.000.000 

شرات حامیان طبیعت 
 آذر پردیس

 داخلی

درخ است 
معاووت 
خدمات  
 شهری

11 

قرارداد 
ات ماسی ن  
 اداری پرگار  

99/05/28 239.800.000 
شرات برید ساماوه 

 و ین
 داخلی

درخ است 
معاووت 
 اداری

12 

استعالم بهاء 
تسطیح و خاک 
 برداری با ب لدزر

 داخلی احمد بایرامل   30.000.000 99/05/28
استعالم 

 بهاء

 ...ادامه در صفحه بعدی 



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 ذیحسابی و امور قراردادها

 19ماده  داخلی شهرداری فیرورق  6.500.000.000 99/05/29 خرید مصالح داوه بندی 13

14 
قطعه  30مزایده فروش 

 زمین مسک وی و تجاری

قطعه به  22
 فروش

 مزایده داخلی - 76.661.655.000

15 

حق العمل ااری پخش 
آسفالت لکه گیری معابر 

 سطح شهر 
 داخلی سیدزاده 3.600.000.000 99/06/04

استعالم 
 بهاء

16 
استعالم باز سازی فیلر 

 اارخاوه آسفالت  
99/06/4 651.500.000 

خدمات فنی تکن  
 آسفالت

 داخلی
استعالم 

 بهاء

17 
آسفالت ریزی معابر 

 سطح شهر 
99/06/11 2.937.864.459 

اار اودیشان             
معرفت               

...  معرفت  بیت ال)
 (زاده 

 مناقصه ذیحسابی

18 
جدولگذاری منطاه ویژه 

 اقتصادیی 
99/06/12 2.791.593.307 

شرات آرداسازه 
 ساواالن

 ذیحسابی
استعالم 

 بهاء

19 

پشتیباوی دیتا بیس ها و 
سرویس های شبکه ای 

 شهرداری 
99/09/02 150/000/000 

شرات داده پردازی 
گستر آذر آبادگان    

 (ج اد ااظم زاده )
 داخلی

درخ است 
 ITواحد 

20 

تفاهم وامه برداشت 
مصالح ا هی از معدن 
واقع در اراضی چیچک 

 برگشاد  -

99/10/15 

به ازای هر متر 
 10/000مکعب 

 ریال

 داخلی عبداله عبدالهی

درخ است 
معاووت 
 عمراوی

21 

قطعه باقی  8فروش 
قطعه زیمن  30ماوده از 

 تجاری -مسک وی 
 مزایده داخلی خشیل  و و بخت ج   16/608/500/000 -

 %3 99/12/26 خدمات شهری  22

سازمان همیاری 
شهرداری های استان  

 غ.آ
 19ماده  داخلی



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 امور حقوقی

 

 

ل ایح دفاعی و ارائه آن به دعهاوی و مراجهع قهاو وی ذیهربط و دفهاع از      تنظیم •

 م رد200تعداد  مذا ر به حا ق شهرداری در مراجع 

بر اوعااد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائهه وظهرات مشه رتی    وظارت •

 شهرداریبه صرفه و صالح 

دعههاوی و دفههاع از حاهه ق شهههرداری و پاسههخگ یی بههه الیههه دعههاوی و   طههرح •

 شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و میر قضایی

 م رد 60بیش از تشکیل پرووده های حا قی به تعداد •

 م رد6تنظیم الیحه برای ش رای اسالمی شهر به تعداد •

 م رد 350پیگیری چک های وص ل وشده شهرداری به تعداد •

 جلسه 30شرات در جلسات  امسی ن عالی معامالت به تعداد •

پیگیههری و مراجعههه درخصهه ص پرووههده هههای مطروحههه درمراجههع قضههایی      •

 م رد200( دادسرا و دادگستری)

 م رد 9تنظیم شکایت ایفری علیه متصرفین ام ال شهرداری به تعداد •



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 امور امالک

 ردیف شرح عن ان تعداد

 م رد 820
اشخاص حایای و ) ال استعالمات وارده به ام ر امالک 

 جهت بررسی......... ( ادارات و 
1 

 2 فروش امالک از طریق مزایده عم می م رد 29

 3 مسیر گشایی و مصالحات اوجام یافته با اشخاص م رد 8

 م رد 23
فروش امالک شهرداری بص رت مازاد پیاده رو و مازاد  

 19اجرای ماده  –تفکیک 
4 

 5 اخذ اسناد ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک جلد 35

 6 درخ است سند ثبتی تک برگی از ادره ثبت اسناد و امالک جلد 35

 م رد 60
ثبت اامپی تری امالک متعلق به شهرداری در اامپی تر و  

 دفتر ثبت امالک
7 

 37 –جلسه  5
 پرووده

جلسات بررسی و اتخاذ تصمیم در خص ص پرووده های  
 ارجاعی به امیسی ن امالک

8 

 9 اخذ وظریه اارشناسی م رد 60

 10 تعداد ام ال میرمنا ل اختصاصی 49

 11 تعداد ام ال میرمنا ل 15

مار عملکرد اداره امالک شهرداری در سال 
 
 1399ا



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 امور امالک

مساحت 

 (مترمربع )
 ردیف مشخصات مالک و ملک م رد مصالحه

34/48 
قبله علی  –متری بن بست منشعب از خیابان ملت  6گذر 

 قرباوپ ر
1 

2/69 
محمد صادقی و عبداله  –خیابان امیرابیر تااطع خیابان رازی 
 مجیدی

2 

 3 عباس ت حیدیان –متری منشعب از خیابان پاسداران  6گذر  39/98

 4 حسن رضازاده – 104قطعه شماره  1ا ی اوتظام  24/87

 5 حسن ای ری –خیابان وحدت  200/41

 6 ابراهیم ابراهیمی –متری ق سی  16اسالم آباد خیابان  112/48

 7 علی مفراوخ اه –خیابان قروی تااطع خیابان مصطفی خمینی  46/46

 8 حسن بابایی –خیابان شهید سعیدی  36/75

:  ال ارزش ریالی امالک م رد مصالحه  ----مترمربع 497/82= مجم ع مساحت ها 
 ریال6/647/554/047



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 امور امالک

 

 

 ردیف مشخصات مالک و محل واگذاری (مترمربع )مساحت 

 1 (مازاد پیاده رو ) خیابان قروی  اابر پ روصیر 3/03

 2 (مازاد پیاده رو ) متری منشعب از خیابان قروی  8گذر  محسن خلیل دخت 15/87

 3 (مازاد تفکیک )  6ا ی فرهنگ  قاسم وایب زاده 1/30

 4 (مازاد پیاده رو ) خیابان دستجردی  رس ل درویشی 26/17

13/81 
وراث علی بابا 
 احساودوست

 5 (مازاد تفکیک ) متری منشعب از خیابان مدوی  6گذر 

20/94 
میر زین العابدین 

 سیداابری
 6 (مازاد پیاده رو ) خیابان دستجردی 

4/64 
محمد صادقی و عبداله  

 مجیدی
 7 (مازاد تفکیک ) خیابان امیرابیر  

 8 (مازاد تفکیک )  6ا ی فرهنگ  وازیال خاصه خان 33/32

 9 (مازاد تفکیک )  5ا ی داوش  علیرضا پ راابر 43/76

 10 (مازاد پیاده رو ) خیابان امام  اسماعیل حمیدی 2/21

 11 (مازاد تفکیک ) خیابان ایثار  وراث علی وجفی 6/50

 12 (مازاد پیاده رو ) خیابان فردوسی  وراث ی وس اابری 1/97

 13 (مازاد پیاده رو ) خیابان رازی  وعمت اله مددی 5/11

 14 (مازاد تفکیک ) ا ی راهنمایی  خاوالر سالطین تمر 1/56

 15 (مازاد تفکیک )  1ا ی اوتظام  حسن رضازاده 55/26

 16 (مازاد تفکیک ) اسالم آباد  علی ولیل  قزلباش 43/40

46/95 
شهناز مامدی حاجی 

 جفان
 17 (مازاد تفکیک ) اسالم آباد خیابان عشایر 

 18 (مازاد تفکیک ) خیابان معلم  علیرضا شکرزاده 19/75

 19 (مازاد تفکیک ) خیابان حافظ  ابری خلخالی 27/97

 20 (مازاد پیاده رو ) بل ار سرباز گمنام  بهروز سعیدی 11/34

 21 (مازاد تفکیک ) متری  16اسالم آباد خیابان  ابراهیم ابراهیمی 14/29

12/41 
شاهرخ حسن پ ر و 

 شرااء
 22 (مازاد پیاده رو ) خیابان اشرفی اصفهاوی 

 23 (مازاد تفکیک ( ) ع)بل ار امام رضا  حبیب آهنی 9/09

 ریال7/564/303/592: ال ارزش ریالی واگذاریها ف ق الذار ----مترمربع411/74= مجم ع مساحت ها 

مار واگذاریها بصورت مازاد تفکدک و مازاد پداده رو ملک شهرداری در سال 
 
 99ا



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 امور امالک

 

 

مساحت 

 (مترمربع )
 ردیف مشخصات مالک و قطعه واگذار شده از طریق مزایده عم می

 1 بل ار سلمان فارسی –تفکیک شهرداری  8قطعه شماره  بهزاد رحماوی 204/74
 2 ضلع شمالی میدان خشکبار – 1سرقفلی مغازه شماره  عطا و بهار 49/72
 3 ضلع شمالی میدان خشکبار – 2سرقفلی مغازه شماره  عطا و بهار 47/31
 4 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  27قطعه شماره  رضا خ رشیدی 170/48
 5 خیابان راهنمایی –تفکیک شهرداری  23قطعه شماره  رضا خ رشیدی 174/63
 6 خیابان راهنمایی –تفکیک شهرداری  10قطعه شماره  رضا خ رشیدی 185/05
 7 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  14قطعه شماره  صیاد هاشمی وارین آباد 180
 8 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  10قطعه شماره  بابک پادار 180

 9 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  45قطعه شماره  بابک پادار 219/72
 10 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  11قطعه شماره  بابک پادار 152/99

 11 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  26قطعه شماره  اصغر علیپ ر 199/01

 12 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  24قطعه شماره  اصغر علیپ ر 184/72

 13 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  25قطعه شماره  حسین بنیسی ثابت 171/38

 14 خیابان راهنمایی –تفکیک شهرداری  29قطعه شماره  حسین بنیسی ثابت 192/26

 15 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  30قطعه شماره  حسین بنیسی ثابت 191/89

 16 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  34قطعه شماره  داود خشیل  خسروآبادی 200/23

 17 خیابان راهنمایی –تفکیک شهرداری  22قطعه شماره  امیر حاتمی 162/23

 18 خیابان راهنمایی –تفکیک شهرداری  24قطعه شماره  امیر حاتمی 187/10

 19 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  28قطعه شماره  امیر حاتمی 200

 20 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  44قطعه شماره  حجت ظفرایش 214/35

 21 خیابان رضایی باالتر از خیابان استاد شهریار ای ب وجف آبادی 256/33

 22 تفکیک شهرداری  1/19+19قطعه شماره  ت فیق تابش 157/10

 23 خیابان راهنمایی –تفکیک تابش و شرااء  9قطعه شماره  مهدی ا زه اناوی 191/82

 24 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  32قطعه شماره  امیر حاتمی 200

 25 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری  30قطعه شماره  امیر حاتمی 200

 26 بل ار شهید طالعی –تفکیک تابش و شرااء  1قطعه شماره  شمس اله و بخت ج  174/44

 27 بل ار شهید طالعی –تفکیک شهرداری 7قطعه شماره  شمس اله و بخت ج  151/87

 28 خیابان جهاد –تفکیک شهرداری  1قطعه شماره  داود خشیل  خسروآبادی 198/24

 29 بل ار ارتش باالتر از خیابان باهنر علی اصغر و بهار 211/39

:  ال ارزش ریالی واگذاریها از طریق مزایده عم می -مترمربع 5/209/000: مجم ع مساحت ها
 ریال113/123/165/000



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 (IT)اناوری اطالعات 

 

 

 خریداری، راه اودازی و آم زش سیستم ات میسی ن اداری پرگار•

 خریداری، راه اودازی و ام زش سیستم پرسنلی دیدگاه رایاوه سما•

در راسههتای اشههی و ایجههاد بسههتر شههبکه بههرای اسههتارار وفههرات در سههالن شهههرداری اابههل •

 اروواجل گیری از شی ع ویروس 

بستر امنیتی سیستم های اداری با بروزرساوی و سرویس روزاوه و وصب فایروال گسترش •

 مرازیبر روی سرور 

حمهل و واهل ، آتهش وشهاوی ،     )و دیسپاچینگ تصاویر دوربین های واحد ههای تابعهه   اتصال •

 بص رت مجتمع در سرور مرازی شهرداری ... (   خدمات شهری و 

 بستر فنی جهت اتصال شبکه ساختمان خدمات شهری به بروامه های سرور مرازی ایجاد •

پیشهگیری از حمهالت   )و راه اودازی سرور دوم به عن ان پشتیبان برخط سرور اصهلی  وصب •

 (و همچنین آل دگی ویروسی بروامه های مرازی DDOSسایبری و حمالت 

اودازی اااوتینگ مرازی در الیه سیستم ها به منظ ر مدیریت اهاربران و بهینهه سهازی    راه •

  MPLSپهنای باود شبکه اعم از فیبرو ری و 

راه اودازی پشتیبان گیری لحظه ای از داده های مرازی الیه بروامه های اجرایی شههرداری  •

 روزاوهو وظارت مستمر بص رت 

ایجاد بستر ورم افزاری و سخت افزاری جهت برگزاری جلسات بازگشایی پاات های ارسالی •

 (ستاد)مناقصه گران و مزایده گران در ساماوه تداراات الکتروویکی دولت 



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

پیگیریهای الزم درخص ص ساخت و تجهیز سهاختمان گمهرک در داخهل سهایت منطاهه ویهژه       •

 اقتصادی سلماس

تکمیل گزارشات اثرات زیسهت محیطهی بها اوجهام آزمایشهات متعهدد و ارسهال بهه سهازمان          •

 حفاظت محیط زیست

مگهاوات در   2تاان ن به میزان )پیگیری ام رات پروژه برق رساوی و تأمین روشنایی معابر •

 (ساعت تأمین گردیده است

ههزار متهر    260پیگیری ام رات مرب ط به تأمین آب شرب، صنعتی و فضای سبز به میزان •

مکعب در سال و اخذ مج زههای الزم از معاووهت حفاظهت و بههره بهرداری منهابع آب اسهتان        

 جهت حفر چاه عمیق  

پیگیری ام رات مرب ط به گازرساوی به سایت و جلسهه مشهترک بها مهدیرعامل شهرات گهاز       •

استان در محل فرماوداری سلماس جهت تغییر خط اوتاال گاز به داخهل سهایت در راسهتای    

 ااهش هزینه ها

پیگیری و تکمیل گزارشات اثرات زیست محیطی جهت ارائه سازمان محیط زیست و امیتهه  •

 ارزیابی اش ری درخص ص تأیید طرح منطاه ویژه اقتصادی

 .هکتاری فاز اول 50متر در مح طه  1100اقدام به جدولگذاری معابر سطح شهر به ط ل •

اقدامات الزم جهت اصالح واشه های اجرایی در راستای اهاهش حجهم عملیهات خهاابرداری     •

 حاصل از جدولگذاری و خیابان اشی معابر ت سط مهندسین مشاور طرح



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

نائب رئدس مجلس شورای اسالمین استاندار و نماینده محترم مجلس بهمراه هدئف  بازدید
 همراه از پدشراف روند اجرایتتی منطقه ویژه اقتصادی سلماس



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

ذربایجان معاونف محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری بازدید 
 
روند پدشراف غربی از ا

 اجرایتتی منطقه ویژه اقتصادی سلماس



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

ذربایجان غربی و هدئف 
 
بازدید مدیرکل محترم اداره کل کارن تعاون و رااه اجتماعی استان ا

 همراه از روند پدشراف اجرایتتی منطقه ویژه اقتصادی سلماس



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

جلسته پدگدتتری پتروژه گازرستتانی بته منطقتته ویتژه اقتصتتادی ستلماس بتتا حضتور متتدیرعامل و 
ذربایجان غربی در محل ارمانداری سلماس

 
 کارشناسان محترم شرکف گاز استان ا



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

حضور یک هدئف عالی از گمرک کشور و بازدید از زیرساختهای موجود در منطقه ویژه 
 اقتصادی در خصوص استقرار ساختمان اداری گمرک در سایف منطقه ویژه اقتصادی



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

 عملدات عمرانی جدولگذاری در سایف منطقه ویژه اقتصادی سلماس

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 



شهرسازی و 
 عمرانی

 اداری و مالی خدمات شهری 
حوزه 
 شهردار

تش نشانی
 
 حمل و نقل ا

بازدید مدیر مناطق ویژه اقتصادی کشور بهمراه نمایندگانی از دبدرخانه تشخدص مصلحف 
 نظام درخصوص روند اجرایتتی منطقه ویژه اقتصادی سلماس

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی
 
 سازمان ا

 مأم ریت 180عملیات اطفاء حریق با اوجام بیش از •

 مأم ریت 130عملیات امداد و وجات با اوجام یش از •

عملیات پشتیباوی و تأمین ایمنی مراسمات و آماده باش اامل در ایام عیهد و اسهتارار   •

 در امربندی و وااط پرتردد و حادثه خیز

 اوجام آم زش های درون سازماوی بص رت علمی و عملی جهت حفظ آمادگی پرسنل•

شرات در اارو ال هشدار خطر در م رد ارووا و اوجام عملیات سم پاشی و ضدعف وی •

 معابر سطح شهر در راستای جل گیری از شی ع ویروس ارووا

صدور پیام های ایمنی و آم زش همگاوی در فضای مجازی در جهت افهزایش آگهاهی و   •

 فرهنگ ایمنی جامعه

برگزاری اارگاهها و دوره های آم زشهی آگهاه سهازی در مه رد خطهرات چهارشهنبه آخهر        •

 سال

بازدید از ساختماوهای بلندمرتبهه و اقهدامات ایمهن سهازی بها همکهاری سهازمان آتهش         •

 وشاوی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه

 بازدید از اارخاوجات طبق درخ است اداره شهرک های صنعتی استان•

آمادگی اامل جهت همکاری با ادارات، سازماوها، ارگاوهها، سهازماوهای مهردم وههاد جههت      •

 ارائه مشاوره ایمنی وآم زش های همگاوی

 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی در سال 
 
 1399عملکرد مالی سازمان ا

 درآمدها و منابع تأمین اعتبار

 عملکرد مص ب شرح ردیف

1 
 درآمدهای واشی از ع ارض عم می

 (درآمدهای محلی سازمان)
7/800/000/000 8/902/510/716 

2 
امک به ب دجه جاری سازمان ت سط 

 شهرداری
34/000/000/000 31/401/841/318 

3 
 امک به ب دجه عمراوی ت سط شهرداری

 (خرید ماشین آالت و تجهیزات)

    

 اسری درآمد بر هزینه دوره جاری  

 41/536/606/427 41/800/000/000 جمع ال درآمدها

 اعتبارات و هزینه های جاری و عمراوی

 عملکرد مص ب شرح ردیف

 37/966/030/954 37/700/000/000 هزینه های پرسنلی –فصل اول  1

 2/663/416/069 3/195/000/000 هزینه های اداری –فصل دوم  2

 163/720/000 205/000/000 هزینه های سرمایه ای –فصل س م  3

 742/436/404 700/000/000 هزینه های اوتاالی –فصل چهارم  4

 41/536/606/427 41/800/000/000 جمع ال هزینه ها



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی
 
الت و تجهدزات سازمان ا

 
مار ماشدن ا

 
 ا

 تعداد عن ان ردیف

 خ درو 1

 0 سنگین اطفایی
 6 ویمه سنگین

 3 سبک
 1 وجات پشتیبان
 0 پشتیباوی اداری
 3 م ت ر سیکلت

 وردبان 2
 0 هیدرولیکی

 7 دستی

 ست 3

 1 امداد ا هستان
 1 م اصی

 2 امداد چاه و سه پایه
 3 هیدرولیک
 0 زوده یاب

 0 (جک بادی)ایربک 
 0 درباز ان هیدرولیکی

 3 اوگشتر بر

 پمپ 4
 2 برقی آبکش
 0 آبکشی پرتابل
 2 آبکشی روبین

 خام ش اننده 5

 12 ایل یی 6پ دری 

 15 ایل یی 12پ دری 

 16 بی ورسال

 20 دی ااسید اربن

 7 ه زریل 6
 3 مارگیر 7
 10 قفل بر 8

 0 ت ربکس و مینی ت ربکس 9
 3 ت رب  فن 10
 21 ل له خرط می 11

 1 براوکارد و بسکت 12

 ...ادامه در صفحه بعدی 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی
 
الت و تجهدزات سازمان ا

 
مار ماشدن ا

 
 ا

 ...ادامه در صفحه بعدی 

 تعداد عن ان ردیف

 شیلنگ 13

 40 اینچ اگنس 5/1

 0 اینچ اگنس 2

 30 اینچ اگنس 5/2

 5 اینچ پارچه ای 5/1

 0 اینچ پارچه ای 2

 5 اینچ پارچه ای 5/2

 سر ل له 14

 7 اینچ 5/1ف ک 

 0 اینچ 2ف ک 

 1 اینچ 5/2ف ک 

 8 اف ام ت سعه

 3 اف میان ت سعه

 2 اینداات ر بین مسیر 15

 11 شیر هیدراوت 16

 2 ا له پشتی اطفاء حریق 17

 پروژات ر 18
 6 با پایه

 1 بادی

 0 دینام باال اشی 19

 م ت ر 20

 0 برق تک فاز

 1 برق سه فاز

 1 برش بنزینی

 0 برش برقی

 2 ج ش

 2 چ ب بر بنزینی



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی
 
الت و تجهدزات سازمان ا

 
مار ماشدن ا

 
 ا

 تعداد عن ان ردیف

 1 ه ا برش 21

 1 واتر جت 22

 1 ماویت ر زمینی 23

24 

 دستگاه

 1 گاز سنج

 18 تنفسی

 1 شارژ سیلندر ه ا

 0 مکنده –دمنده 

 23 سیلندر دستگاه تنفسی 25

 1 تیف ر 26

 0 تاوکر حمل ف م 27

28 
 بی سیم

 10 خ درویی

 13 دستی

 2 هیلتی 29

30 

 لباس

 2 لباس باراوی

 20 االه

 15 دستکش

 25 چکمه

31 
 چراغ ق ه

 8 دستی

 9 ال ای دی اوفرادی 32

 30 ه د آتش وشاوی زیر االهی 33



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی 
 
 (  گزارش تصویری )سازمان ا



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی 
 
 (  گزارش تصویری )سازمان ا



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی 
 
 (گزارش تصویری )سازمان ا



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی 
 
 (گزارش تصویری )سازمان ا



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی 
 
 (گزارش تصویری )سازمان ا

 (  گرامدداشف پدروزی شکوهمند انقالب اسالمی)بهمن  22رژه خودرویتتی بنماسبف 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

تش نشانی و خدمات ایمنی 
 
 (گزارش تصویری )سازمان ا

تش نشانی
 
تش نشانی و تقدیر از خدمات شبانه روزی پرسنل خدوم ا

 
 بازدید از ایستگاههای ا



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل

 دستگاه 180ساماودهی خ دروهای دیزلی و صدور پرواوه فعالیت به تعداد •

 فاره800ساماودهی واوت بارها و صدور پرواوه اشتغال و مج ز تردد به تعداد •

 650معرفی راوندگان ح زه حمل و وال بار و مسافر به بیمه تأمین اجتماعی به تعداد •

 وفر

بهه  ( مینهی به س، ون و تااسهی   )تمدید پرواوه های واوگان حمهل و واهل درون شههری    •

 فاره 150تعداد 

 فاره650صدور و تمدید پرواوه تااسیراوی به تعداد •

 وظارت روزاوه گشت ترایبی با پلیس راه ر سلماس در سطح شهر•

 فاره100به تعداد ... استعالم عدم س ءپیشینه و •

 فاره 150معرفی به معاینه چشم به تعداد •

خرید، وصب، تجهیهز و بروزرسهاوی تابل هها، عالئهم و چهراغ ههای راهنمهایی و راونهدگی         •

 سطح شهر

 (تااسی، ون، تااسی تلفنی)برگزاری آزم ن های شهرشناسی ویژه راوندگان •

 ایل متر 65خط اشی ممتد و منطاه ای معابر سطح شهر به ط ل بیش از •

وصب سرعت ااه ایمنهی در راسهتای اجهرای مصه بات شه رای ترافیهک شهرسهتان بهه         •

 م رد 30تعداد 

 روگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده ماابل مدارس و سرعت ااههای سطح شهر•

 سرویس مدارس 18شرات در جلسات اارگروه ماده •



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 1399عملکرد مالی سازمان مدیریف حمل و نقل در سال 

 درآمدها و منابع تأمین اعتبار

 عملکرد مص ب شرح ردیف

1 
 درآمدهای واشی از ع ارض اختصاصی

 (درآمدهای مستمر)
7/642/000/000 8/609/995/000 

 2/223/803/540 2/075/000/000 درآمد حاصل از وج ه و ام ال 2

3 
امک های اعطایی از دولت و سایر 

 م سسات
9/600/000/000 6/011/975/671 

4 
دارایی اه به ط ر اتفاقی یا بم جب قاو ن  

 حاصل می ش د
160/000/000 224/577/000 

 119/218/392 123/000/000 سایر منابع تأمین اعتبار 5

 134/547/028 اسری درآمد بر هزینه دوره جاری  

 17/189/569/603 19/600/000/000 جمع ال درآمدها

 اعتبارات و هزینه های جاری و عمراوی

 عملکرد مص ب شرح ردیف

 11/563/573/122 11/050/000/000 هزینه های پرسنلی –فصل اول  1

 1/920/459/473 2/422/000/000 هزینه های اداری –فصل دوم  2

 323/850/000 195/000/000 هزینه های سرمایه ای –فصل س م  3

 167/565/000 508/000/000 هزینه های اوتاالی –فصل چهارم  4

 3/348/669/036 5/425/000/000 هزینه های عمران شهری  

    

 17/324/116/631 19/600/000/000 جمع ال هزینه ها



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل

 خالصه اطالعات معابر سطح شهر سلماس 

 درصد (ایل متر)ط ل  درجه عملکردی معبر

 % 34 13 1شریاوی درجه 

 % 40 15 2شریاوی درجه 

 % 26 10 جمع و پخش اننده

 % 100 38 مجم ع

 (سال)تاریخ وصب  و ع چراغ تااطع/ میدان  ردیف

 1387 ه شمند خیابان امام ، تااطع خیابان مدوی 1

 1393 ه شمند خیابان امام ، تااطع خیابان رازی 2

 1392 ه شمند خیابان امام ، تااطع خیابان االهدوز 3

 1397 ه شمند خیابان چمران، تااطع خیابان رازی 4

 1389 ه شمند خیابان فردوسی، تااطع خیابان حافظ 5

 1387 ه شمند خیابان فردوسی، تااطع خیابان بهشتی 6

 1395 ه شمند خیابان امیرابیر، تااطع خیابان مدوی 7

 1388 ه شمند خیابان مدرس، تااطع خیابان امیرابیر 8

 1390 ه شمند خیابان مدرس، تااطع خیابان رضایی 9

 آمار چراغ های راهنمایی سطح شهر



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل

 آمار پاراینگ های سطح شهر

و ع  ظرفیت مالکیت پاراینگ ردیف
 پاراینگ

خیابان مصطفی خمینی، حد فاصل   1
 مدرس تا قره وی

خص صی 
 (افراسیابی)

65 
 دستگاه

 روباز

خیابان مصطفی خمینی، حد فاصل   2
 مدرس تا قره وی

 45 (پالیده)خص صی 
 دستگاه

 روباز

خیابان مصطفی خمینی، حد فاصل   3
 مدرس تا قره وی

 40  (پالیده)خص صی 
 دستگاه

 روباز

 130 (مصریان)خص صی  خیابان مدرس، تااطع خیابان امام 4
 دستگاه

 روباز

 65 (فرجپ ر)خص صی  خیابان معلم، حد فاصل قره وی تا مدوی 5
 دستگاه

 روباز

خیابان معلم، حد فاصل فردوسی تا  6
 س ره ای

حاجی )خص صی 
 (زاده

65 
 دستگاه

 روباز

 30 (حاتمی)خص صی  خیابان قره وی، تااطع خیابان امام 7
 دستگاه

 روباز

خص صی  خیابان امام، تااطع خیابان طالااوی 8
 (سلماسیان)

130 
 دستگاه

 روباز

 35  (گ الوی)خص صی  خیابان فردوسی، تااطع خیابان حافظ 9
 دستگاه

 روباز

 40 (ظفراش)خص صی  خیابان س ره ای، تااطع خیابان رضایی 10
 دستگاه

 روباز

 35 (عابدی)خص صی  خیابان چمران، تااطع خیابان س ره ای 11
 دستگاه

 روباز

 35 (فردوسی)خص صی  خیابان فردوسی، تااطع خیابان معلم 12
 دستگاه

 روباز



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل

 آمار واوگان تااسیراوی بر حسب و ع خ درو

 و ع خ درو ردیف
 سازمانتااسی 

 (پالک ت)  
 تااسی شراتی

 شخصیخ دروی 
 ساماودهی شده  

 29 - 68 پیکان 1

 5 5 217 پژو 2

 3 11 37 روآ 3

 2 - - آردی 4

 3 6 98 سمند 5

 5 2 4 پراید 6

 خ دروی شخصی ساماودهی شده تااسی شراتی (پالک ت)تااسی سازمان  سال ساخت

 - 2 98 86قبل از سال 

 47 17 326 99تا  86سال 

 47 19 424 مجم ع

 آمار واوگان تااسیراوی بر حسب سال ساخت

 مسیر –ایستگاه  ردیف
تعداد تااسی 

 مسیر
 ارایه حمل به ازای یک وفر

 ریال 12000 متغیر ا ی داوش –میدان ت حید  1

 ریال 12000 متغیر (ع)بل ار امام رضا  –میدان ت حید  2

 ریال 12000 متغیر ا ی مدرس –میدان ت حید  3

 ریال 12000 متغیر خیابان رضایی شمالی –میدان ت حید  4

 ریال 12000 متغیر خیابان امیرابیر شمالی –میدان ت حید  5

 ریال 12000 متغیر امربندی –میدان فردوسی  6

 ریال 12000 متغیر اسالم آباد –میدان فردوسی  7

 آمار ایستگاههای تااسی سطح شهر



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل

 آمار مرب ط به پایاوه مسافربری

 تعاووی مسیر و ع دستگاه
مشخصات 
 دستگاه

سال 
 ساخت

ظرفیت 
 (وفر)

 ات ب س

 - - - فعال تعطیل می باشد ارومیه –سلماس 
 40 1382 اسکاویا 14تعاووی  تبریز  –سلماس 

 40 1383 ایلیارد 14تعاووی  تبریز  –سلماس 

 40 1386 ایلیارد 14تعاووی  تبریز –سلماس 

 40 1381 ایلیارد 14تعاووی  تبریز –سلماس 

 40 1381 457بنز  14تعاووی  تبریز –سلماس 

 40 1379 457بنز  14تعاووی  تبریز -سلماس 

 44 1383 اسکاویا 5تعاووی  تبریز –سلماس 

 44 1384 اسکاویا 15تعاووی  تبریز –سلماس 

 40 1382 ایلیارد 15تعاووی  تبریز –سلماس 

 25 1394 مان 15تعاووی  تهران -سلماس 

 25 1394 مان 15تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1392 مان 4تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1391 مان 4تعاووی  تهران -سلماس 

 25 1389 مان پارسیان 14تعاووی  تهران -سلماس 

 25 1395 اسکاویا پارسیان 14تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1388 مان 5تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1388 مان 5تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1395 مان ایران پیمان تهران -سلماس 

 26 1391 مان ایران پیمان تهران -سلماس 

 32 1390 اسکاویا وصر تهران -سلماس 

 26 1388 مان 7تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1392 مان 1تعاووی  تهران -سلماس 

 26 1393 اسکاویا 1تعاووی  تهران -سلماس 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل

مدزی معابر و سرعف کاههای سطح شهر با نظارت 
 
عملدات شبانه روزی خط کشی و رنگ ا

 مستقدم شهردار



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 سازمان مدیریف حمل و نقل



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 ا

حمل و 
 نقل

 (عملدات خط کشی معابر سطح شهر)سازمان مدیریف حمل و نقل 

تجلدل مددانی شهردار سلماس از رانندگان بخش حمل و نقل عمومی بمناسبف گرامدداشف 
 روز ملی حمل و نقل و ترابری 



شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 عزیزان، شما ت جه حسن از تشکر و تادیر ضمن

 و ها عکس گزارشات، مشاهده به عالقمندان

 و پیشنهاد هرگ وه ارائه یا و بیشتر های فیلم

 به سلماس شهرداری پرتال به ت اوند می اوتااد

 شهر تلگرامی ااوال و  ir.salmas.www  آدرس

   آدرس به سلماس شطروجی

@ravabet_salmas فرمایند مراجعه. 

http://www.salmas.ir/
http://www.salmas.ir/
http://www.salmas.ir/
http://www.salmas.ir/
http://www.salmas.ir/


شهرسازی و 
 عمرانی

تش نشانی حوزه شهردار اداری و مالی خدمات شهری 
 
 حمل و نقل ا

 پایان


