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معرفی اعضاي محترم شوراي اسالمی شهر

آشنایی با خدمتگزاران صدیق

احیاء تجري 
عضو شورا

عابدین آلوکالیی
رئیس شورا

عباسقلی اشرفی
نائب رئیس شورا

محمد رضا غیجی
عضو شورا

حسین فندرسکی
عضو شورا
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مهمترین اقدامات شوراي اسالمی شهر 
پیگیري مرمت و نوسازي گرمابه عمومی شهر  -1
هزار مترمربع در قالب طرح نهضت آسفالت15اجراي آسفالت به طول بیش از -2
میلیون تومان133پیگیري خرید ماشین مکانیزه حمل زباله با اعتبار -3
پایه چراغ در معابر اصلی شهر60پیگیري نصب -4
میلیون تومان با همکاري جهاد کشاورزي استان57احیاء نسق مزرعه و برقی شدن آن با اعتبار -5
هزار اصله درختچه زینتی در سطح شهر3پیگیري کاشت بیش از -6
برگزاري مراسم یادواره شهدا-7
تجلیل از جانبازان و آزادگان و پاسداران شهر-8
واحد مسکونی و تجاري بعد از چند سال وقفه220پیگیري اعطاي سند -9

مـابقی در دسـت اقـدام مـی     (پالك کد پستی براي منازل مسکونی و تجـاري  350پیگیري نصب -10
)  باشد

2000راس گـاو و  400هزار متـر مربـع و شـامل    15واحد دامداري با متراژ جمعاً 30سم پاشی -11
راس گوسفند

پیگیري راه اندازي بازار هفتگی -12
برگزاري چند دوره مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر و ماه رمضان -13
کمک مالی به مراسمات فرهنگی مذهبی-14
پیگیري و تعیین جاده جایگزین دسترسی به امامزاده با همکاري فرمانداري محترم شهرستان  -15
پیگیري چند مورد پرونده حقوقی و برگرداندن راي این پرونده ها که باعـث تضـییع حقـوق بیـت     -16

المال شده بود
پیگیري و تحقق سهم مزرعه کتول از ارزش افزوده نیروگاه به مبلغ یک میلیارد و ششصـد میلیـون   -17

ریال 
کیلومتر از جاده بین المزارع3پیگیري و تحقق زیرسازي و اصالح -18
میلیون تومان170متر و با اعتبار 500پیگیري احداث جدول و کانیوو به طول یک هزار و -19
)گلبن(احیاء و الیروبی کانال سیل گیر ضلع جنوبی شهر مزرعه کتول -20
اولین گردهمایی فرهنگ عبور و مرور موتور سیکلت و عابر پیاده با همکاري سـازمان پایانـه هـاي    -21

عدد کاله ایمنی 300حمل و نقل استان گلستان و با اهداء 

مترمربع توسط خیرین اهداء شد400که زمین آن به متراژ 115پیگیري استقرار اورژانس -1
هزار مترمربع در قالب طرح نهضت آسفالت  15اجراي آسفالت به طول بیش از -2
پیگیري عملیات پیاده رو سازي با موزائیک و پازل ، خیابان جعفر آباد -3
پیگیري احداث کانال مرکزي شهر با همکاري سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان-4
احیاء چاه دوم نسق مزرعه و برقی کردن آن-5
پیگیري استقرار اداره گاز در شهر مزرعه کتول -6
پیگیري پیاده رو ساز ضلع شرقی بلوار کشاورز-7
پیگیري احداث و تکمیل نمودن جدول ضلع شرقی بلوار کشاورز -8
با همکاري معاونت عمرانی اسـتانداري گلسـتان و   ) وال رستم(پیگیري الیروبی و احداث کانال بتنی-9
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جلسه با فرماندار شهرستان

جلسه برگزاري بازي هاي بومی و محلی دهه فجر جلسه با بنیاد مسکن

جلسه براي برگزاري یادواره شهدا

مهمترین اقدامات شوراي اسالمی شهر 

جلسه جهت احداث چاه عمیق جلسه برگزاري مسابقات فوتسال دهه فجر
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شهردار به مسئولین واحد هاي شهرداري  ابالغ دستور - 8
پیگیري نامه هاي ارجاعی به همکاران و واحد هاي ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار- 9

پیگیري امورات مربوط به صدور ابالغ ماموریت شهردار- 10
یاد آوري تاریخ دعوتنامه ها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها- 11
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مورد4069کلیه نامه هاي وارده و صادره در دفتر ثبت شهرداري -1
صدور احکام کارگزینی کارمندان -2
تهیه قرارداد نیروهاي شرکتی -3
حضور غیاب و ثبت ماموریت و مرخصی هاي ساعتی و روزانه پرسنل-4
...انجام مکاتبات اداراي با ادارات ،نهاد ها و دفاتر امور شهري استانداري،بانک ها و -5
اعزام و شرکت کارکنان به کالس هاي آموزشی -6
اهدا بن غیر نقدي در مناسبتها و اعیاد -7
اهدا لوح تقدیر به کارمندان و کارگران و تقدیم هدایا بـه کارمنـدان در مناسـبت هـاي     -8

مختلف
تهیه گزارش عملکرد واحد ها بصورت هفتگی-9

مورد60بایگانی پرونده هاي ساختمانی  -10
ارسال مراسالت از طریق شرکت پست-11
صحافی پرونده ها -12
بایگانی نامه ها بصورت منظم-13
دولتنصب شبکه پیگیري در خصوص -14
معرفی پرسنل به بانک ملت جهت دریافت تسهیالت-15

عملکرد واحد امور اداري ،بایگانی و دبیرخانه
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...انجام مکاتبات اداراي با ادارات ،نهاد ها و دفاتر امور شهري استانداري،بانک ها و -5
اعزام و شرکت کارکنان به کالس هاي آموزشی -6
اهدا بن غیر نقدي در مناسبتها و اعیاد -7
اهدا لوح تقدیر به کارمندان و کارگران و تقدیم هدایا بـه کارمنـدان در مناسـبت هـاي     -8

مختلف
تهیه گزارش عملکرد واحد ها بصورت هفتگی-9

مورد60بایگانی پرونده هاي ساختمانی  -10
ارسال مراسالت از طریق شرکت پست-11
صحافی پرونده ها -12
بایگانی نامه ها بصورت منظم-13
دولتنصب شبکه پیگیري در خصوص -14
معرفی پرسنل به بانک ملت جهت دریافت تسهیالت-15

١٧



مورد 100تشکیل پرونده و ساختمان هاي ساخته شده قبل از تأسیس شهرداري - 1
.مورد 120گواهی هاي مورد تقاضا از قبیل عدم خالف و پایان کار ساختمان صدور - 2
.مورد 30صدور پروانه ساختمانی تعداد - 3
.مورد 250پاسخ به استعالم ادارات برق ، آب ، گاز ، بانک - 4
.مورد 200کارشناسی و بازدید امالك - 5
.  مورد پرونده منجر به رأي 7دبیر کمیسیون ماده صد - 6
جلسه35حضور در جلسات کارشناسی کمیته فنی مغایرتهاي طرح هادي استانداري - 7
بررسی مشکالت و همکاري با مشاوره طرح هادي شهر مزرعه کتول - 8
پرونده به کمیته فنی اسنانداري  10ارسال .9

شهرسازيعملکرد واحد 

١٨



ریال14/332/368/364:                                       وصولی یکساله در آمد
ریال205/078/417:                                                            سالیانه در آمد عوارض 

ریال892/084/999:                 دریافت عوارض توسط دستگاه کارت خوان
فقره765:                             ثبت سیستم و بایگانی فیشهاي عوارض

عملکرد واحد درآمد

١٩



)94سال (ها هزینه ماه

277,696,219فروردین

672,005,489اردیبهشت

1,349,608,355خرداد

970,979,180تیر

1,010,483,478مرداد

1,129,037,344شهریور

مالیعملکرد واحد 

1,129,037,344شهریور

910,712,837مهر

407,198,099آبان

938,716,787آذر

1,393,641,226دي

1,004,381,250بهمن

1,001,807,526اسفند

11,066,267,790جمع کل

١١٠



نصب شیر هیدرانت آتش نشانی-1
عدد چراغ معابر60نصب -2
تن زباله خانگی4آوري روزانه جمع -3
تعمیر و راه اندازي گرمابه شهر-4
خرید و نصب مخزن زباله مکانیزه-5
رنگ آمیزي سرعت گیر ها و خط کشی عابر پیاده-6
شهرنصب پرچم هاي الوان ورودي -7
معاینه پزشکی نیروهاي خدمات شهري-8
پاشی و ضد عفونی جداول سطح شهر آهک -9

برقرفع خرابی چراغ هاي معابر سطح شهر با هماهنگی و همکاري اداراه -10
آوري نخاله هاي حاصل از حفاریهاي ادارات در سطح شهرجمع -11
احداث بلوارتوسـط واحـد   (جداسازي الین ورودي و خروجی شهر با نصب استوانه ترافیکی -12

)1395عمران در سال 
نصب آبسرد کن جهت استفاده شهروندان-13
ساخت و نصب سطل زباله در سطح شهر-14
و مرکز بهداشت در اجراي طرح اتالف سگهاي ولگردانتظامی همکاري با نیروي -15
همکاري در جهت نصب پالك هاي پستی-16
یک دستگاه تراکتور جهت شستشوي جداول و حمل نخاله هاي سطح شهراجاره -17
الیروبی قنوات سطح شهر-18
شهرالیروبی کانال هاي سطح -19
برگزاري جلسه توجیهی با نیروهاي خدمات شهري و برطرف کردن مشکالت -20
نظافت و رفت روب جداول و معابر سطح شهر -21
شهرجداول سطح شستشوي -22
هاحذف علف هاي هرز در کنار جداول و پیاده رو -23
زمانبندينظافت هفتگی محالت طبق برنامه -24
اندازي بازار هفتگیراه -25
نظافت بازار هفتگی و وصول عوارض از غرفه داران-26
شرکت فعال نیروهاي خدمات شهري در مراسمات ملی و مذهبی -27
پل میدان امام حسینالیروبی -28
سازتخریب بنا هاي حادثه -29
همکاري با واحد روابط عمومی در توزیع بروشور ،نصب بنر و پارچه جشن ها ،اعیـاد ملـی و   -30

مذهبی ،وفات و مراسمات 
شهرداريهمکاري با کلیه واحد هاي -31
آماده باش نیروهاي خدمات شهري در زمان حوادث غیر مترقبه جهـت همکـاري بـا سـتاد     -32

بحران شهرستان

عملکرد واحد خدمات شهر
نصب شیر هیدرانت آتش نشانی-1
عدد چراغ معابر60نصب -2
تن زباله خانگی4آوري روزانه جمع -3
تعمیر و راه اندازي گرمابه شهر-4
خرید و نصب مخزن زباله مکانیزه-5
رنگ آمیزي سرعت گیر ها و خط کشی عابر پیاده-6
شهرنصب پرچم هاي الوان ورودي -7
معاینه پزشکی نیروهاي خدمات شهري-8
پاشی و ضد عفونی جداول سطح شهر آهک -9

برقرفع خرابی چراغ هاي معابر سطح شهر با هماهنگی و همکاري اداراه -10
آوري نخاله هاي حاصل از حفاریهاي ادارات در سطح شهرجمع -11
احداث بلوارتوسـط واحـد   (جداسازي الین ورودي و خروجی شهر با نصب استوانه ترافیکی -12

)1395عمران در سال 
نصب آبسرد کن جهت استفاده شهروندان-13
ساخت و نصب سطل زباله در سطح شهر-14
و مرکز بهداشت در اجراي طرح اتالف سگهاي ولگردانتظامی همکاري با نیروي -15
همکاري در جهت نصب پالك هاي پستی-16
یک دستگاه تراکتور جهت شستشوي جداول و حمل نخاله هاي سطح شهراجاره -17
الیروبی قنوات سطح شهر-18
شهرالیروبی کانال هاي سطح -19
برگزاري جلسه توجیهی با نیروهاي خدمات شهري و برطرف کردن مشکالت -20
نظافت و رفت روب جداول و معابر سطح شهر -21
شهرجداول سطح شستشوي -22
هاحذف علف هاي هرز در کنار جداول و پیاده رو -23
زمانبندينظافت هفتگی محالت طبق برنامه -24
اندازي بازار هفتگیراه -25
نظافت بازار هفتگی و وصول عوارض از غرفه داران-26
شرکت فعال نیروهاي خدمات شهري در مراسمات ملی و مذهبی -27
پل میدان امام حسینالیروبی -28
سازتخریب بنا هاي حادثه -29
همکاري با واحد روابط عمومی در توزیع بروشور ،نصب بنر و پارچه جشن ها ،اعیـاد ملـی و   -30

مذهبی ،وفات و مراسمات 
شهرداريهمکاري با کلیه واحد هاي -31
آماده باش نیروهاي خدمات شهري در زمان حوادث غیر مترقبه جهـت همکـاري بـا سـتاد     -32

بحران شهرستان

١١١



تخریب بناهاي حادثه ساز

و تعمیر گرمابه شهراندازي راه 

عملکرد واحد خدمات شهر

راه اندازي بازار هفتگی

١١٢



رنگ آمیزي سرعت گیرها و خط کشی عابر پیاده

زباله جدیدو نصب سبد ساخت 

عملکرد واحد خدمات شهر

زباله مکانیزهنصب سطل 

١١٣



چراغ معابرعدد 60نصب 

عملکرد واحد خدمات شهر

استوانه هاي ترافیکی  نصب 

نصب شیر هیدرانت آتش نشانی

١١۴

همکاري با مدارس  نصب آب سردکن



عملکرد واحد خدمات شهر

پستی درب منازلنصب کد 

معاینه پزشکی و واکسیناسیون نیروهاي خدمات شهري  

١١۵

جمع آوري نخاله هاي سطح شهر



)ریال(مبلغ مبلغ جزءمتراژ و توضیحاتپروژهشرح ردیف

1,500,0001,050,000,000متر طول700اصلی100*80کانال مسلح 1

2,000,000540,000,000متر طول14270فرهنگ100*80مسلحکانال 2

1,000,000310,000,000متر طول50310*50بتنیاجراي کانال 3

600,000720,000,000متر طول1200خیابان اصلیوسطاجراي رفیوژ 4

350,000770,000,000مربعمتر 2200اجراي پیاده روسازي با موزاییک5

430,0001,376,000,000مربعمتر 3200پازلاحداث پیاده رو سازي با 6

280,000126,000,000مربعمتر 450متراژعدد به 7کاهاحداث سرعت 7

10,000150,000,000مربعمتر 15000خاکیشن ریزي معابر 8

عملکرد واحد عمران

1,000,000100,000,000متر مربع100احداث پل هاي مسلح ورودي معابر9

ترمیم جداول شکسته و عملیات 10
100,000,000--بنایی

بر روي فلزي دریچه و پل نصب 11
50,000,000-عدد14جداول و کانالها

300,0004,500,000,000مربعمتر 15000زیر سازي و اجراي آسفالت معابر12

560,0001,680,000,000متر طول3000معابراحداث کانیو 13

30,000,000--پیادهرنگ آمیزي خطوط عابر 14

90,00032,400,000متر50360*40اجراي کانال بتنی 15

220,000,000-متر  1600رنگ آمیزي بلوار16

١١۶



اجراي پل بتنی مسلح

اجراي جداول سطح شهر

عملکرد واحد عمران

اجراي سرعت گیر

١١٧



کانال سیل گیر

اجراي بلوار

عملکرد واحد عمران

پیاده رو سازي سطح شهر

١١٨



اجراي کانیوو

وآسفالت کوچه ها و خیابان هاي سطح شهرزیرسازي 

تسطیح وزیر سازي جاده بین مزارع

عملکرد واحد عمران

ترمیم جداول شکسته

١١٩



پیاده رو سازي با موزاییک پازل

عملکرد واحد عمران

رنگ آمیزي بلوار

١٢٠



واگذاري تبلیغات محیطی به بخش خصوصی-1
نام گذاري کوچه هاي بدون اسم و پیشنهاد به فرمانداري-2
تهیه گزارش عملکرد شهرداري -3
اصالح و نصب تابلو نام کوچه ها -4
ساخت و نصب تابلوهاي ورودي شهر-5
راه اندازي سایت شهرداري مزرعه کتول-6
نصب استند تبلیغاتی-7
لوگو شهرداري مزرعه کتول طراحی -8
درج اخبار در سایت شهرداري و شوراي اسالمی شهر و سایت خبري شهرستان بصورت روزانه-9

ملی و مذهبی در اعیاد فضاي شهري چراغانی بندي و آذین -10
عمرانی ،فعالیت هاي واحد هاي شهرداري ،مراسمات ،همایش ها و جلساتپروژهاي -11
ارسال پیامک تبریک و تسلیت بمناسبت هاي مختلف به شهروندان-12
در معیـت شـهردار ،اعضـاي شـوراي     ... آبـان و  13بهمن،روز قدس،22شرکت در راهپیمایی -13

اسالمی شهر و کلیه پرسنل
همشهریانچاپ اطالعیه و شرکت در مراسمات ترحیم -14
برپایی نماز جماعت-15
بازدید شهردار از پروژه ها و واحد هاي شهرداري-16
بازدید ماهانه شهردار و اعضاي شوراي اسالمی شهر از سطح شهر-17
94دیدار با خانواده شهدا به مناسبت دهه فجر -18
جمعه موقت شهرستان امام (93در ایام محرم دیدار با خانواده مرحوم حاج شیخ حبیب مزرعی -19

)علی آباد کتول
نوشتن بنر و پارچه تمام اعیاد و مناسبت هاي ملی و مذهبی در طول سال-20
سیاه پوش نمودن بلوار ،معابر ،محیط و مقابل شهرداري بمناسبت هاي محرم و احیاء-21
) ره(امام برگزاري مراسم ارتحال -22
مراسم پخش زنده رادیویی به مناسبت دهه فجر -23
برگزاري مراسم هفته معلم -24
شورا برگزاري مراسم روز -25
94مراسم گلنگ زنی و افتتاح پروژهاي عمرانی-26
93تجلیل از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف -27
پیگیري امورات انجام مصاحبه تلوزیونی و رادیویی شهردار و شوراي اسالمی شهر-28
همکاري با ادارات ،نهادها ،هیات هاي مذهبی در مناسبت هاي مختلف ایام سال-29
برگزاري همایش شوراها -30
برگزاي مسابقات فوتسال ،والیبال،طناب کشی دهه فجر-31
نشست صمیمی اعضاي شورا با کارکنان شهرداري-33
افتتاح پروژه هاي عمرانی هفته دولت ، دهه مبارك فجر ، چاپ بروشور و بنر معرفـی پروژهـاي   -34

93-94عمرانی در سال 

عملکرد واحد روابط عمومی

واگذاري تبلیغات محیطی به بخش خصوصی-1
نام گذاري کوچه هاي بدون اسم و پیشنهاد به فرمانداري-2
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جمعه موقت شهرستان امام (93در ایام محرم دیدار با خانواده مرحوم حاج شیخ حبیب مزرعی -19

)علی آباد کتول
نوشتن بنر و پارچه تمام اعیاد و مناسبت هاي ملی و مذهبی در طول سال-20
سیاه پوش نمودن بلوار ،معابر ،محیط و مقابل شهرداري بمناسبت هاي محرم و احیاء-21
) ره(امام برگزاري مراسم ارتحال -22
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93-94عمرانی در سال 
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آذین بندي شهر به مناسبت دهه فجر

برگزاري مراسم پخش زنده رادیویی به مناسبت دهه فجر

عملکرد واحد روابط عمومی

برگزاري مراسم نهم دي ماه

١٢٢



مزرعیتجلیل از خانواده مرحوم شیخ حبیب 

تجلیل از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف

عملکرد واحد روابط عمومی

تجلیل از مدال آوران شهر مزرعه

١٢٣



راه اندازي سایت شهرداري

غبارروبی مزار شهدا

دبیر جلسات شوراي اداري

عملکرد واحد روابط عمومی

وروديهاي  نصب پرچم 

بهمن22راهپیمایی حضور شوراي اسالمی شهر و پرسنل شهرداري در  

١٢۴



عملکرد واحد روابط عمومی

نصب استند هاي تبلیغاتی

نصب تمثال روحانیون شهر  و شهدا

نصب تابلوي ورودي شهر

١٢۵



کشاورزاجراي فضاي سبز بلوار -1
پیاده رو ها و معابر سطح شهرگلکاري -2
اصله500به تعداد )انجیري، آزاد، بلوط و داغداغان(کاشت درختان جنگلی -3
و فرم دهی درختچه هاي زینتی در سطح شهرهرس -4
سم پاشی علیه بیماري و آفات فضاي سبز و درختان-5
اصـله از قبیـل ارغوان،یـاس ، مشـعل     3000کاشت درخت در معـابر شـهر بـه تعـداد     -6

جنگل،خرزره،پالونیا،سرو شیرازي،زیتون،افرا،ژونی پروس،زبان کنجشک
یک دستگاه تراکتور مجهز به تانکر جهت آبیاري اجاره -7
چمن کاري فضاي شهرداري -8
گل هاي فصلی و دائمی سطح شهرترمیم -9

اصالح و ترمیم تشتک درختان معابر-10
نظافت مستمر فضاي سبز از آشغال و زباله هاي خانگی-11
احداث خزانه گل هاي فصلی -12
کاشت درخت در مسیر هاي ورودي شهر  -13
شهرآبیاري گل فصلی و دائمی، درختچه و درختان سطح -14
95اهداء گل هاي گلدانی به شهروندان قبل از ایام نوروز -15
عدد12فالور باکس و نیمکت چوبی ساخت -16
ادارات شهرو کاشت درخت در مدارس ، مساجد -17
ایجاد فضاي سبز در مدارس و مساجد شهر-18
نصب پالکارد اسامی درختان و درختچه هاي فضاي شهرداري جهت اطالعـات عمـومی   -19

شهروندان
اینچ 2اینچ و یک دستگاه 3خرید یک دستگاه کف کش -20
شهرعلف هاي هرز پیاده رو ها و پاجوش درختان نارنج سطح حذف -21
خرید یک دستگاه حاشیه زن پشتی-22

عملکرد واحد فضاي سبز
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١٢۶



عملکرد واحد فضاي سبز

اجراي فضاي سبز بلوار

چمن کاري فضاي شهرداري

اهداء گل به شهروندان

١٢٧



حذف علف هاي هرز حاشیه خیابان

خاك ریزي بلوارکاشت گل

عملکرد واحد فضاي سبز

خرید درخت

١٢٨



سم پاشی درختان

ساخت فالور باکس

خزانه گل هاي فصلی

عملکرد واحد فضاي سبز

کاشت انواع درخت

١٢٩




