


آمار هزینه های عمرانی شهرداری تبریز در سال 1390
مصوب شورای اسالمی شهر

بودجه 12 ماهشرح 
620.300.000برنامه توسعه شهری 

31.500.000برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی 
480.800.000برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 

7.500.000برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری 
3.735.800.000برنامه بهبود محیط شهری 

146.000.000برنامه ایجاد اماكن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و توریستی
34.700.000برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 

973.500.000ایجاد تاسیسات درآمد زا 
114.500.000هزینه های پیش بینی نشده دیون عمرانی 

6.144.600.000جمع
ارقام به هزار ریال
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آمار عملکرد عمرانی شهرداری تبریز در 8 ماه سال 1390  

عملکرد 10 ماهشرح 
460.049.933برنامه توسعه شهری 

16.365.827برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی 
328.329.787برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 

2.583.629برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری 
1.454.692.932برنامه بهبود محیط شهری 

105.727.766برنامه ایجاد اماكن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و توریستی
22.696.620برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 

467.450.864ایجاد تاسیسات درآمد زا 
78.719.131هزینه های پیش بینی نشده دیون عمرانی 

2.936.616.489جمع
ارقام به هزار ریال
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آمار مقایسه ای بودجه و عملکرد عمرانی در 9 ماه سال 1390

مبلغشرح
4.096.400.000بودجه مصوب 8 ماهه

2.936.616.489عملکرد 8 ماهه
71/68 %نسبت عملکرد به بودجه

ارقام به هزار ریال

بودجه عمرانی

عملکرد عمرانی
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آمار هزینه های جاری و عمرانی کالنشهر تبریز 1390

مبلغشرح
1.770.400.000هزینه های جاری

6.144.600.000هزینه های عمرانی
ارقام به هزار ریال
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آمار مقایسه ای درآمدهای شهرداری تبریز در 8 ماه سال 90

مبلغشرح
5.276.666.667درآمد مصوب 8 ماهه

3.851.966.782درآمد وصولی 8 ماهه
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• کمسیون ماده 77:	
پرونده های مطرح شده در جلسات کمسیون ماده 77: 389 فقره در 98 جلسه به مبلغ کل 57.315.544.217 ریال

پرونده های مطرح شده در جلساتکمسیون تقسیط: 92 فقره در 22 جلسه

• امور حقوقی:	

شکایات واصله از دیوان به طرفیت شهرداری تبریز :  539 مورد
دادخواست های تسلیمی به شعبات دادگستری

نخستین :    86 فقره   
تجدید نظر :    6 فقره   

دادنامه های صادره از دیوان به طرفیت شهرداری تبریز:
ورود شکایت:    85 فقره    
55 فقره رد شکایت:       

490 فقره دستور موقت:      
15 فقره آرای واصله و ابالغ شده از محاکم قضایی :  
استعالمات پاسخ داده شده :     48 فقره
صدور مجوزهای الزم برای تملک و الحاق و غیره:   14 فقه
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• لوایح ارسالی به شورای محترم اسالمی شهر در سال 90	
 تعداد 127 مورد الیحه تنظیم و به شورای اسالمی شهر ارایه شده است که اهم آنها به شرح زیر است:

تاریخشمارهموضوع الیحه
892/9390/1/18اصالح و افزایش معادل 20% نرخ كرایه مینی بوسها

898/9390/1/18اصالح و افزایش معادل 20% نرخ كرایه تاكسی ها
908/9390/1/18مشاركت شهرداری  با شركت توسعه سرمایه گذاری مهرداد رشتچیان ) پروژه باغالرباغی(

2183/9390/1/28برگزاری هفته فرهنگی در شهر خجند كشور تاجیکستان و انعقاد قرارداد خواهرخواندگی 
2275/9390/1/29انعقاد قرارداد خواهر خواندگی تبریز با شهر ووهان استان خوبی جمهوری چین 

2273/9390.1.29مشاركت شهرداری تبریز در احداث پاركینگ مکانیزه در محل فعلی درمانگاه امام رضا )ع( 
اه�داء و كاه�ش پنج�اه درص�د از باب�ت تخلفات س�اختمانی س�اختمان س�تاد مرك�زی نیروی 

انتظامی توسط اداره داریی 
2706/9390.1.31

6488/9390/2/28واگذاری و الحاق قطعه زمین شهرداری جهت توسعه  مسجد معجزلر و حاج غفار 
9394/9390.3.19بیمه تامین اجتماعی كارگران ساختمانی 
9566/9390.3.21اصالح قیمت  قبور دو طبقه  وادی رحمت 

9915/9390/3/23خواهر خواندگی بین تبریز و شهر ارضروم تركیه 
11583/9390/4/2مشاركت فیمابین شهرداری تبریز و شركت باب ایران به نمایندگی آقای سعید باغبان

11584/9390/4/4مشاركت فیمابین شهرداری و شركت هیدنکا 
11733/4090.4.6مشاركت جهت احداث مجتمع خدماتی و پاركینگ  ارادت  
90/4/18     13090/93جبران قسمتی از هزینه های مربوط به مشکالت شوراها

13068/9390.4.18درخصوص برنامه پنجساله شهرداری تبریز 
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تاریخشمارهموضوع الیحه
س�هولت و ش�فاف س�ازی و وحدت رویه در نح�وه محاس�به و وصول عوارض تابلو توس�ط  

سازمان فرهنگی و هنری )اصالح دستورالعمل(
13491/9390/4/21

15280/9390/5/2انعقاد متتم قرارداد طرح تبادل دروازه تهرات با قرارگاه خاتم االنبیاء 
15714/9390.5.5اخذ ضمانت نامه  بانکی توسط شهرداری برای پروژه باغالرباغی 

23296/9390/7/12خط سوم مترو  در دست بررسی 
23763/9390.7.16فروش تعداد 427 قطعه مسکونی آپارتمانی تجاری شهرداری از طریق مزایده 

90/8/23     27975/93نحوه مدیریت در فروش اوراق مشاركت یکصد میلیارد تومان )میار میار( 
28321/9390/8/28تعاونی همشهری  )خرید سهام (

28456/9390/8/28معامله و فروش تعداد 85 دستگاه اتوبوس از رده خارج 
28520/9390/8/29تفاهم نامه فیمابین شهرداری و بانک شهر 

29016/9390/9/3خرید یکصد دستگاه اتوبوس
29014/9390/9/3افزایش نرخ شركتهای فعال در امر اتوبوسرانی 

29017/9390/9/3ضوابط مربوط به تبلیغات به روی تاكسی ها و اعالم نرخ پایه 
بیم�ه آتش س�وزی نم�ودن تع�داد 60000 واحد مس�کونی و تجاری ش�هروندانی ك�ه عوارض 

نوسازی و مشاغل خود را تا آخر سال 90 به حساب شهرداری پرداخت نماید 
29139/9390/9/6

30816/9390/9/22واگذاری پیمانهای امور خدمات شهری از طریق بخش خصوصی به پیمانکاران واجد شرایط 
90/9/27الیحه بودجه سال 91 شهرداری تبریز
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مدیریت بازرسی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مربوط به شهرداری

معاونت ها و مناطق
شورای دفتر شهردارسازمانهامدیریت ها

جمعاسالمی شهر

15203561793فروردین

252236919111اردیبهشت

182433629110خرداد

3621281312110تیر

2110551051مرداد

3114125971شهریور

1461111494496546  6ماهه اول

2682961079مهر

1911173858آبان

451946918137 6ماهه دوم

19113019553114683جمع كل
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• رسیدگی و پاسخگویی به شکایات  خارج از شهرداری	

بازرسی استانداریفرمانداری
استان

ریاست 
مردمی و سامدجمهوری

جمعحضوری

2010255078فروردین

0030245279اردیبهشت

003012249174خرداد

0040336299تیر

004005559مرداد

0021104861شهریور

201711204316550  6ماهه اول

00320156199مهر

003511057121آبان

0067125118220 6ماهه دوم

202382229434770جمع كل
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بانک شهر
• خرید ساختمان سرپرستی شمالغرب	

• ایجاد شعبه های جدید اطبای آبرسان و ابوریحان	

• ایجاد باجه بانک شهر در مناطق 10 گانه شهرداری	

• توزیع دستگاه های پایانه فروش	

• نصب دستگاه خودپرداز در سازمان ها و شرکت ها	

• راه اندازی سیستم اینترنت بانک و موبایل بانک	

• اعطای تسهیالت به انبوه سازان معرفی شده از شهرداری	

• اعطای تسهیالت بانکی به کارکنان شهرداری و شهروندان	

• دریافت عوارض در سطح شهر از طریق دستگاه های خودپرداز	

• خرید و فروش اوراق مشارکت برای طرح های عمرانی	

• اخذ موافقت اولیه با تاسیس نمایندگی صرافی شهر در تبریز	
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• استخدام 400 نیروی متخصص در بدنه شهرداری	

تالش برای اخذ مجوزهای استخدامی به منظور به کارگیری و جذب 400 
نیروی تحصیل کرده و متخصص در حوزه ها و بخش های مختلف از جمله 
برنامه ها و اولویت های مدیریت شهرداری تبریز در سال های اخیر به شمار 
می رفت ک��ه این مهم در نهایت با پی گیری ها و رایزنی های جدی اعضای 
ش��ورای اسالمی شهر و ش��هردار تبریز از طریق مقامات باالدست به ویژه 
وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سال جاری محقق گردید 
و مجوزهای قانونی الزم برای برگزاری آزمون متمرکز استخدامی شهرداری 
با مشارکت سازمان سنجش و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از 

سوی وزارت کشور صادر شد.
برگزاری این آزمون از آن جهت برای شهرداری تبریز دارای اهمیت بود که 
به واسطه خروج و بازنشسته شدن بالغ بر 500 نیروی قدیمی طی سال های 

اخیر،  این مجموعه نیازمند جایگزینی نیروهای جدید بود .
 عالوه بر نیاز شهرداری به پر کردن خالء نیروهای بازنشسته، این مجموعه 
خدماتی نیازمن��د جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه 
خود به منظور ارتقای سطح خدمات و تسریع روند توسعه و عمران شهری 

بود.
آزمون اس��تخدامی ش��هرداری تبریز در حالی برای انتخاب و گزینش 400 
نی��روی جدید طی س��ال 90 برگزار گردید ک��ه بالغ بر 36 ه��زار داوطلب از 
رشته های مختلف تحصیلی، در رده ها و سطح های مختلف برای ورود به 

بدنه اجرایی و خدماتی شهرداری ثبت نام و شرکت کرده بودند.
با وجود آن که به گفته شهردار تبریز، شهرداری برای تسریع، بهبود و کیفیت 
خدمات رسانی خود به شهروندان، نیازمند جذب حداقل یك هزار نفر نیروی 
جدید می باشد ؛ با این حال جذب این تعداد نیرو نیز خواهد توانست به ارتقای 

سطح خدمات رسانی شهرداری به شهروندان کمك کند.
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