مسئولین تا نفس دارند بایدد بدا ایدن
مردم خدمت کنند هما مسئولین باید
در خدمت با مردم از یکدیگر سبقت
بگیرند ویک نهضت خدمت با مدردم
مقام معظم رهبری
راه بیاندازند.

بسمه تعالی

پیام مدیرعامل سازمان عمران شهرداری ارومیه
با استعانت از درگاه خداوند متعال و سالم و درود بر ارواح تابناک شهدای انقالب اسالمی و امام راحل (ره) و آرزوی طول عمر با برکت برای مقام

معظم رهبری و همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسالمی و عرض سالم و ادب و احترام محضر شریف شهروندان فرهیخته و فهیم شهر ارومیه بی تردید یکی
از مشخصه های توسعه در هر شهر و دیاری اجرای طرحهای عمرانی و بازسازی و مرمت و بهسازی فضاهای شهری می باشد که به عنوان معیار و شاخص عمده در رونق
اقتصادی  ،اجتماعی و غیره بوده که شهررا مورد ارزیابی قرار میدهد.
بر کسی پوشیده نیست که پیشرفت و تعالی یک شهر بستگی به اجرای موفقیت آمیز طرحهای عمرانی دارد  ،در این راستا نقش شهرداریها به عنوان نهاد های مردمی ،
مستقل وغیر دولتی نقش پر رنگ و بسیار برجسته ای می باشد .که سازمان عمران هم به عنوان قلب تپنده شهرداری ارومیه بوده که انجام وظیفه مینماید  .این سازمان

در سنوات گذشته وسال جاری با بهر مندی از همکاری موثر اعضای محترم شورای اسالمی و شهردار محبوب و آبادگر شهر و مساعدت معاونت فنی و عمرانی و سایر
مسئولین محترم و تالش های صادقانه همکاران خدوم خود در سازمان عمران،تالش نمودیم تا با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود آنچه در توان داریم در جهت
رفاه و آسایش عموم شهروندان به کار بندیم.
در واقع اعتماد و اطمینان به شهروندان به عنوان پشتوانه اصلی و حمایتی ،توجه به نظرات شهروندان مبتنی بر اصل تکریم ارباب رجوع ،خدمات رسانی سریع ،صحیح و
اصولی مبتنی بر خواسته ها و نیاز های شهر و شهروندان از ارکان اساسی دیدگاه ما در مجموعه سازمان عمران می باشد.

از خدمات ارزنده این سازمان می توان به مواردی چون تولید و توزیع مصالح بتنی ،اجرای پل ،پروژه ها و طرح های عمرانی شامل معابر اصلی ،کندرو ها  ،پیاده رو سازی
اجرای پارک ،کارهای خدماتی و همکاری مشارکت با پیمانکاران و مشاوران تقاطع های غیر همسطح در دست اجرای سطح شهر وبکارگیری از فناوری جدید و به روز بتن
غلطکی برای اولین بار در سطح شهرداری های استان که از مزایای آن به  -1کمتر بودن هزینه ها  -2اجرای سریع  -3کاهش زمان اجرا  -4تامین نیازهای مقاومتی  ،دوام
مقبولیت زیست محیطی می باشد اشاره کرد.
این سازمان که همیشه درجهت ارتقاء سطح خدمات رسانی شهر وشهرداری به آن می بالد ،امید آن را دارد در سایه تالش ،تعامل و همدلی مثبت وهمسو میان اعضای
شورای محترم اسالمی شهر  ،شهرداری وشهروندان به عنوان مثلث تعامل و ایجاد بستر های مناسب توسعه وپیشرفت تحقق عینی یافته و بتوانیم در دوران طالیی
مدیریت شهری  ،شهری درشأن مردم ارومیه داشته باشیم تالشی که خواهد توانست به عنوان آئینه خدمت تمام نما برای آینده باشد.
در پایان امیدوارم توانسته باشیم با استفاده از کلیه امکانات موجود این سازمان و همچنین افزایش کارایی به بهترین نحو به شهروندان عزیز خدمت صادقانه ارائه دهیم.

و من ا ...التوفیق
رسول حاجی بیگی

بسمه تعالی

پیام معاون فنی وعمرانی سازمان عمران

با سالم وصلوات بر محمــد وآل محمد(ص)
با استعانت از درگاه حضرت باریتعالی و با درود وسالم فراوان به روح پرفتوح بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
حضرت امام خمینی (ره) وبه ارواح طیبه شهدای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
سازمان عمران شهرداری کالنشهر ارومیه یکی از سازمان های فعال شهرداری بوده که نهادی عمومی ،غیر دولتی و متعلق به مردم
که رسالت آن تأمین رفاه و ارتقاء سالمت روحی -روانی شهروندان است.
این سازمان با بهره گیری از دستورات شهردارمحبوب وآبادگر محترم و با همکاری شورای اسالمی شهروبا مدیریت راهبردی
مدیرعامل محترم سازمان به دنبال توسعه محیط ها و فضاهای تفریحی  ،رفاهی ،شهری و بهبود وضعیت شهروندان با تکیه
بربازسازی ،مرمت  ،پیاده روسازی زیرسازی و آسفالت و مشارکت در پروژه های عمرانی و تقاطع های غیر همسطح می باشد.
شاخص ها و دستاوردهای مهم سازمان عمران

این سازمان موفق شده با رعایت کلیه استانداردهای تعریف شده مهندسی اجرای پروژه های شهری تحت اختیار را به اتمام برساند و
برای نخستین بار با حفظ کامل اصالت و کیفیت به رکوردهای جدیدی در زمانبندی اجرای پروژه های عمران شهری دست یابد .
از دستاوردهای ارزنده تاسیس این سازمان باید به بهره گیری از اندیشه های خالق و پژوهشهای علمی در زمینه طرحهای عمرانی
اشاره کرد که ثمره این تالش توزیع عادالنه خدمات مورد نیاز برای همه آحاد جامعه شهری و گسترش امکانات وارتقاء سطح فرهنگ
شهرنشینی است .
از پیامد حضور و فعالیت این سازمان در زمینه برنامه های عمران شهری  -1 :اجرای پروژه ها در کوتاهترین زمان  -2کیفیت مطلوب
اجرای پروژه ها  -3تثبیت قیمت های پیمانکاری و صرفه جویی در هزینه های عمرانی و اجرایی ،می باشد که سه شاخص مهم این
فعالیت محسوب میشود .در آخراز تمامی همکاران و پرسنل زحمت کش شهرداری که مارا در پیشرفت این عرصه یاری میرسانند
نهایت تشکر وقدر دانی را دارم.
محمود قاسم زاده – معاون فنی واجرایی سازمان

تاریخچه سازمان عمران شهرداری ارومیه
در سال  1360واحدی با نام واحد عمرانی تحت مدیریت معاونت فنی و عمرانی برای انجام پروژهای عمرانی شهرداری
آغاز به کار نمود سپس با تشکیل اداره زیباسازی با واحد مذکور ادغام وتحت عنوان سازمان عمران و زیباسازی ادامه
فعالیت نمود با توجه به گستردگی فعالیتهای عمرانی با عنوان اداره امانی تحت مدیریت معاونت فنی و عمرانی از سازمان زیباسازی
منفک و مجددا آغاز به کار نمود و در مدت فعالیت اداره امانی اجرای بعضی از پروژهای عمرانی شهرداری بر عهده این اداره معمول
گردید که در نهایت در سال  1389شهرداری ارومیه پس از مطالعات کارشناسی برآن شد تا سازمانی منسجم متشکل از کارشناسان
و متخصصان خبره عمران و شهرسازی تحت عنوان سازمان عمران تأسیس نماید.

اهداف سازمان
بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل عمومی
تعادل وتوازن بین مناطق شهری از نظر برخورداری از خدمات و تأمین رفاه،امنیت و سالمت شهروندان
توسعه و ارتقاء کیفیت سازمان
نوسازی و بهسازی پیاده رو های معابر شهری
شناسایی،امکان سنجی و ایجاد درآمد های پایدار و مدیریت کارآمد منابع مالی و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی
احداث ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی در قالب طرحها و پروژه های مصوب شهرداری ارومیه برای مناطق و سازمان های وابسته
تهیه و تأمین مصالح مورد نیاز
احداث و تأسیس کارخانه و کارگاههای تولیدی از قبیل کارخانجات آسفالت ،شن و ماسه،بتن آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف
راهبردی صحیح و اصولی طرحهاوبرنامه های جاری و همچنین کلیه مأموریتهایی که حسب مورد در حوزه صالحیت سازمان محول می گردد

قسمتهای مختلف سازمان
سازمان عمران متشکل از دو مدیریت اصلی میباشد -1 .معاونت فنی و اجرایی  -2معاونت اداری و مالی
که سیاست گذاری برای کلیه زیر مجموعه و بخش های مرتبط در مدیریت و امورات کالن رابر عهده دارند.
 -1معاونت فنی و اجرایی
معاونت فنی واجرایی با برنامه ریزی و مدیریت کالن در راستای اجرای سیاست گذاری مدیریتی مدیر عامل سازمان رسیدگی به
امورات سازمان و همچنین واحد ها ی اجرایی با هماهنگی مدیر اجرایی پروژه هارا بر عهده دارد .
مدیر اجرایی پروژه ها

مدیر اجرایی پروژه ها مدیریت و راهبری مستقیم کارگاه های اجرایی و سرپرستان کارگاها ،همچنین کنترل کارگاه ها و برنامه ریزی
جهت هماهنگی و سرعت بخشیدن به امورات اجرایی طبق برنامه زمانبندی مدیریت سازمان و معاونت فنی و اجرایی را بر عهده دارد.
 - 1دفتر فنی  -2امور آسفالت  -3امور زیرسازی  -4امور پیاده رو سازی  -5امورابنیه های فنی واجرایی  -6امور نقشه برداری
 -7امور قراردادها  -8امورمعدن  -9امور آمار واطالعات  -10امور واحدهای تولیدی وخدمات فنی  -11امور خدماتی و رفاهی
 - 12امور ماشین آالت  -13امور بهداشت کارگری بخش های مرتبط زیر مجموعه این مدیریت میباشد .
 -2معاونت اداری و مالی
یکی از حوزه های مهم فعالیتی سازمان عمران معاونت اداری و مالی میباشد که واحد های امور مالی و امور اداری و بخش های مرتبط
زیر مجموعه این حوزه میباشد .
همچنین

 -1حوزه روابط عمومی  -2پایگاه بسیج شهید چمران  -3ستاد اقامه نماز به صورت مستقل زیر نظر مدیریت محترم سازمان انجام
وظیفه میکنند .که در بخش های دیگر به مشروحی ازاین عملکرد و فعالیتهای این امور ها اشاراتی خواهد گردید.

اهم فعالیتهای معاون اداری و مالی
یکی از حوزه های مهم فعالیتی سازمان عمران مدیریت اداری و مالی میباشد که میتوان به بخشی از فعالیتهای این حوزه بدین شرح اشاره نمود :
•نظارت کامل بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
•صدور دستورات الزم جهت هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

•نظارت در تهیه و تنظیم بودجه  ،متمم بودجه  ،تفریغ بودجه  ،اصالح بودجه و غیره با توجه به مفاد مندرج در اساسنامه سازمان
•شرکت در کمیسیون ها  ،سمینارها و جلسات مختلف
•پیش بینیهای الزم در جهت درآمد و برآورد هزینه فعالیتها  ،طرحها و برنامهریزی آنها
• ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارشهای الزم در این زمینه
• ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت براجرای قوانین و مقررات مالی
•ارائه گزارش عملکرد سازمان به شهرداری مرکزی و شورای محترم شهر
•سایر امور و ظایف محوله از طرف مقام مافوق
•انجام مطالعات الزم در مواردی از قبیل تشکیالت  ،روش ها  ،آموزش پرسنل و تهیه و ارائه گزارشات الزم به مقام مافوق به منظور طرح و مصوب نمودن آنها
در جلسات شورا و هیئت مدیره سازمان

•گردآوری آمار و اطالعات الزم جهت تنظیم بودجه ساالنه براساس مقررات و دستورالعملهای مربوط
•تهیه و تنظیم و موافقتنامه بودجه مصوب
• نگهداری حساب اعتبارات براساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده
•ضمناً زیرمجموعههای این مدیریت شامل  :برنامهریزی انفورماتیک  ،کارشناسی بودجه  ،اعتبارات و درآمد  ،رئیس امور اداری  ،بایگانی اموراداری و
کارگزینی  ،رئیس امور مالی  ،رئیس حسابداری ،کارپرداز  ،انباردار ...،میباشند.

اهم فعالیتهای امور اداری سازمان
 -1پیش بینی و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط
 -2اجرای قوانین  ،مقررات و کلیه ضوابط به استخدام  ،طبقه بندی مشاغل و سایر وظایف تفویض شده
 -3انجام اقدامات الزم در زمینه تامین خدمات عمومی  ،نظیر  ،آب ،برق  ،سوخت  ،حمل و نقل نظافت ،سرایداری  ،چاپ و تکثیر ،تاسیسات
مخابرات و کنترل و ورود و خروج کارکنان و مراجعین  ،صدور مرخصی های روزانه وماموریت های اداری
 -4همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان جهت پیشبرد اهداف شهرداری
 -5معرفی پرسنل رسمی جهت صدور احکام کارگزینی
 -6بررسی نیازها و فرآهم آوردن امکانات رفاهی  ،تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
 -7پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
 -8نظارت براجرای قوانین و مقررات مالی و عندالزوم تهیه دستورالعملهای داخلی جهت رفع مسائل و مشکالت موجود.
 -9انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده

مشروحی از فعالیت و عملکرد دفتر فنی سازمان عمران
بازدید های مکرر و به روز از پروژه ها جهت جمع بندی آمار و اطالعات مربوطه و افزایش سرعت کنترل صورت
وضایع پیمانکاران
تنظیم برنامه هفتگی در کلیه عملیات ها اعم از خدمات به مناطق و سازمان های تابعه،عملیات خود سازمان
شامل(زیرسازی،مرمت،امورات بنایی و آسفالت)و تهیه گزارشات هفتگی و ماهانه پروژه های عمرانی در حال اجرا
ارائه طرح های عمرانی شامل پالن،نما،پرسپکتیو ،و ارائه دفترچه محاسباتی برای طرح های فوق در خصوص عملیات هایی از
قبیل دیوار حائل ،پی های بتنی ،اجرای منهول های بتنی و سایر عملیات های بتنی
کنترل و رسیدگی و بررسی و نظارت بر عملیات پیمانکاران جزء شامل پیمانکاران استحصال مصالح
بارگیری و حمل،تأمین دستگاه های سنگین به اجرای دستمزد های عملیات پیاده رو سازی و جدولگذاری،حفاری و آتشباری و
ابنیه
بروز رسانی و تنظیم صورت مجالس انجام کارمربوط به پروژه های سازمان عمران
تهیه صورت وضایع انجام کار بصورت سیستمی و با استفاده از نرم افزار تدکار به همراه صورت مجالس انجام پروژه های عمرانی
برآورد جدید و بروز قیمت های مربوط به ارائه خدمات از قبیل دستگاه های کاتر،کمپرسور،دال بتنی آسفالت،زیر اساس  ،اساس
قلوه سنگ و مصالح موجود در محوطه سازمان عمران

تهیه،تنظیم  ،و ارسال صورت وضایع و صورت مجالس انجام کار مربوط به ارائه خدمات به مناطق و سازمان های تابعه
شهرداری به صورت ماهانه
جمع آوری و تنظیم گزارشات روزانه با فرمت خاص سازمان از کلیه واحد های اجرایی سازمان به صورت دقیق

تنظیم گزارشات روزانه و صورت جلسات
واحد ها

رسیدگی به امورات فنی و امورپیمانکاران
بررسی به صورت وضایع وصورت جلسات

شرح وظایف حوزه روابطعمومی سازمان عمران شهرداری ارومیا

هدف اصلی روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ارومیه  ،انجام مجموعهای از اقدامات و تالشهای آگاهانه ،سنجیده
و برنامه ریزی شده به منظور جلب مشارکت عمومی ،انعکاس اخبار و گزارشهای سازمان میباشد که سعی دارد با تکیـه بـر دانـش،
فن ،هنرو تخصص انگیزه باالیی برای خدمتگزاری به مردم و جامعه برخوردار است ،به تحقق این امر بپردازد.

محورهای فعالیت کلی و عمومی حوزه روابط عمومی سازمان عمران در سال  1391و1392
ارتباط با رسانا ها :

oتهیه خبر و گزارش خبری و ارائه آن جهت بارگزاری در پورتال شهرداری ارومیه با موضوع خبر از نگاه تصویر
oارتباط با رسانه های ارتباط جمعی و خبرگزاریها  ،تهیه آرشیو فیلم و صدا از اخبار منعکس شده از صداوسیما در مورد سازمان
oهماهنگی با صداسیما جهت ضبط برنامه استانی آبادلیق از عملیات های عمرانی وخدماتی سازمان
ارتباطات مردمی

oهماهنگی با مدیر عامل محترم جهت دیدار و درخواست و رسیدگی به مشکالت مردمی در دفتر مدیریت و همچنین محل پروژه های عمرانی وخدماتی
 oبرنامه ریزی برای نشستهای صمیمی همکاران با مدیریت سازمان
oبرنامهریزی حضورمدیر عامل و معاونین فنی واجرایی در مجامع عمومی (نمازجمعه ،اجتماعات ملی ومذهبی و ) ...

همایش  /مراسم  /نمایشگاه

 oحضور تمامی پرسنل خدوم سازمان عمران به همراه کلیه سازمانهای تابعه شهرداری در راهپیمایی های مختلف ملی ومذهبی
 oهماهنگی با شهرداری مرکزی جهت اعزام کاروان زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس به تعداد  160نفر از پرسنل رسمی و قراردادی سازمان
oهماهنگی برای شرکت در مراسمات ترحیم متوفی همکاران و چهره های ملی  ،مذهبی و علمی شهر

oهماهنگی جهت شرکت در مسابقات طناب کشی بین سازمان های تابعه شهرداری و همچنین کسب مقام اول مسابقات
oهماهنگی جهت شرکت در مسابقات فوتسال ( جام رمضان ) بین سازمانهای تابعه شهرداری وهمچنین کسب مقام اول در رده بزرگساالن
oمعرفی دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و فرزندان کارکنان سازمان عمران به روایط عمومی شهرداری مرکزی جهت تجلیل از آنها
تبلیغات محیطی

oآذین بندی و تزئین فضای داخلی و بیرونی ساختمان اداری و برگزاری جشن در مناسبتهای مختلف والدت ائمه اطهار ( ع ) و اعیاد ملی مذهبی
oنصب پوسترها ،بنرها ،اقالم تبلیغاتی در سطح شهر
oاعالن عزا با سیاه پوش کردن محیط اداری در ماه محرم الحرام و ایام شهادت ائمه اطهار و ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران
oنصب میله پرچم و سازه بنر در ورودی و داخل محوطه سازمان
oطراحی آرم سازمان عمران و چاپ آن بر روی تمام ماشین آالت تحت اختیار سازمان
عضویت و شرکت در جلسات روابط عمومی شهرداری مرکزی

oحضور فعال و مستمر درجلسات روابطعمومیهای شهرداری ارومیه
oتهیه و ارائه گزارش فعالیت و عملکرد این حوزه به روابط عمومی شهرداری مرکزی
oحضور نماینده این حوزه در کلیه مراسمات زیر مجموعه شهرداری ارومیه جهت تهیه گزارش و عکس

انتشارات

oتهیه  ،تدوین و پوشش تمام فعالیتهای مدیریتی و اجرایی سازمان در حوزه انتشارات درقالب عکس وخبر
oتهیه مستند معدن شهرداری با موضوع ( معادن ثروتهای خدادادی )
oتهیه فیلم عملیاتی و اجرایی سازمان ار عملیات های واحد های عمرانی از دید تصویر با موضوع سازمان عمران ( سازمان تالش وکوشش )
oارئه مطالب با هماهنگی واحد آمار اطالعات جهت انتشار ویژه نامه رحمت به تیتراژ  3000نسخه از اقدامات فنی واجرایی سازمان جهت پخش در سطح شهر
و سازمان های تابع شهرداری
oتهیه گزارش وارائه مطالب به مجله داخلی شهرداری ارومیه ( شهریمیز)
oطراحی کارت های دعوت  ،تبریک و تسلیت در مراسمان و افتتاح پروژه های این سازمان
oطراحی لوح های تقدیر وتجلیل از نیروهای خدوم سازمان عمران در مراسمات
oطراحی موضوعی بنرها جهت نصب در مراسمات ایام سوگواری واعیاد و جشن های ملی مذهبی
oطراحی سر برگ سازمان عمران
پژوهش و افکار سنجی

oتشکیل اتاق فکر و نظر سنجی
oتدوین طرح نظرسنجی طی یکسال برای فعالیتهای درون سازمانی
oتهیه فرمهای خام نظرسنجی برای موضوعات خاص و یا در مواردی موضوعات کلی
سامانا دریافت پیام کوتاه درخواست های مردمی

 oبا توجه به راه اندازی این سامانه در سال  1392در طول هشت ماهه رسیدگی به  112مورد درخواست مردمی در دستور کار بوده که پیگیری و رسیدگی به
این درخواست ها به عهده مسئولین واحدهای تشکیل دهنده این سازمان در حوزه خود می باشند.

واحد نقشا برداری
واحد نقشه برداری سازمان عمران شهرداری ارومیه با بهره گیری از تجهیزات و امکانات به روز و نیروهای کارآمد و جوان  ،با استعانت از خداوند
متعال و رهنمودهای مدیر عامل محترم سازمان  ،از زمان شکل گیری توانسته در
طرح ها و پروژه های محوله با باالبردن راندمان کاری واحدهای اجرایی سهم بسزایی در پیشرفت پروژه ها داشته باشد .و همچون  ،پرچمداری در
نوک پیکان حرکت روبه جلوی طرح های عمرانی باشد.ت قاطع های غیر همسطح شهید بهشتی ( پل قویون )  ،مدرس  ،مادر ،بزرگراه کمربندی
خاتم االنبیاء  ،بلوار دانشگاه  ،بلواراستاد شهریار  ،پارک طالئیه و چندین پروژه فاخر شهری دیگر از جمله طرح هایی است که می توان مشارکت
موثر واحد نقشه برداری سازمان را بصورت چشمگیر در آنها مشاهده نمود.
این واحد همچنین با سایر قسمت های سازمان عمران نیز برحسب نیاز آنها مشارکت می نماید که از جمله می توان به واحدهای دفترفنی  ،امور
معادن  ،ابنیه فنی  ،زیرسازی ،جدول کاری و پیاده روسازی وسایر واحد ها اشاره کرد.
ارتباط مستمر با سرپرستان کارگاه های این سازمان و مهندسین مشاور پروژه های در دست اقدام؛ جهت دریافت نقشه مشخصات فنی پروژه ها
برای پیاده سازی طرح و تحویل به واحدهای اجرایی و نیز تهیه ازبیلت عملیات اجرایی صورت پذیرفته برای ارائه به کارفرما و دستگاه نظارت پروژه
از جمله عملکردهای این واحد میباشد.

واحد امور قرار دادها
یکی از واحد های مهم فعالیتی سازمان عمران واحد امور قراردادها میباشد که میتوان به بخشی از فعالیتهای این
واحد بدین شرح اشاره نمود :
شرح وظیفا :
•

تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاران  ،موافقت نامه ها و قراردادهای خرید بر اساس ضوابط موجود و دستور العملهای صادره

•

تهیه قراردادهای تیپ به منظور سهولت و سرعت در اجرای کارها

•

کنترل برآورد طرحهای اجرائی و ریزه متره برآورد ریالی پروژه ها و مقایسه با قیمت های روز و تعیین قیمت عادله

•

مقایسه پیشنهاد ها و قیمتهای ارائه شده از سوی پیمانکار واجدشرایط جهت عقد قرارداد از لحاظ تناسب قیمت  ،کیفیت  ،مرغوبیت و سرعت عمل و صالحیت کاری

•

تهیه و تنظیم مفاد پیمان و روشن نمودن وظایف پیمانکار و کارفرما در طول پیمان

•

هماهنگی با واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی جهت انجام امور مربوط به کمیسیونهای مناقصه و مزایده و تهیه پیش نویسهای آگهی ها جهت موارد فوق

•

پیشبرد مراحل انعقاد قراداد پس از انتخاب پیمانکاران مهندسین مشاورو خدمات دهندگان تا مرحله امضای قرارداد و ابالغ آن

•

انجام سایر اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد

گزارش کا رکرد خانه بهداشت کارگری
هدف از اجرای این طرح  ،تامین سالمت کارگران و اعضای خانواده آنها ،ارتقای دانش بهداشتی و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در بین کارگران و سالم

سازی محیط کار در کارگاه های تولیدی  ،خدماتی ،اجرایی و معادن است.

شرح وظایف بهداشتیار شاغل در خانه بهداشت کارگری در سال  1391و 1392
 -1افتتاح خانه بهداشت کارگری
 -2پیگیری و مکاتبه با سازمان بهداشت در خصوص تزریق واکسن های ضروری کارگران وپرسنل سازمان
 -3معرفی پرسنل شاغل اجرایی و ستادی در سازمان عمران جهت تریق واکسن کزازبه تعداد  120نفر و هپاتیت و به تعداد  200نفر
 -4تشکیل پرونده بهداشتی برای نیروی انسانی کارگاه و تنظیم و تکمیل فرمهای بهداشتی
 -5پیگیری و مکاتبه با شهرداری مرکزی در خصوص معرفی پرسنل جهت معاینات دوره ای تست کامل خون و معاینات طب کار بالغ بر  300نفر

 -6بازدید از کانکس های تحت اختیار واحدهای اجرایی از لحاظ رعایت بهداشت
 -7بازدید از کارخانه آسفالت وپیگیری مراحل و حفظ بهداشت محیطی اداری با خرید لوازم رفاهی و بهداشتی محل کار
 -8بازدید از معدن زنبیل و احداث یک سرویس کامل اتاق نگهبانی وخرید لوازم ضروری آن ( اعم از وسایل رفاهی وگرمایشی )
 -9معرفی نیروی خدماتی جهت نظافت روزانه سازمان عمران

 -10پاکسازی  ،مرمت ونقاشی داخلی ساختمان اداری
 -11ارسال در خواست وسایل و داروهای کمکهای اولیه مورد نیاز ازشبکه بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه و تحویل جعبه کمک های اولیه به نگهبانی
سازمان و همچنین سرپرستان پروژه ها

 -12نظارت و بازدید از مرغوبیت غذای مصرفی تحویل برای پرسنل اجرایی
 -13بازرسی از کارگاه های تحت اختیار سازمان عمران و تأکید به مسئولین واحد ها جهت رعایت حفاظت کارگاهی
 -14پیشنهاد وپیگیری تعمیرات سیم کشی وایمنی ساختمان اداری سازمان
 -15پیگیری و نظارت بر مرمت و بازسازی سرویس های بهداشتی وبازدید دوره ای منظم از تاسیسات بهداشتی و رفاهی سازمان
 -16پاکسازی ،نظافت و جابجایی وسایل و اقالم بدون استفاده محوطه کارگاهی سازمان

 -17جلب همکاری کارکنان و مسئوالن کارگاه جهت پیشرفت برنامه های بهداشتی
 -18تهیه و تحویل لوازم وتجهیزات ایمنی طبق برنامه زمانبندی اداره کاراعم از ( لباس ،کفش ،دستکش ،کاله و سایروسایل ایمنی )
 - 19معرفی جمعی از نیروهای خدماتی سازمان به مرکز بهداشت جهت دریافت کارت سالمت
 - 20تهیه و تنظیم گزارشات حادثه و ابالغ آن به سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار
 -21انجام کمکهای اولیه درخونریزیهای خارجی وغیره تا رسیدن واحدهای امدادی همچنین در صورت نیاز و امکان اعزام مجروح به
مراکز بهداشتی درمانی مربوطه
 -22همکاری با باشگاه نور شهرداری در حین برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان بین سازمان های تابعه شهرداری به عنوان بهداشت یار

واحد آمار و تحلیل اطالعات سازمان عمران

نقش و اهمیت تولید آمار و اطالعات در توسعه شهرها به قدری مهم و حیاتی بوده که امروزه در کلّیه زمینه های فرهنگی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و عمرانی بعنوان اصـلی
ترین وسیله شناخت نیازها و کمبودها تلقی گردیده و مهمترین ابزار برنامه ریزی و سیاست گذاری در سازمانها و شهرداری ها میباشد .یکی از عوامل اصـلی سیاسـت
گذاری و مدیریت در سازمان عمران واحد آمار و تحلیل اطالعات محسوب می شود که وظیفه استخراج آمار زیر بنای تمام حرکت ها از عملکرد گذشته  ،حال وبرنامـه
ریزی برای آینده را برعهده دارد که در صورتی که آمار قابل اطمینان وجود نداشته باشد ،برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجـود در مسـیر درسـت بـه

کارگرفته نخواهد شد .
مشروحی از عملکرد
• همکاری و تهیه بروشور  ،بولتن  ،پوستر از عملکرد سازمان جهت معرفی به نمایشگاه شهرداری های کل کشور ( تهران ) با روابط عمومی شهرداری مرکزی
• تهیه گزارشات و صورت جلسات روزمره واحدهای اجرایی و استخراج میزان فعالیت نقاط قوت و ضعف واحدها و ارجاع ان به مدیریت سازمان
• آمار کلی از میزان فعالیت و همچنین پیشرفت کاری به صورت عملکرد ساالنه ،ماهانه،سه ماهه و شش ماهه بر حسب ارزش ریالی به صورت حجمی و تصویری
• تهیه فیلم و بروشور از کارکرد واحد های اجرایی سازمان
• گزارش خالصه عملکرد عملیات های اجرایی به صورت شناسنامه پروژه ها
• ارسال آمار و اطالعات به جراید ( پیک رحمت  ،کارو کارگر  ،شهریمیز )

• ارائه آمار به صورت هفتگی و ماهانه در قالب کتابچه و پاور پوینت
• تنظیم سند چشم انداز 4ساله سازمان عمران برای اولین بار از بدو تاسیس
• تنظیم نمودار Sowatبرای سازمان جهت بهره گیری ازنقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ها

فعالیت های واحد آمار وتحلیل اطالعات و سمعی بصری

فعالیت های پايگاه بسیج شهید چمران
* تشكیل بسیج در نظام جمهوری اسالمی ايران يقینا از بركات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود  ( .امام خمینی (ره) *
ماموریت پایگاه بسیج شهید چمران  :جذب و آموزش کارکنان سازمان حفظ و انسجام نیروهای بسیجی در قالب گروههای بسیج عادی و فعال
کارکنان به منظور آشنایی ،دفاع و پشتیبانی از نظام جمهوری اسالمی ایران در مواقع بحران و حوادث غیر مترقبه انجام ماموریتها محوله با
هماهنگی رده باالتر
*(وظایف پایگاه بسیج شهید چمران )*












سازماندهی اعضای بسیج از طریق ایجاد بسیج کارکنان
بکارگیری نیروهای بسیجی در عرصه های تبلیغات دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن
برگزاری جلسات شجره طیبه صالحین در موضوعات مختلف جامعه
تشکیل کالسهای عقیدتی  ،سیاسی  ،نظامی  ،اجتماعی وفرهنگی
انجام امور امداد و کمک رسانی در مواقع ضروری (دفاع غیر نظامی  ،پشتیبانی)
فراخوانی نیروهای بسیجی جهت بکارگیری در ماموریتها
حفظ وانسجام نیروها از طریق شرکت در مانورها و اردوها و بازدیدها
برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف اعم از اعیاد و ایام عزاداری
حفظ ارتقاء روحیه بسیجی و اخالق اسالمی با انجام فعالیتهای فرهنگی  ،هنری  ،ورزشی
ترویج فرهنگ بسیجی  ،تقویت و پاسداری از هویت دینی و ملی
کمک به حفظ وحدت و انسجام ملی و هدایت افکار عمومی در راستای اهداف عالیه نظام

فعالیت های ستاد اقامه ی نماز وستاد امربه معروف ونهی از منكر
مساجد بايد در هر منطقه و محل ،مأمن و محل خیر و بركت و مَدرس تفسیر و حديث ،و منبر معارف اجتماعی و سیاسی ،و كانون موعظه و پرورش
اخالق باشند

مقام معظم رهبری ( مده ظله العالی)
شرح وظايف مسئول ستاد اقامه نماز
پیگیری احداث مسجد جدید الحداث در داخل سازمان
 برنامه ریزی جهت برگزاری منظم اقامه نماز جماعت در سازمان و نظارت الزم بر حسن انجام آن
تالش در ایجاد فضای مناسب  ،تامین امکانات مورد نیاز مربوط به نمازخانه
ارائه طرح و برنامه و پیشنهاد های الزم در خصوص اقامه نماز و پیگیری مصوبات
 اجرای مسابقات فرهنگی با موضوع نمازدرمراسمات واعیاد
تبلیغات گسترده درسطح سازمان با هدف فرهنگ سازی اقامه نماز
هماهنگی جهت حضور مستمر کارکنان در نماز جماعت و هماهنگی با مدیریت جهت تشویق فعاالن نماز
هماهنگی الزم جهت برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان
 برگزاری برنامه های آموزشی شامل احکام  ،قرائت نماز  ،بیان فلسفه نماز  ،جلسه پرسش وپاسخ و ...
 برگزاری مراسمات زیارت عاشورا  ،کمیل وندبه در طول هفته
 برگزاری مراسمات عزاداری در ماه محرم الحرام و ایام شهادت ائمه اطهار وارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقالب اسالمی
برگزاری اعیاد وجشن های ملی مذهبی
برگزاری جلسات امربه معروف ونهی ازمنکر

واحد ماشین آالت
تهیه و چیدمان و برنامه ریزی و کنترل کلیه ماشین آالت در واحدهای مختلف سازمان بر عهده این واحد می باشد و همچنین بررسی و تهیه گزارشات
هزینه ماشین آالت در این قسمت انجام می گیرد  .که قریب به بیش از یکصد دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین است.
این واحد با توجّه به گستردگی فعالیت های عمرانی مسؤلیت برنامه ریزی جهت بهره برداری حداکثر از توان ماشین آالت سازمان را به عهده دارد ،انجام
پروژهای عمرانی ،خدمات شهری و نیز مشارکت همه جانبه در کارگروه حوادث غیر مترقبه شهرستان از وظایف این واحد میباشد.
واحد ماشین آالت همواره نقش بسیار با اهمیتی را در انجام پروژه های مختلف عمرانی و معدنی برای این سازمان داشته و بدون شک نگهداری و استفاده
صحیح از این ماشین آالت بسیار مهم می باشد ،در سیاست کلی سازمان بر راستای اصل خرید و نوسازی و تبدیل به احسن نمودن این ناوگان برنامه

ریزی شده چشم انداز آینده سازمان میباشد.

كارخانه تولید آسفالت

با بهره برداری از باالترین دستگاههای پیشرفته و نیروهای متخصص توانسته است با استانداردهای کمی و کیفی دست یابد وبا عنایت به پتانسیلهای موجود
من الجمله تولید آسفالت که هر کدام از این کارخانه ها به ظرفیت 120تن در ساعت وسه واحد تولید کارخانه شن و ماسه هر کدام به ظرفیت  50تن در
ساعت نقش مهمی را در ارائه محصوالت ذکر شده با شهرداریهای مناطق شهر ارومیه و پیمانکاران ایفاد کند  .الزم به توضیح میباشد که این کارخانه با تولید
محصوالت الزم برای تولید فرآورده های بتنی سازمان نقش اساسی دارد.

واحد معدن
با شروع مدیریت جدید شهرداری ارومیه و این سازمان در سال  1391با بهرگیری از کارشناسان خبره نسبت به پیگیری واقدامات مقتضی جهت بهره برداری
اصولی و کارشناسی از معادن زنبیل و منطقه نازلو و تپوک  2انجام گردید .که عملیات برداشت و استحصال مصالح از شهریور ماه سال  91با آمار 800/000
هزار تن تا شش ماهه اول امسال تولید شده است  .و همچنین معدن تپوک  1که نزدیک 14سال غیر فعال بوده و با پیگیری های مستمر و مداوم وحمایت
های شهردار محترم ومعاونت محترم فنی و عمرانی این معدن به مرحله بهره برداری رسیده و در سال  91با انجام عملیات انفجار افتتاح گردید .و با توجه به
حجم مصالح موجود مراحل و استعالمات احداث خرید دستگاه های سنگ شکن برای ایجاد کارخانه شن و ماسه اقدام  ،که در ماهای آتی امسال به حول و
قوه الهی به بهره برداری خواهد رسید.

واحد تولیدی و خدمات فنی
این واحد تولید بتن آماده و قطعات بتنی و بهره گیری از معادن سنگی در مصالح زیر سازی نقش مهمی در تولیدات بتنی در سطح شهر را دارد.

مشروحی بر عملکرد واحد خدمات و رفاهی سازمان عمران
oپاکسازی و نظافت و ایجاد فضای سبز ،نگهداری  ،آبیاری و هرس درختان محوطه در محوطه سازمان عمران
oبازسازی دوباب اتاق در محوطه جهت دفتر کار واحد ماشین آالت و اتاق بهداشت وبازسازی حمام سازمان جهت رفاه نیرو های اجرایی
oبازسازی وساماندهی قسمت داخلی اداری ( احداث آبدارخانه ،واتاق مدیر دفتر ،نقاشی اتاق ها ودرب پنچره قسمت های داخلی و محوطه

oاحداث محل پارکینگ در محوطه سازمان جهت پارک خودرو های سازمان و همکاران
oحفر واحداث چاه عمیق آب در محوطه سازمان جهت آبیاری و استفاده در واحد بجینگ
oتهیه و سرویس دهی غذا در شیفت های نهار وشام برای نیروهای اجرایی سازمان
oبازرسی از سالمت و نحوه پخت ورعایت بهداشتی بسته بندی غذا ها به عنوان ناظر سازمان

oکابل کشی جهت ایجاد روشنایی محوطه سازمان ونصب وسایل سرمایشی ( کولر گازی به تعداد سه دستگاه )
oهمکاری با شرکت نصاب دوربین های مدار بسته در محوطه وداخل قسمت اداری بنا به دستور حراست محترم سازمان
oبرگزاری مراسمات و پذیرایی ازپرسنل زحمت کش سازمان و مهمانان
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کارکرد سازمان دریک نگاه
میزان درصد کارکرد و برنامه ریزی شده از بودجه مصوب  530/000/000/000میلیارد در سال 1392

میزان كاركرد از بودجه مصوب
درهشت ماهه سال ازاجرای
پروژه های عمرانی

478/000/000/000

%90/19

میزان باقی مانده از بودجه برای
چهار ماه آينده

52/000/000/000

%9/81

سال 1390
ردیف

نام پروژه

مبلغ صورت وضعیت

ردیف

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6
7
8
9
10

16
17
18

نام پروژه

مبلغ صورت وضعیت

سال1391
ردیف

نام پروژه

مبلغ صورت وضعیت

ردیف

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

نام پروژه

مبلغ صورت وضعیت

سال1392
مبلغ صورت وضعیت

ردیف

1

299میلیارد ریال

16

 700میلیون ریال

2

7میلیارد ریال

17

 27میلیون ریال

3

 55میلیارد ریال

18

 850میلیون ریال

4

 35میلیارد ریال

19

 200میلیون ریال

5

 8میلیارد ریال

20

 2میلیارد ریال

6

 500میلیون ریال

21

 700میلیون ریال

7

 2میلیارد ریال

22

8

 12میلیارد ریال

23

 300میلیون ریال

9

 8میلیارد ریال

24

 1/5میلیارد ریال

10

 2/5میلیارد ریال

25

 5میلیارد ریال

11

 2میلیارد ریال

26

1میلیارد ریال

12

 500میلیون ریال

27

8میلیارد ریال

13

 70میلیون ریال

28

9میلیارد ریال

14

 400میلیون ریال

29

9میلیارد ریال

15

 5/5میلیارد ریال

جمع كل :

ردیف

نام پروژه

مبلغ صورت وضعیت

نام پروژه

1و 2

1میلیارد و  850میلیون ریال

 478میلیارد ريال

کارکرد سا سالا سازمان دریک نگاه
سال

مبلغ کل بودجه مصوب
سال

میزان کارکرد ساالنه

درصد کارکرد
نسبت با بودجا

میزان درصد کاهش وافزایش کارکرد نسبت به
بوجه مصوب

1390

194/130/000/000

207/308/520/066

%106/70

 %6/75افزایش نسبت با بودجا
ساالنا

1391

210/000/000/000

314/266/749/751

%149/52

 %49/52افزایش نسبت با بودجا
ساالنا

1392

530/000/000/000

478/000/000/000

%90/19

میزان کارکرد در هشت ماها

توضیح اینکا از بودجا مصوب سال  1392با میزان  %9/81برای چهار ماها آتی سال باقی ماند است

بودجا مصوب سازمان عمران
سال 1391
با مبلغ
سال 1392

210/000/000/000ریال

با مبلغ

سال 1390
با مبلغ

530/000/000/000
ریال

194/130/000/000
ریال

بودجا
مصوب
سازمان عمران

ريال 478,000,000,000

ريال 314,266,749,751
ريال 207,308,520,066

هشت ماها سال 92

سال 91

سال 90

ریال 500,000,000,000
ریال 450,000,000,000
ریال 400,000,000,000
ریال 350,000,000,000
ریال 300,000,000,000
ریال 250,000,000,000
ریال 200,000,000,000
ریال 150,000,000,000
ریال 100,000,000,000
ریال 50,000,000,000
ریال 0

ریال 23,437,600,000
ریال 25,000,000,000

ریال 16,523,400,000

ریال 20,000,000,000

ریال 9,600,000,000

ریال 15,000,000,000
ریال 10,000,000,000
ریال 5,000,000,000

ریال 0

هشت ماها سال 92

سال 91

سال 90

190000
180000

تن 181180
 166974تن

170000
160000

تن 154960

150000
140000

هشت ماها سال 1392

سال 1391

سال 1390

مصالح مصرفی

برحسب تناژ

برحسب مساحت

25900

191629

92240

586885

آسفالت آستر

12879

676095/5

مرمت ولکه گیری

آسفالت رویه

6094

7000
6000
5000
3400

4000

2500

3000
2000
1000

0

900

680

2840

3000

2504

2500
1800

2000
1198

1161

980
249 191

131

1500

416

1000
127 172 164

500
0

هشت ماهه سال 92
بتن 350

سال91
بتن 300

بتن 200

سال 90
بتن 150

تولیدات و فرآورده های بتنی سازمان
شن
نخودی ،بادامی
تن

ماسه شسته
تن

درب بتنی
در ابعاد مختلف
قالب

دال بتنی
در ابعاد مختلف
قالب

سنگ لحد
قالب

بلوک سیمانی
قالب

سال

792

1638

62

38

3652

28 501

1390

876

2746

84

82

4689

43085

1391

894

1529

1

190

110

29818

هشت ماها 1392

در این بخش مراتب تشکر را از تمامی همکاران اظهار نموده و با توجه به محدودیت فضای این کارنامه به
معرفی تعدادی از همکاران بسنده میکنیم

محمود قاسم زاده
کارشناس ارشد عمران
معاون فنی واجرایی سازمان

احد یوسفی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی – مالی
معاون اداری مالی سازمان

اصغر علوی پور
کارشناس عمران
مسئول حراست سازمان

امید فالحت
کارشناس عمران
مدیر فنی واجرایی

بهنام پورمیر اکبرییان
کارشناس عمران
مسئول دفتر فنی
سر ناظر پیمانکاران جزتحت نظارت
سازمان

میکائیل باقری
مدیر کارخاته آسفالت

اصغر قوسیان
کارشناس معماری و شهرسازی
مسئول واحد آمار وتحلیل اطالعات
کارشناس دفترفنی وناظر بر پروژه ها

مهدی امین خانی
کارشناس کامپیوتر
مسئول بخش سمعی و بصری
طراح وگرافیست

رحیم ولی زاده
تکنسین امداد و سوانح
مسئول امور آسفالت

علی حسن زاده
مسئول امور ماشین آالت

علی یکانی
کارشناس حقوق
مشاور حقوقی

میر قاسم حسینی
کارشناس معماری
کارشناس دفترفنی  ،طراح وناظر بر
پروژه ها

بهروز اسالمی
کارشناس ارشد عمران
کارشناس دفترفنی وناظر بر پروژه ها

فائق فتاحی
کارشناس عمران
کارشناس دفترفنی  ،مسئول پیگیری
فنی صورت وضایع سازمان

فرشاد تمیر زاده
کارشناس ریاضی  -کاربردی
مسئول واحد امورقراردادها

منصور کریمی
کارشناس ارشد ژئوتکنیک
مسئول امور معادن

مجید صمدی
تکنسین تاسیسات
مسئول واحد پیاده روسازی

سیامک مهدیزاده
کارشناس عمران
مسئول واحد زیر سازی

سمیرا ابراهیمی
کارشناس ارشد کامپیوتر
مسئول انفورماتیک ورایانه

سجاد پور ولی
کارشناس کامپیوتر
مسئول آمارواطالعات واحد آسفالت

صابر فرجی
تکنسین عمران
مسئول امور اداری

غالم رضا محمدی آده
مسئول حوزه روابط عمومی

سید هاشم حسینی
درجه یک حوزوی
رابط فرهنگی  ،مسئول کتابخانه

سیروس زمانی
مسئول نیروی انسانی پایگاه بسیج

بهران شیری محمد
مسئول کارپردازی سازمان

داداشعلی پناهی
معاون کارخانه آسفالت

مختار هامونی
مسئول ستاد امربه معروف ونهی از
منکر  ،مسئول ستاد اقامه نماز ،رابط
دبیرخانه

سعید ایرانی
مسئول دبیرخانه سازمان

جالل باقری
مسئول امور رفاهی و خدماتی

توحید حسنی
مسئول انبار سازمان

مجتبی ابراهیمی
کارشناس عمران
مسئول واحد ابنیه

میر صفر غفاری
کارشناس عمران
سرپرست کارگاه پارک طالئیه

رسول عبدالهی
تکنسین نقشه برداری
مسئول واحد نقشه برداری

رضا یار محمدی
کارشناس عمران
مسئول واحد بنایی

میثم ایلخانی
کارشناس ارشد کشاورزی
امور اداری

ابراهیم شکوهی
مسئول اجرایی واحد زیر سازی

رامین عباسی
کارشناس عمران
ناظرمقیم بر زیرسازی وبنایی واحد
پیاده رو سازی

حامد وهاب زاده
تکنسین عمران
کمک نقشه بردار

سجاد خسروشاهی
کارشناس عمران
کمک نقشه بردار

وحید سیاحی
تکنسین نقشه برداری
کمک نقشه بردار

ساالر صفامهر
کارشناس عمران
ناظر مقیم معدن تپوک

هادی خلیلی
تکنسین عمران
مسئول دفتر مدیر عامل

میکائیل قاسم زاده
بهداشت یار

ستار زیارت قلعه
مسئول قسمت بلوک زنی

ستار وساقی
امورات بایگانی دبیر خانه

سینا رضایی
کاردان امور اداری
تایپیست دبیر خانه

اشرفی
رایط دبیرخانه

سعید مختاری
خدمات

