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شهردار خمینعملکرد   
 

1399/1/1تا  96/10/1از تاريخ   



 خمین شـــهر شــــــهردار و خادم بعنوان خود انتخاب از سال دو گذشت با

 كه شهرداری روزمره عادی وظايف بجز را خود ساله دو عــملکرد اَهم خالصه  اَهم

 نمودن آماده-سبز فضای آبیاری و نگهداریشهر ای دوره و روزانه نظافت) )شامل

 خدمات انجامنشانی آتش خدمات انجامها مناسب در شهری فضای و محیط

 خطجداول آمیزی رنگگیاه و گل تولیداتآرامستان خدمات انجام-كشتارگاه

  و ساخت از جلوگیریحقوقی امور كلیه پیگیری استعالمات پاسخ-خیابانها كشی

 ماده كمیسیون برگزاریحفاری مجوزهای صدور-معبر سد رفعمجاز غیر سازهای

 ها تعرفه تهیهساالنه برنام بودجه تهیه-  77و 100



 اليروبی نوروزی تسهیالت-5 ماده كمیسیونمختلف شوراهای و جلسات در شركت
  پوش كف جداول،كانیوها نقايص رفع -مختلف های بارندگی در آمادگی-كانالها

((.... ..... ها حوزه كلیه روزمره امورات كلیه انجام و ها كوچه تابلوهای نصب-ها
.دارم می تقديم ذيل بشــــرح

 اسالمی شـــــــورای محترم اعضای اكثريت از كنم تشکر و تقدير دارد جا ابتدا
 حقیر با كه خوبی بسیار همکاری و تعامل و لطف بخاطر  شهرخمین

 مسئــــــــولین و مديران كلیه از همچنین و اند داشـــــــــــــته
 بصورت و پور حسینی آقا حاج جناب ، محترم جمعه امام بخصوص شهـــــرستان

 با كه همکاری و تعامل بخاطر خمین  شــهر فهیم و متدين و متعهد مـــردم از ويژه
داشتند حقیر



بکارگیری تمام توان خود و كاركنان و مشاركت اقشار مختلف همشهريان در جهت ارائه خدمت به مردم به دور -1
از هرگونه نگاه  سیاسی و جناحی

عمل گرايی در انجام خدمات و كار ، بجای شعار -2
ايجاد جوی صمیمی و دوستانه و با محبت در میان مردم شــهر و شهرداری-3
مشاركت تمام اقشار در تصمیم گیری ها و اجـرا و بهره گیری از تمام نظرات-4
رضايت مندی ارباب رجوع و انجام كار آنان در حــــداقل زمان  ممکن-5
ايجاد ارتباط و تعامل سازنده با كلیه مديران و مسئولین شهرستان و استانی-6
ايجاد امید و انگیزه كار به پرسنل و امید به حل مشکالت مــــردم-7
تالش در جهت افزايش اعتماد مردم به شهرداری-8
جـــلوگیری از هزينه های نامتعارف و شـــــفاف سازی كلیه امور شهرداری-9

نگاه سیستمی به كل مجموعه و مديريت شهری-10

ماو جايگزينی كلمه  منحذف كلمه -11
تالش در انجام تغییرات با قید ضرورت ها و رفع موانع تغییر-12
پاسخگو بودن در تمام ابعاد مسئولیت -13

 اولویت سياست ها و رویکردهای حقير بصورت خالصه بدین شکل بود



سطح اطالعات مردم از حقوق شهروندی و وظايف شهروندمداریافزايش -14
(همیشه حق با شهروندان بوده و هست )اينکه اعتقاد به  -15
انعطاف قانون و مقررات در جهت حل مشکالت مــردم و تالش در جهت پیدا كردن نکات قـانونی  -16

كه بشود مشکالت مردم را حل نمود 
انجام كلیه امور بر اساس عقل،منطق و علم و اصول فنی  -17

و اما با توجه به رويکردهای فوق اعالم می دارم در هر قسمت كه وارد شـدم شـــــــهرداری بـا    
كمتر محل بی اشکال وجــــــود داشـت لـذا   . بودروبرو اساسی چالش ها و مشکالت و ايرادهای 

سعی كرديم مشکـالت و چالش ها را شناسايی و بعد نسبت به رفــع آنها تا حـــد ممکن اقدام كـنم  
است كه بعضا به تعدادی از مشکالت و چـالش هـا اشـاره    كه بسیاری تا كنون مرتفع و تعدادی باقیمانده 

اندك افرادی در سیستم شهرداری و بیرون بودند و هستند كه نه تنها نظر مسـاعدی بـرای حـل    .میشود
مشکل مردم ندارند بلکه دائم با چاله كنی و سنگ اندازی مانع حل مشکالت می شوند كه امیـدوارم اول  

 .خدا آنها را هدايت  و مردم خود به آنها پاسخ دندان شکنی بدهند



آن زمین متعلق به شهرداری بود تملك شده زيادی از سال بود قسمت هايی از سايت كه بخش  12از بیش ( ره)مجتمع امام-1
اجرايی شروع نشده بودهیچ گونه عملیات باقی مانده بود و قسمت های تملك آن بود و 

و در بـود  اجتماعی فنی متوقف شده -بصورت مشاركتی شروع شده بود ولی كار با مشکالت خاص حقوقیآفتاب مجتمع -2
بود و قسمت اصلی و اساسی عملیات خاكبرداری در جوار همسايه ها و سازه نگهبـان در  عملیات اجرايی انجام شده % 10حد 

.سقف منهای يك  و دو اجرا نشده بود
میلیـون تومـان    400اشتباه محل برداشت معدن كارگاه تعطیل و در آن زمـان  ماسه بدلیل كارگاه تولید آسفالت وشن و -3

شهرداری جريمه و كارخانه آسفالت بدلیل استهالك و آلودگی شديد و غیر فنی بودن آسفالت بارهـا از طـرف دسـتگاههای    
قسمت هايی از زمین كه باسکول و غیره در آن ايجاد شده بـود تملـك   داشت همچنین غیره حکم محکومیت زيست محیطی و 

 .نشده و در كل مجموعه تعطیل و شهرداری شن و ماسه خود را از ديگر كارگاهها خريد می كرد
دفن پسماندها غیر بهداشتی صورت می گرفت و محل دفن بدلیل عدم پیگیری در زمان الزم به تملك شهرداری در نیامده -4

.بود
شده خارج از محل واگذار شده از عملیات اجرا باغ رضوان محل تصرف شده با محل واگذار شده مغايرت داشته و قسمتی -5

.بود
برای آن پروانه گرفته شده ولیکن نه انجام شده بود اسکلت كامل ساختمان اداری شهرداری كلنك زنی و شروع شده بود و -6

 1394نبود و علیرغم شروع عملیات اجرايـی در سـال   سال مالکیت زمین مربوط به شهرداری  30از گذشت بیش از پس بود و 
.بود% 35عملیات بسیار كند و پیشرفت فیزيکی در حد 

.مالکیت انبار هزار تنی به شهرداری نبود و در زمان الزم پیگیری نشده بود-7
 

 تعدادی از مشکالت و چالش های رودرروی شهرداری



  سند 16حدود دارای اينکه ضمن و نبوده واحد سند دارای انقالب میدان محل در شهرداری ساختمان-8
  وجود قطعات بین در بوده متروكه گذر بصورت كه مربع متر 472  مساحت به نیز قطعه يك و بوده جدا

   .داشته
  آنها قرارداد و  بوده %10 ساالنه رشد نرخ با تومان هزار 80 تا 40 بین ماهانه داد قرار با  آنتن 9-6

.بود مانده باقی بالتکلیف وضعیت و يافته پايان 96/6/1 و 96/4/1   تاريخ در
  و بوده خمین شهری محدوده در اينکه علیرغم هکتار 52 حدود مساحت با بوجه پارك مجموعه-10

  و داشته شهرداری برداری بهره حق قرارداد 94/2/19لغايت 69  / 2  /19 از داشته سبز كاربری
.است بوده نگرفته صورت اقدامی و بود شده تمام 94/2/19تاريخ در قرارداد

  ثانیه در لیتر 16 فقط چاه حلقه 7 از برداشت حق و ثانیه در لیتر 151 حدود امکان برداشت علیرغم-11
   از  كدام هیچ و نداشت وجود سبز فضای برای پايدار و مطمئن آب و شد می برداشت سبز فضای بابت آب

  نبود قانونی آن تملك و برداری بهره مجوز دارای ها چاه حلقه
.ساماندهی مشاغل مزاحم به هیچ عنوان مسیر قانونی خود را طی ننموده بود-12

 



مقاومت الزم برای استفاده از كف پوش ها و جداول كه خسـارت سـنگین مـالی را    نداشتن سختی و از سنگ تراورتن در سطح شهر خمین بدلیل استفاده -13

.برای شهرداری داشته و ايجاد نازيبايی های تمام در سطح شهر

.قانونیانجام مسیر تخريب آثار و بناهای قديمی خمین بدون برداشت و نقشه برداری و -14

پـارك  -گردان روح اهلل-میدان پلیس-بلوار شورا.)ندادن وجه آنان در موقع تصرفاجرای طرحها و بسیاری از امالك مردم در سطح شهر بابت تصرف -15

.......(میدان صاحب الزمان وكوچه گلديس -فضیلت

.آن كامل باشدآماده سازی شهرك بعثت بدون اينکه تحويل -16

عدم پرداخت  بیمـه بازنشسـتگی   -عدم استفاده افراد متناسب با تخصص و تحصیالت-نسبت به ساختار كمتر بوده % 70كمبود لحاظ مشکالت پرسنلی از -17

 .....(آقای قبادی -آقای ملکی-آقای قاسمی)پرسنل در موعد  الزم 

 سخايی بدون مجوز قانونی و ايجاد چالش برای شهرداریزمین آقای برداشت خاك  -18

گـردان روح  -(ره)جلو بیت حضرت امـام )توزيع  عادالنه آب .حسب قانونپل ها در روی مسیل ها و رودخانه ها بدون استعالم از اداره منابع آب ايجاد -19

....(اهلل و

مجوز از وزارت نیروگرفتن طی مراحل قانونی و بدون (ريحان و بهاران)مسیر رودخانه خمین تغییر -20

 ها و قرارداد با آقای عبدی ايجاد مشکالت حقوقی و مالی وارد نمودن خسارت به شهرداری  مشکل -21

 آسفالت كردن جلو مجتمع سما دانشگاه آزاد بدون تملك زمین و عدم دريافت وجه از دانشگاه و انجام مراحل قانونی-22
 



 و مطالبات قابل وصول 100نبود آمار شفاف از آرای ماده -23

 واگذاری غیر قانونی زمین به نیروی انتظامی-24

 مترمربع 16000عدم پیگیری زمین های سهم شهرداری بابت افراز و تفکیك از مسکن شهرداری به میزان حدود -25

 نداشتن طرح جامع ساماندهی ترافیکی-26

 نداشتن طرح جامع جمع آوری آب های سطحی-27

 قانون تنظیم بودجه------علیرغم ماده-ساله  5نداشتن برنامه -28

 میلیون تومان و مسدودی حساب های شهرداری 290به مبلغ (ره)بدهی به ستاد اجرايی حضرت امام-29

 میلیون تومان 255بدهی به ورثه مرحوم مشايخی بابت حکم صادره و مسدود نمودن حساب شهرداری بابت -30

(ره)محکومیت شهرداری بابت پرداخت مجدد وجه زمین آقای هاشمی در مجتمع حضرت امام-31

 احداث بسیاری از بناهای   شهرك بعثت و كوی معلم در روی مسیل و قرار گیری در مسیر سیالب-32

 عدم تعیین تکلیف و نداشتن هیچگونه شفافیت انشعابات آب و برق و چاه ها در حوزه فضای سبز-33

 دامبرهمحکومیت شهرداری در خصوص برداشت كلیه نخاله های ساختمانی ضلع جنوبی رودخانه از میدان شهريار تا نزديك پل -34

كیلومتر ترانشه ايجاد شده و آسفالت نشده و خرابی  11وضعیت بسیار نامناسب معابر و خیابانها از لحاظ روكش آسفالت و نارضايتی مردم و وجود حدود -35

 معابر% 70روكش آسفالت حدود 

ـ -36  ت وپر كردن مسیر انتقال آب قنات گوشه بدون طی فرايند قانونی و ايجاد يك چالش بزرگ حقوقی برای شهرداری و الزام شهرداری به پرداخت غرام

.بازگشايی مسیر كه بار مالی زيادی برای شهرداری دارد
 



نیروی مورد نیاز ساختار % 30باتوجه به اهمیت و ضرورت سرمايه انسانی و اينکه شهرداری با كمتر از -1

خود مشغول بکار بود همین تعداد هم از توان و تخصص آنها استفاده نمی شد كه افراد بتوانند در جايگاه 

متناسب با توان و تخصص خود فعالیت كنند بعنوان مثال كارشناسان ارتباطات و بهداشت محـیط بعنـوان   

بايگان و يا تايپیست بکارگرفته شده بودند ويا كارشناس مکانیك در شهرسازی بکارگرفته شده بود كـه ده  

ها نمونه از اين موارد كه اصالح گرديد و از افراد متناسب با توان و  تخصص و تجربه آنها استفاده شد

 و اما خالصه ای از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف بجز مسائل عادی و روزمره

 حوزه اداری و منابع انساني-الف



ايجاد انگیزه در افراد با در نظر گرفتن حداكثر رفاهیات كه از لحاظ قانونی ممکن بـوده اسـت مـن    -2

سـال  تومان در میلیون  6میلیون تومانی قرض الحسنه ، پرداخت سرانه رفاهی بیش از  20جمله تسهیالت 

روز مهندس،روز كارگر،روز )، تقدير از پرسنل در مناسبتهای مختلفهزارتومان بوده 600كه قبال كمتر از 

شريك شدن در غم و شادی آنها ،مشاركت آنـان در تصـمیم   ،(حسابدار،روز پدر و روز مادركارمند،روز 

و كارگروههــای هفتگی،تشــکیل شــورای پــژوهش ها،تشــکیل شــورای مــديران و جلســات گیــری 

افراد بـر اسـاس شـرايط احـراز     نمودار سازمانی و انتصاب كارشناسی،تشکیل نظام پیشنهادات،اجرای 

برگزاری مراسم برای كلیه پرسـنل در هتـل امـام    )،اجرای برنامه های با نشاط در مناسبتها برای پرسنل

مشاركت آنها در تهیـه برنامـه   ،(رحمانیه،تاالر الماس،تاالر آفتاب،سالن ورزشی بحرانو تاالر ( ع)رضا

مسئولیت مناسب با سیاست سازمانی  اختیارات و خود،ايجاد زمینه زيارت برای كلیه پرسنل،دادن حوزه 



سال پايان جشن:مناسبت و فعالیت عنوان

تقدير و تشکر از پرسنل جهت زحمات يکساله:شرح مختصر از مراسم

(ع)رضا امام هتل:اجرا مکان96/  12/  25لغايت  96/  12/  22:تاريخ اجرا

فضای سبز با خانواده-خدمات شهری-شركتی ها-قراردادی-كلیه پرسنل رسمی:جامع هدف

پذيرايی میوه و شام و توزيع هدايا-اجرای مراسمات شاد:ساير توضیحات



برگزاری جشن روز كارگر  :عنوان فعالیت و مناسبت  

برگزاری جشن روز كارگر با حضور امام جمعه محترم و شهردار محترم و پرسنل شهرداری:مختصرشرح   

1397ارديبهشت   11:تاريخ اجرا مسجد جامع:مکان اجرا   

 پرسنل شهرداری خمین:جامع هدف

 اين مراسم با حضور امام جمعه و شهردار و ديگر مسئولین شهرستان و پرسنل شهرداری بخصوص :ساير توضیحات

 .كارگران زحمتکش اين اداره برگزار شد

 در اين مراسم از حاضرين در مراسم و پرسنل شهرداری پذيرايی بعمل آمد و از نیز زحمات كارگران تقدير بعمل 

 .آمد 



   و قراردادی و رسمی پرسنل برای جشن:مناسبت و فعالیت عنوان
شركتی

 جهت تقدير و تشکر از خدمات پرسنل :شرح مختصر از مراسم

 شب مراسمی در تاالر رحمانیه 3رسمی و قراردادی و شركتی طی 

گرفته شد 
كمره شهدای میدان جنب رحمانیه پذيرايی تاالر:اجرا مکان97/  4/ 10:تاريخ اجرا

ارج نهادن به پرسنل زحمت كش شهرداری خمین:جامع هدف

 رئیس و اعضای شورای -شهردار-در اين مراسم كه امام جمعه:ساير توضیحات

 .اسالمی شهر و پرسنل شهرداری حضور داشتند

.پس از اجرای مراسمهای گوناگون و جذاب و شاد شام بین پرسنل سرو شد



برتر كارمندان از تقدير و كارمند روز گرامیداشت:مناسبت و فعالیت عنوان

اهداء كارت هديه به همراه يك شاخه گل:شرح مختصر از مراسم

خمین شهرداری:اجرا مکان97/  6/  4:تاريخ اجرا

ايجاد انگیزه بین كارمندان و قدردانی از اين عزيزان:جامع هدف

 در اين مراسم كه روبروی نمازخانه شهرداری برگزار شد با حضور شهردار و :ساير توضیحات

 اعضای شورای اسالمی شهر و پرسنل شهرداری  همراه بود و در ادامه با سخنرانی شهردار محترم 

.و يکی از اعضای شورای اسالمی شهر همچنین اهداء هدايا به كارمندان همراه بود



رحمانیه تاالر در كارگران از تجلیل مراسم برگزاری:مناسبت و فعالیت عنوان

 موتوری -خدمات شهری-از كلیه قشر كارگری شهرداری در حوزه عمران:شرح مختصر از مراسم

در طول سه شب بصورت جداگانه به اتفاق خانواده پذيرايی و تقدير و تشکر بعمل آمد

رحمانیه پذيرايی تاالر:اجرا مکان97/10/22:تاريخ اجرا

تقدير از كارگران :جامع هدف

 موتوری در طول -خدمات شهری-از كلیه قشر كارگری شهرداری در حوزه عمران: ساير توضیحات

آمدبه اتفاق خانواده پذيرايی و تقدير و تشکر بعمل بصورت جداگانه شب سه 



زن روز و سال پايان جشن:مناسبت و فعالیت عنوان

 ( س)گرامیداشت میالد حضرت فاطمه زهرا:شرح مختصر از مراسم

و گرامیداشت روز مادر و روز زن به شکرانه يکسال خدمت

دانشجو شهدای بلوار در واقع الماس پذيرايی تاالر:اجرا مکان97/  12/  10:تاريخ اجرا

ارج نهادن به خدمت بازنشستگان،همراهی همسران و تالش های مهندسان:جامع هدف

 رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و پرسنل -شهردار-در اين مراسم كه امام جمعه:ساير توضیحات

 .شهرداری حضور داشتند

.پس از اجرای مراسمهای گوناگون و جذاب و شاد به اهدای هدايا و لوح سپاس به پرسنل پرداخته شد 



كارگر روز:مناسبت و فعالیت عنوان

 ( رسمی و قراردادی)در طبقه همکف شهرداری از تمامی كارگران:شرح مختصر از مراسم

.و كارگران نمونه با اهداء هديه بصورت نقدی تقدير گرديد

خمین شهرداری:اجرا مکان98/  2/  11:تاريخ اجرا

تقدير  و تشکر از پرسنل كارگری:جامع هدف

 رئیس و اعضای شورای -شهردار-در اين مراسم كه با حضور امام جمعه:ساير توضیحات

 و تمامی پرسنل بخصوص كارگران شهرداری برگزار گرديد و در انتها به كارگران   اسالمی

.نمونه هديه ای اهداء شد



  فیلم پخش بازنشستگان و زن روز از تجلیل:مناسبت و فعالیت عنوان

  فطر سعید عید مناسبت به سالن در

 تماشای فیلم پرسنل و كارگری به همراه :شرح مختصر از مراسم

خانواده و اهداء كاال و پذيرايی به صرف میوه و شیرينی

الله سینما:اجرا مکان98/  3/  28:تاريخ اجرا

 تشکیل هرگونه دورهمی به  مناسبت های  مختلف جهت ايجاد صمیمیت و :جامع هدف

همدلی بین پرسنل  بهمراه خانواده

تماشای فیلم پرسنل و كارگری به همراه خانواده های خود در سینما الله:ساير توضیحات



كارمند روز:مناسبت و فعالیت عنوان

 تقدير و تشکر از تمامی كارمندان با اهدا كارت هديه و تابلو و:شرح مختصر از مراسم

شاخه گل و شکالت 

خمین شهرداری:اجرا مکان98/  6/  4:تاريخ اجرا

تقدير  و تشکر از پرسنل كارمندی:جامع هدف

 شهردار محترم میز به میز در اتاقهای پرسنل حضور يافتند و به كارمندان عزيز :ساير توضیحات

.تابلو و شاخه های گل اهدا كردند



شهرداری پرسنل آموزان دانش از تقدير:مناسبت و فعالیت عنوان

 تقدير  از دانش آموزان نمونه و سال اولی ها و اهدا :شرح مختصر از مراسم
كادو

شهرداری سالن همکف طبقه :اجرا مکان98/6/27:تاريخ اجرا 

تشويق دانش آموزان پرسنل :جامع هدف

 مراسمی كه با حضور شهردار و رئیس و اعضای شورای اسالمی:ساير توضیحات

 و پرسنل شهرداری همراه بود و در انتها به فرزندان موفق پرسنل لوح سپاس  

.و هدايا اهدا شد



بازنشستگان از تجلیل مهندس زن،روز روز از تجلیل:مناسبت و فعالیت عنوان

 مراسم در تاالر الماس برگزار گرديد و از تمامی  :شرح مختصر از مراسم

 با اهدا گل و شیرينی و لوح سپاس تجلیل بعمل آمد و از( پرسنل)خانم ها

 مهندسین با اهدا تنديس و شیرينی تجلیل و همینطور از كارگران و 

كارمندان نمونه با اهدا جوايز تقدير بعمل آمد

دانشجو شهدای بلوار در واقع الماس پذيرايی تاالر:اجرا مکان98/  11/  28:تاريخ اجرا

تقدير از تمامی پرسنل:جامع هدف

 رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و -شهردار-در اين مراسم كه امام جمعه:ساير توضیحات

 .پرسنل شهرداری حضور داشتند

.پس از اجرای مراسمهای گوناگون و جذاب و شاد به اهدای هدايا و لوح سپاس به پرسنل پرداخته شد 



   سبز فضای و شهری خدمات كارگران از تقدير:مناسبت و فعالیت عنوان

(ع)رضا امام تاالر در

 پذيرايیتقدير ازكارگران خدمات شهری و فضای سبز در تاالر :مراسمشرح مختصر از 

(ع)امام رضا 
 

(ع)رضا امام هتل  پذيرايی  تاالر:اجرا مکان--------:تاريخ اجرا

تقدير از كارگران:جامع هدف

تقدير از كارگران خدمات شهری و فضای سبز بابت زحماتی كه در ماه  :ساير توضیحات

كه با سخنرانی امام جمعه محترم و مجری برنامه آقای فتحی -محرم بعمل آوردند

.بودند و كلیه كارگران  به اتفاق خانواده پذيرايی و از آنان تقدير و تشکر بعمل آمد



   سبز فضای و شهری خدمات كارگران از تقدير:مناسبت و فعالیت عنوان
مهتاب تاالر در

پذيرايی مهتابتقدير ازكارگران خدمات شهری و فضای سبز در تاالر :مراسمشرح مختصر از 
 

صنعتی شهرك روبروی مهتاب  تاالر:اجرا مکان--------:تاريخ اجرا

تقدير از كارگران:جامع هدف

تقدير از كارگران خدمات شهری و فضای سبز بابت زحماتی كه در ماه  :ساير توضیحات

كه با سخنرانی امام جمعه محترم و مجری برنامه آقای فتحی -محرم بعمل آوردند

.بودند و كلیه كارگران  به اتفاق خانواده پذيرايی و از آنان تقدير و تشکر بعمل آمد



  بنوعی و خروج،حسابداری  و ورود اداری،سیستم اتوماسیون جمله از اداری الزم افزارهای نرم تهیه-3

كاری حوزه در دستی سیستم و كاغذ گذاشتن كنار





  راه و ساماندهی طريق از آنها عملکرد و پرسنل ارزيابی و ها حوزه كلیه برای ساالنه برنامه تهیه-4

ماهه سه هر در آنها عملکرد تحلیل و تجزيه و ريزی برنامه سیستم اندازی







احصاء فرايند عملیات و اقدام برای باز مهندسی آنها-5





وتجزيه و تحلیل ماهانه آن و پیگیری امور شهروندان137نمودن سامانه فعال -6

معاونت خدمات 
 شهری

 عمران

 شهرسازی

معاونت توسعه و 
 مديريت

 سازمان حمل و نقل

 فرهنگی و اجتماعی

 حقوقی و امالك



-شـکايات اندازی فعال نمودن سیستم بازرسی و رسیدگی به شکايات و پاسـخگويی سـريع بـه    راه -7

انتقادات و نصب صندوق دريافت شکايات و انتقادات و رسیدگی به آنها  -نظرات





 راه اندازی میز خدمت الکترونیك كه تنها میز خدمت الکترونیك شهرداری ها در سطح استان-8
.می باشد  



شرح وظايف و ابالغ برای هر پست سازمانیتهیه -9





زمینه الزم جهت استفاده از تجربیات ديگر شهرها،حضوركاركنان در سمینارها،نمايشگاه ها،استفاده از مشاوران ملی تهیه -10

 در جهت آموزش و يادگیری و باالبردن توان پرسنل 

اسالمشهر-مشهد-قم-بازديد از عملکرد شهرداری ها،اصفهان:نمونه

دفـن  -هوشمندسازی شـهرها :و شركت در سمینارهای ملی و استانی توسط خود و همکاران جهت ارتقاء سطح علمی  از جمله

بازآفرينی-بهداشتی زباله

مشهد-اصفهانبازديد از فرايند تفکیك پسماند در كارخانه بازيافت -

بازديد از فرايند تفکیك از مبدا و ماشین آالت بکار رفته در كارخانه بازيافت اصفهان-

(برگزاركننده مركز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی)شركت در كارگاه آموزشی طراحی مهندسی لندفیل های بهداشتی-

شركت در نمايشگاه ماشین آالت مديريت پسماند و تفکیك از مبدا-

طراحی و ساخت مدفن های مهندسی بهداشتی برای  پسماندهای شهری،بهداشتی و صنعتی -

(دكتر ريحانی ،مهندس ملکی)دعوت از متخصصین طراحی لندفیل -



هاهزينه و نصب سیستم كامل تلفن داخلی جهت تسهیل در ارتباطات و كاهش خريد -11



تا كنونهزار پرونده 15و اسکن حدود شهرسازی تجهیزات كامل بابت اسکن پرونده های خريد -12



واگذار شده  كل فضای سبز و خدمات شهری كارها به بخش خصوصی كه فعال آرامستان و واگذاری -13
است



كامل وضعیت بسیار اسف بار و تاسف بار انبارهای شهرداریساماندهی -14

اموال و كاالهای مازاد و اسقاطی در دو نوبتفروش -15



ها و پیگیـری وصـول   كمیته درآمد و شفاف سازی میزان مطالبات شهرداری در تمام سرفصل تشکیل -16

77مطالبات از طريق ماده 





بطوريکه اين كمیسیون در سنوات قبل و همچنـین  :  77فعال نمودن كمیسیون ماده -17

 20تعداد  98رای صادر نموده ولی در سال  36جلسه داشته و تعداد  8فقط  97و  96سال 

كل آرا بنفع شهرداری %  99/5پرونده مطرح كه بالغ بر  480جلسه برگزار شده و تعداد 

صادر و در جهت وصول مطالبات تسهیل شده است



بندی مطالبات و پیگیری مطالبات كالن شهرداری و مشاركت اداره برق و گاز جهـت وصـول   دسته -18
مطالبات





تهیه آئین نامه شورای پژوهش و گروههای كارشناسی نظام پیشنهادات و مشاركت علمی كلیه كاركنـان و هیـات علمـی    -19

 1398گیری و انتخاب شهرداری خمین بعنوان پژوهش برتر استان در سال دانشگاه در جهت ايجاد زمینه علمی مناسب تصمیم 





پرسـنل و تهیـه   اجرای آئین نامه ورود و خروج و انضباط اداری در ورود و خـروج  -20

كارت ساعت 



ساله شهرداری 5و تدوين برنامه تهیه پیگیری و اقدام -21



برگزاری اردوهای تفريحی برای پرسنل-22



 كمك در جهت بیمه تکمیلی  -23

سهم بیمه تکمیلی برای كلیه پرسنل%   50تامین 



نفر كارگران برای اولین بار و افزايش درصد مزايـای   17اعطای كمك های ساير به -24

 500000نفر از كارگران و افزايش حقوق آنان بطور متوسط ماهانـه حـدود    8ساير برای 

تومان



اخطار بند -55ماده  20اخطار بند -100اخطار ماده -تسويه-جابجايی-كارايی-نمونه فرمهای-25

تهیه دستورالعمل پرداخت اضافه كار و تهیه كلیه فرم های مورد نیاز و باز مهندسی فرم های 55ماده  14

قديمی







ريال بابـت   30/880/000/000استفاده از اعتبارات تملك دارايی و تخصیص  مبلغ -26

 اجرای پروژه های مختلف شهری

قانون مالیـات بـر ارزش افـزوده و برگشـت مبلـغ       17ماده  7استفاده از تبصره -27

ريال از محل ارزش افزوده پرداختی شهرداری و هزينه كرد آن در 21/076/893/085

 امورات عمرانی و جاری

.الزم بذكر است مبالغ فوق بجز مبالغ مندرج در بودجه ساالنه بوده است



لیست بعضی وسايل و اقالم خريداری شده-28
 توضيحات واحد مقدار عنوان رديف

 دستگاه 43 (----مانيتور-------)سيستم رايانه

 دستگاه 10 پرينتر

 دستگاه 1 اسكنر

 دستگاه 1 تاپ لپ

 دستگاه 4 دستگاه كپي

 براي برگذاري مراسم عدد 450 صندلي پالستيكي  خريد

 سيستم بروز جهت جلوگيري از هك سيستمها دستگاه 1 خريد دستگاه ديواره آتشين براي اتاق سرور

 كل ساختمان اداري براي دستگاه 1 خريد يك دستگاه باالبر



سال گذشته و دو برابر شدن آن در دو سال گذشته 8بودجه شهرداری در -29

100/175/320/138 

109/496/971/927 

172/993/303/613 

198/465/704/772 

217/181/238/706 

291/824/600/327 

439/605/934/743 

584/455/695/040 



 فرش كف و آسفالت و تملك،زيرسازی،جدول) دی 9 تا فوق میدان حدفاصل متری 35 و (باشی قورچی ورودی) كمره شهدای میدان اجرای و مطالعه-1

(زيباسازی -سبز فضای-میدان

حوزه معاونت عمران و شهرسازی-ب





قسـمتی كـف    -تملك،زيرسازی،آسفالت )متر   565بطول ( واليت)اجرای خیابان ساحلی جنوبی -2

(جدول گذاری-فرش



بلوار شهید بهشتی و بازسازی جدول بعد از میدان بسیج تا انتهااجرای كف فرش و مناسب سازی -3



متر مربع 780كف فرش،جدول گذاری،مناسب سازی خیابان منتظری جنوبی حدود -4



میدان مدرس.... سازی وفرش و مناسب بازسازی كامل شامل  كف -5



سرويس بهداشتی و اتاق شیر مادر در میدان مدرسساخت -6



ساختمان موتوری% 40، طراحی و اجرای حدودمطالعه-7



ديواركشی میدان تره بارتکمیل -8



سنگین و دو پل دسترسی و راه های ورود و خروجخودروهای پاركینگ % 90اجرایو مطالعه،طراحی -9



 و فرهنگی،اداری،تجاری مجتمع باقیمانده های بخش تملك و اجرايی عملیات شروع و قرارداد عقد و فرايند اجرای-10

%35 فیزيکی پیشرفت با (ره)امام تفريحی





كارگرانو بهره برداری ساختمان انجام عملیات  مطالعه و اجرای -11



و مناسب سازی گلزار شهدابهسازی -12



 شاملنقاط حادثه خیز تصادف و ترافیك و رفع دو نقطه مهم شناسايی -13

 میدان در ابتدای به چهارراه قدس و ايجاد دوربرگردان قدس تبديل میدان  

مدرس



فوقو طراحی جمعه بازار و آماده بودن اجرای پروژه مطالعه -14





  و تهران و اراك های ورودی بخصوص شهر سطح بهداشتی های سرويس كلیه بهسازی طرح تهیه-15

اراك و تهران ورودی بهداشتی سرويس كامل بهسازی



ترافیكبهسازی پارك  -16



  ريزش بزرگ خطر رفع و شهرداری توسط آن اجرای عملیات شروع و آفتاب مجتمع تکلیف تعیین-17

مترمربع 5000 مساحت به اسکلت و سقف اجرای و مجاور ساختمان



نوسازی كامل و جلوگیری از تخريب ساختمان داخل مجموعه گلخانه -18



كامل ساختمان اداری سايت كارخانه آسفالتنوسازی -19



كف فرش پارك باستانتکمیل -20



  جداول كلیه بازسازی و بازيافت سايت در عمرانی اساسی تعمیرات-21



  جهت فوق سايت برای وام تومان میلیارد 1/8 اخذ تصويب و پیگیری و شکن سنگ و آسفالت كارخانه سايت برای توجیهی طرح تهیه-22

 و تهیه پالك بتن تولید دستگاههای كارگاه (پوش كف)پالك بتن كارخانه ايجاد و شکن سنگ كارخانه جديد،نوسازی آسفالت كارخانه ايجاد

 نوسازی حال در مابقی و نصب و خريداری كوبیت شکن سنگ و است نصب آماده و اجرا  فونداسیون و تهیه و آسفالت كارخانه و شده نصب

 كارگاه-بتن تولید كارگاه-پوش كف تولید كارخانه-آسفالت كارخانه ايجاد بابت تومان میلیارد7 حدود ها كارگاه اين در مجموع در .است

باشد شهرداری برای پايدار درآمد %30 تواند می و است شده هزينه ماسه و شن تولید



  خود و  بود شده تعطیل كه بود سال 2 از بیش شهرداری معدن اينکه به توجه با-23

 تجارت و معدن ، صنعت و نمود می تهیه مجاور های كارخانه از را ماسه و شن شهرداری

 نظر در شهرداری بود كرده جريمه تومان میلیون 400 را شهرداری برداشت اشتباه بدلیل

 كه ای مجدانه های پیگیری با كند پرداخت اقساط صورت به را مذكور مبلغ كه بود داشته

  و استانداری های همکاری و تجارت و معدن ، صنعت محترم وزير طريق از گرفت صورت

  يافت كاهش میلیون 15 به تومان میلیون 400 اين روزی شبانه تالش و شهرستان مسئولین

  اخذ ازسالها بعد را ماسه و شن كارخانه و معدن برداری بهره مجوز پروانه شديم موفق و

 بود سخت و فرسا طاقت بسیار كاری كه نمائیم













  های پروژه تهیه و ها نامه آئین تصويب و قانونی اقدامات پیگیری و بازآفرينی ستاد اندازی راه-24

 بافت در شده ارائه خدمات احصاء آنها مجدانه پیگیری و تومان میلیارد 550 حدود در مشترك  اقدام

  و بازآفرينی های محله برای قیر دريافت پیگیری ، بخش اين در شهرداری مطالبات ی پیگیر و تاريخی

  مبلغ كه تاريخی بافت در پروانه صدور يارانه خصوص در شهرداری مطالبات پیگیری احصاء

 بابت ريال4500000000 مبلغ و باشد می دريافت حال در ها پروانه صدور بابت تومان350000000

شد دريافت فرسوده و خاكی معابر مترمربع هزار 25  آسفالت



بروشور آشنايی با حوزه بازآفرينی  تهیه -25



 شامل-آن برای مسئول تعیین و ها پروژه و شهر كل سطح در سازی مناسب رويکرد اجرای و ايجاد-26

شهری محدوده كلیه در بنوعی و قدس بلوار-منتظری بلوار-صدوقی شهید بلوار-پاسداران بلوار



كاری و اجرا در اكثر پاركها و معابرالگوی دور درختی برای جلوگیری از سلیقه تهیه -27



پل 100كاری و اصالح حدود الگوی پل سازی  بر اساس اصول فنی جهت جلوگیری از سلیقه تهیه -28



  گیر سرعت 30 حدود اصالح و (كاری سلیقه از جلوگیری) اساس همین بر گیرها سرعت الگوی تهیه-29

خمین شهر سطح در



عاشوراجداره سازی میدان اجرای و پیگیری -30



  حدفاصل هکتاری 32 اراضی شدن خرد از جلوگیری و شهرسازی طرح تهیه-31

 توسط طرح  سعیدی اهلل آيت خیابان سازی مستقیم هدف با و اهلل روح گردان و بلوارشورا

 گذرها و (عمومی خدمات)شهری های سرانه كلیه مربوطه طرح در و شده تهیه مشاور

  شهر محترم شورای به و شده ديده(ع)ابوالفضل حضرت میدان هندسی اصالح با همراه

باشد می 5 ماده كمیسیون به ارجاع و تصويب جهت



 مترمربع26000میزان به كانیوا و گذاری جداول-32

  مترمربع 24000  میزان به گیری لکه  

مترمربع3000 میزان به مورد   فرش كف مرمت  



خمینی مصطفی خیابان سطحی آبهای آوری جمع كانال اجرای و طرح تهیه-33



  تا مردم و ورزش میدان از فرهنگسرا خیابان سطحی آبهای آوری جمع كانال اجرای و طرح تهیه-34

فرعی انشعاب اجرای و متر 1100 طول به رودخانه



مخروبه بنای و زمین مورد 50 حدود برای 110 ماده اجرای-35



آن اجرای و میدان زيباسازی و ترافیکی طرح تهیه و ترافیکی مشکالت و جهاد میدان مطالعه-36



زيباسازی عملیات اجرای و طرح تهیه و ترافیکی مشکالت به باتوجه معلم میدان مطالعه-37



آن زيباسازی و شهدا بلوار جداول نوسازی و ترافیکی مشکالت اصالح-38



(آنیلی ادواردو) شمالی ساحلی خیابان جداول نوسازی و ترافیکی مشکالت اصالح-39



شمسی شهید خیابان و میدان زيباسازی و جداول نوسازی-40



سبزيکار محله در بهداشتی سرويس احداث-41



سبزيکار محله در پاركینگ حصاركشی و احداث-42



آنیلی ادواردو میدان تا(ره)خمینی امام خیابان حدفاصل -ساحلی خیابان رو پیاده فرش كف-43



  تردد و بوده كشاورزان آب انتقال سنتی كانال خسروی هانی شهید كوچه مسیر در اينکه به باتوجه-44

  متر 200بطول كوچه مسیر كل منظور بدين بود مشکل بسیار ساكنین برای خودرو پارك و منازل داخل به

 .شد انجام كوچه آسفالت و شد كارگزاری كانیوا و گذاری لوله طول



سنتی انتقال آب كشاورزان بوده و تـردد  شاه قلی كانال به اينکه در مسیر كوچه شهید باتوجه -45

به داخل منازل و پارك خودرو برای ساكنین بسیار مشکل بود بـدين منظـور كـل مسـیر كوچـه      

.  لوله گذاری و كانیوا كارگزاری شد و آسفالت كوچه انجام شدمترطول  360بطول



  میدان اصالح كامل اجرای  عملیات و ترافیکی طرح تهیه و (اسکندری شهید) خطیب میدان مطالعه-46

  آن اطراف روهای پیاده و آن زيباسازی و مذكور



خمین نشانی آتش 2 شماره ايستگاه احداث-47



 حريم بندی پهنه  طرح تکمیل و تهیه-48





  خمین شهر فضاهای  كل ممیزی پروژه اجرای-49



عباسی خلیل شهید میدان پاركینگ مطالعاتی طرح تهیه-50



كیلومتر 4 طول به خمین رودخانه مطالعاتی كامل طرح تهیه-51





مانع بدون شهر خمین مطالعاتی طرح تهیه حال در-52



 ساماندهی مطالعاتی طرح تهیه حال در و قرارداد عقد-53

خمین شهرستان ترافیکی  



سطحی های آب آوری جمع تهیه مطالعاتی طرح تهیه حال در-54



محدوده و حريم بین شده ساخته فضاهای كلیه شناسايی كامل طرح تهیه-55



نوسازی و سازی محوطه بابت های قسمت اجرای و رضوان باغ كامل طرح تهیه-56





شهردار خانه محوطه و ساختمان كامل بهسازی و بازسازی -57



تکمیل و تجهیز كامل ساختمان  اداری و خريد لوازم و امکانات اداری و بهره برداری از سـاختمان  -58
اطراف و ورودی آناداری شهرداری و ديوارهای 





سرداران میدان تا سطح هم غیر پل محل از تهران سمت از خمین ورودی مطالعاتی طرح تهیه-59



   سد آب تخصیص جهت مجوز اخذ و مجدانه پیگیری-60
ثانیه در لیتر 15 حدود میزان به شهرداری به فرنق



اجرا جهت قرارداد عقد و بوجه مخزن و آسفالت كارگاه به فرنق سد از آب انتقال اجرای مطالعاتی طرح تهیه-61





سرا فرهنگ پارك اجرای و بهسازی طرح تهیه-62



(عج)عصر ولی پارك اجرای و بهسازی و طرح تهیه-63



تن 72 های پارك مجموعه كامل بازسازی و طرح و تهیه و طراحی-64



آن روی نقاشی و مترطول 500 مقدار به مخروبه ساختمان 20 حدود ديواركشی-65



 زمین مترمربع 6000 میزان به شهدا متری 35 خیابان مسیر آزادسازی و عزيز همشهريان پاركینگ مشکل رفع منظور به-66

 شمالی ضلع در همچنین.است شده  انجام آن زيرسازی و برداری خاك عملیات و تملك شهدا گلزار جنوبی ضلع در مالکین از

است شده تملك زمین مترمربع 1348 شهدا مادر و پدر دفن محل تهیه بابت



مترمربـع اجـرای سـنگ الشـه و اجـرای       7027/2ديوارسازی رودخانه فصلی بهاران به میزان-67
مترمربع سنگ مالون 1029/42



تعمیرات عمرانی و تعمیرات سیستمی ايستگاههای سی ان جی  -68



صدور مجوزهای حفاری برای كلیـه بخـش هـای دولتـی و     ساماندهی -69

خصوصی



اكیپ های تعمیر و نگهداری در كارهای عمرانی تشکیل -70



سازی سینما اللهكف -71



نقطـه مشـکالت    20رفع مشکالت آبگرفتگی در سطح شهر باتوجه به شناسايی های صورت گرفتـه بطوريکـه بـیش از    -72
انتهـای بلـوار شـهید    -باغ لنگـه انتهای خیابان طالقانی -خیابان شهدا-بلوار قدس)آبگرفتگی آنها برطرف گرديد مانند 

 ......صدوقی و
و همچنین كمك ماشین آالت بـه   98و فروردين  97مشاركت فعال در مقابله با خسارت وارده در بارندگی های اسفند -73

(خوزستان-ايالم-مناطق سیل زده مناطق استان لرستان



مطالعه و طراحی و احداث پی و پايه های پل غیر استاندارد پشت پمپ بنزين مسیر دانشگاه آزاد  -74

.كه يکی از نقاط پر خطر و تهديد آمیز برای شهر خمین در مواقع بارندگی بود 



اداره شهرسازی-75

 1 تعداد

 2 مترمربع

 3 تعداد

 4 مترمربع

 5 تعداد

 6 تعداد

 7 تعداد

 8 تعداد

 9 تعداد

 10 تعداد

 11 تعداد



  نشانی آتش فروشگاه احداث جمله از  شهرداری اعتبارات از نشانی آتش نیاز مورد تجهیزات و خريد-1

تومان میلیون150 حدود مبلغ به حريق ضد لباس -  چاه در امداد و نوردی كوه تجهیزات-

 شهری و ایمنيخدمات حوزه -ج



پیشرو ماشین تجهیز و خريد-



نشانی آتش فروشگاه احداث-



 وينچ-نشانی آتش موتورپیشرو ماشین خريد شامل مردم مشاركت از استفاده با نشانی آتش نیاز مورد تجهیزات تهیه-

برقی دم دستگاه-كش كف پمپ-كاری جوش ترانس دستگاه-موتوربرق-باالبر





همیاران آتش نشان 550به تعداد شهروندان آموزش -



  حدود پوشش و مکعب متر 8000 حدود میزان به زباله بهداشتی دفن جهت ترانشه ايجاد-2

بود شده زيست محیط آلودگی باعث قبل از كه هايی زباله هکتارمحدود5



  2 روز در ها زباله كلیه بهداشتی دفن آوری جمع و پاك زمین و پاك هوای روز جشن برگزاری-3

خصوص اين در شهرداری فعالیتهای مشاهده دستگاهها كلیه حضور با ارديبهشت



كلیه پسماندهای داخل سايت بازيافت كه بیش از چهارسال مانده بود و هیچ كس حاضر نبود  فروش -4

حتی رايگان هم آنها را ببرد



كلیه دستگاه ها و انجام فرايند كامل بازيافت زباله جمع آوری شدهبهسازی -5





  از جلوگیری و زيست محیط حفظ منظور به بازيافت سايت محوطه در درخت اصله 1500 حدود كاشت-6
بارگیری زمان در ها نايلون خروج



تور و فنس در محوطه سايت بازيافت جهت خروج زباله  ايجاد -7



و بهسازی كامل ساختمان اداری بازيافت  بازسازی -8



 قراردادو عقد مطالعات -9

 جمع آوری  تهیه طـــرح   

 ساختـــمانیهای نخاله 

هیکوشــــــركت با   



 و تسطیح اكثر محل های تجمع  تن  19200آوری نخاله های ساختمانی به میزان حدود جمع -10
های ساختمانینخاله 



مترمربع   1150نمايشگاه گل و گیاه به مساحت حدود احداث -11



نصب المان در میـدان شـهدای   -عصر عاشورا در میدان عاشورا)شهری مانند المان  14نصب  عدد -12
(بهرامپورینصب المان شهید بهرامپوری در میدان -دی 9نصب المان زعفران در میدان -دانشجو





سطل زباله در سطح شهر  200نقاشی -13



ديوارها بر اساس فرهنگ خمین و رويکرد فرهنگـی ، اسـالمی جهـت    مترمربع 4100حدود نقاشی -14

مترمربع تابلوها و فضاهای ديگر شهری بجز جداول 4000شهر و همچنین رنگ آمیزی زيباسازی 





.....(روشنايی و-وسايل بازی-میز پینك پنك-آب نما-آبخوری-نیمکت)مدرس كامل مبلمان میدان نوسازی -15





روشنايی و احداث آب نما در میدان شهید اسکندری-فضای سبز-بازسازی-16



(ره)شبکه روشنايی و نوسازی كامل آن در میدان امام ايجاد -17



اجرای آن و بازسازی پايه بنر و بیلبوردطرح تبلیغات محیطی و تهیه -18



طرح  و آئین نامه تابلوهای فضاهای اداری و تجاریتهیه -19



خیابـان مصـطفی   )بارندگی و رفع آنها توسط اداره عمـران  كامل نقاط آبگیر در مواقع شناسايی -20

...(عباس آباد -احمد آباد-شهرك ها-طالقانی-خمینی



%95پروژه جداسازی آب شرب از فضای سبز در حد تکمیل -21



هزار متر مربع فضای سبز 20قطره ای در حدود  آبیاری -22



گلزار شهدااجرای كامل شبکه روشنايی -23



سطل زباله جهت ارائه خدمات  بیشتر به همشهريانعدد  125خريد  -24



مدرسه داوطلب و شروع افتتاح آن در مدرسه   25مبداء و اجرای آن در طرح تفکیك زباله از تهیه -25

نیکان



 از جلوگیری و سبز فضای آب كنتورهای ساماندهی و تکلیف تعیین-26

 تحت سبز فضای آب كنتور عدد 38 تعداد فاضالب و آب به اضافه های پرداخت

 نصب اداره آن كارشناسان  هماهنگی با و خريداری فاضالب و آب اداره نظر

گرديد



  فرنق سد آب ثانیه در لیتر 15 اختصاصی تصويب و پیگیری-27

  سايت و خدمات و سبز فضای برای آب محدوديت به توجه با

  بتن و ماسه و شن تولید





 آبلیتر در ثانیه از  15و تصويب و اختصاص پیگیری -28

فضای سبزبــــرای پساب  با توجه به محدوديت آب   



و انجام اقدامات نهايی ايجاد تصفیه خانه محلی جهت استفاده از پیگیری -29

فاضالب خام



تیر در منطقه حسن فلك 21مورخه در  نايلکسآوری با نایلکس و جمع مراسم خداحافظی برگزاری -30





نشانان در دو نوبتبرگزاری مراسم  روز آتش نشان و تقدير از آتش  -31



برگزاری مراسم تقدير از همیاران آتش نشان   -32



سالتعیین و تکلیف نهايی طرح مديريت جامع پسماند پس از گذشت سه  -33



  انجام و ايمنی وسايل كنترل جهت مراكز ساير و صنعتی كارگاههای بازار - ادارات از بازديد-34

شهر سطح در هیدرانت شیرهای اساسی تعمیرات





 شهر زيباسازی و تاكسی ايستگاه 16 تعويض-35



ازكف (ره)خمینی امام بلوار كامل نورپردازی-36



قدس بلوار اراك ورودی كامل نورپردازی-37



گلپايگان سمت از ورودی پاسداران بلوار نورپردازی-38



خرداد 15 میدان نورپردازی-39



دی 9 میدان و بهشتی شهید بلوار ابتدای در نوری المان تهیه-40



 (ع)ابوالفضل حضرت میدان فاصل حد شريعتی خیابان و سعیدی اهلل آيت خیابان كامل نورپردازی-41

(عج)الزمان صاحب میدان تا



مادر بوستان در نما آب ايجاد-42



مدرس میدان در نما آب ايجاد-43



تن 72 پارك روشنايی و مبلمان بهسازی-44





عدد 60 تعداد به شهر سطح در نشیمن صندلی ايجاد-45



عدد 38 تعداد به رضوان باغ در نشیمن صندلی ايجاد-46



بار اولین برای میادين ها پارك كلیه برق و  آب تاسیسات  كلیه از كامل بیلت از هايی نقشه  تهیه-47





دفن متوفیان و قطعه بندی آنها تهیه نرم افزار آرامستان با كاربری شناسايی محل -48





 قوانین اساس بر گذاری نام و تکراری های نام از جلوگیری جهت ها كوچه گذاری نام افزار نرم تهیه-49
مقررات و





دانشجو شهدای میدان روشنايی جهت  پروژكتور عدد 3 و چراغ عدد 6 نصب و اجرا-50



جنگلی پارك و مادر بوستان روشنايی جهت چراغ عدد 20 نصب و اجرا-51



دی 9 میدان روشنايی جهت چراغ عدد 24 نصب و اجرا-52





  مقررات اساس بر شهری محدوده در ولگرد های سگ از تعدادی  اتالف و  قالده 1000 گیری زنده-53



-بانوان-بهشتی شهید پارك-مادر بوستان-مدرس میدان در آنها نصب و بازی وسايل و ورزشی ست عدد 16 خريد-54
آب استخر-ترامپولین-يوروبانجی مانند الله پارك-آزادی میدان-بعثت





شهر سطح محلی  مختلف پاركهای و میادين در پاركی مبلمان عدد 125 نصب و خريد-55



  مهر های مسکن-ها شهرك-(عج)ولیعصر-ای هسته شهدای بلوارهای در نهال اصله15000  كاشت-56
شهر سطح كلیه در و





  خیابان-تختی خیابان-مدرس میدان-انقالب میدان مثل شهر اصلی میادين در نازيبا ديوارهای و بصری زوائد  تعداد135 حذف -57
بهشتی شهید بلوار-(ره)امام خیابان-شريعتی خیابان-فردوسی







-فجر دهه-قربان عیدغدير عید-نوروز -رمضان ماه-فطر عید از اعم مختلف مناسبتهای در موقت المان 64 نصب-58
صفر و محرم





باشی قورچی و گلپايگان-تهران-اراك سمت از ورودی)شهر ورودی در تابلو عدد 4 نصب-59



(97 سال در استان برتر نوروزگاه) 97 سال در نوروزگاه برگزاری-60



خیابـان  متر طول در كلیه خیابانهـا و معـابر شـهری     95600رنگ آمیزی جداول و معابر شهری  -61
-خیابان شريعتی-خرداد 15میدان -میدان مدرس( ره)امام



-شـريعتی -عدد در خیابان های سـاحلی  15ساماندهی و ساخت تابلوهای مدرن شهری به تعداد -62
بلوار شهید بهشتی-میدان مدرس-خرداد 15میدان 



مورد در پارك الله 12ساخت و نصب  آالچیق به تعداد -63



تعمیرات اساسی در كشتارگاه بخصوص در بخش سردخانه و سالن ذبح و ايجاد محل نگهـداری دام  -64

ساعت با هزينه ای حدود  18ها جهت زيرساخت سالخ محوری و نگهداری الشه گوسفندان حداقل به مدت 

.میلیارد ريال و تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز و كارهای عمرانی مورد نیاز 4



بازسازی كامل  پارك محله ای كوچه عادل-65



 گرفت صورت تملك ابتدا شد اجرا طرحی هرگونه اينجانب مسئولیت دوره كل طول در-1

  نبوده رويکرد اين قبل در متاسفانه ولی شد پرداخت آن وجه شده تکلیف تعیین مالکیت و

 سال دو اين در كنون تا كه است داشته همراه به شهرداری برای را سنگین خسارات و

 دو اين در و تصرف شهرداری توسط مقررات رعايت بدون قبال كه تشکیل پرونده 50 حدود

  و تشکیل اكنون هم پرونده 10 تعداد و پرداخت برابر چندين پرونده 40 حدود غرامت سال

هستند خود غرامت دريافت پیگیر

 حقوقي و امالك-د



تملك ساختمان تجاری آقای مهاجری واقع در كنار مصلی پس از سالها قرارگیـری در  -2
معبر



 15خرداد جهت تعريض میدان  15تملك زمین آقای میراحمدی در میدان -3
خرداد



 35دی و شهدای كمره و مسـیر   9تملك  حد فاصل میادين -4

 متـــرمربع   27143/48متری بین اين دو میدان به میزان 

 .می باشد





واقع در میدان احمدآباد جهت (ع)تملك ساختمان آقای غالمحسینی واقع در معبر خیابان امام رضا-5

آزاد سازی مسیر



كه به منظور گسـترش   1-1162تملك  زمین جنب گلزار شهدا تحت پالك -6

 .مترمربع می باشد 1348فضای آرامستان تملك گرديد مقدار 



زمین كنار گلزار شهدا به منظور اجرای پاركینگ و آزادسازی مسـیر  تملك -7
مترمربع 6000میزان حدود 



 تعین تکلیف اراضی بزرگ در سطح شهر خمین من جمله زمین واقع-8

در چهارراه آيت اهلل سعیدی و عقد تفاهم نامه و دريافت سهم شهرداری 



تعیین تکلیف اراضی واقع انتهای بلوار شهید بهشتی متعلق به آقايان شیخی -9

هکتار  عقـد توافـق    17به مساحت حدود ...... و ملك حسینی و غالمحسینی و

نامه دريافت سهم شهرداری





 مربوط سابق مخابرات جنب امیركبیر خیابان و (ع)علی امام هنرستان پشت رودخانه كنار اراضی های زمین تکلیف تعیین-10

شهرداری سهم دريافت و نامه تفاهم عقد و هکتار 5 حدود مساحت به شمسی مرحوم ورثه به





پیوست لیست طبق آنان نشینی عقب و تهران ورودی های زمین بابت نامه توافق عقد-11





 شده واگذار مصلی به قبال كه مصلی كنار زمین مترمربع 600 دريافت باز-12

(ره)امام حضرت مجتمع به آن تخصیص و بود



 گرفتن به اقدام انتظامی نیروی محکومیت و قضايی مراجع طريق از دعوی طرح با-13

  فرماندهی به مجوز بدون قبال كه زمین مترمربع 5586بابت ريال178752001000 مبلغ

 به موفق حقوقی پیگیری و شهرداری شکايت طرح با و بود شده واگذار انتظامی نیروی

.شديم شهرداری حقوق بازگرداندن



 و 62/65 و62/56 ثبتی پالك زمین جمله من حقوقی خاص پرونده دو پیگیری-14

 به 1187 ثبتی پالك و پیچی خم آقای به مربوط مترمربع 3396 مساحت به 62/233

 شهرداری كه نجفی آقای موقوفه پلیس میدان در واقع  زمین مترمربع 1414 متراژ

 پالك  بابت و بود شده 1187  ثبتی پالك بابت ريال21/850/000/000پرداخت به محکوم

 های پیگیری با كه با بود شده حکوم ريال 4/597/600/000 مبلغ پیچی خم آقای های

 پرداخت ريال1/207/710/000مبلغ پلیس میدان زمین برای  نهايتا پرونده دو در حقوقی

  دو حدودا كه.شد پرداخت ريال 3/480/000/000 مبلغ پیچی خم آقای زمین برای و

.شد شهرداری بنفع تومان میلیون دويست و میلیارد



 طبق آسفالت كارخانه ايجاد نیاز مورد زمین مترمربع 10227 مقدار تملك-15

  ذيل نامه توافق 



 در كه ريال 9/100/000/000 حدود ارزش به پرويزی اكرم مسکونی منزل تملك-16

 بود گرفته قرار (ره)امام مجتمع طرح

 در كه ريال3/032/354/000 ارزش به رحیمی احمد آقای ملك وجوح پرداخت-17

بود گرفته قرار (ره)امام مجتمع طرح



تملك زمین كوچه گلديس به مالکیت آقای ابولقاسم سرمدی بـه  -18

ريال 11/440/000/000مترمربع به مبلغ  1760مساحت





 امالك و حقوقی حوزه توسط گرفته صورت ديگر مهم اقدامات جمله از*

 ريال12679170000 مبلغ به بهشتی شهید پارك روبروی در زاده هادی آقای شده تصرف زمین وجوه پرداخت-19

 با531/41 مساحت به سال 5 از بیش از بعد سند صدور و (امام يادگار)امامزاده پشت های زمین سند صدور پیگیری-20

 تجاری كاربری

 مترمربع2100مساحت به نماز میدان های زمین اسناد صدور و تفکیك و پیگیری-21

 مترمربع2376/58مساحت به بركت مدرسه جنب ها زمین اسناد صدور و تفکیك و پیگیری-22

 مترمربع16530مساحت به بود امجدی آقای آن متولی كه اوقاف های زمین تفکیك و تکلیف تعیین-23

مترمربع 2876 مساحت به جهاد خیابان در فاضالب و آب اداره توسط شهرداری تصرفی قطعه پیگیری-24



 بسمه تعالي
ليست امالكي كه قبال تصرف شده و درخواست وجه دارند و پرونده تشکيل شده  

 آدرس و نوع استفاده سال تصرف مساحت مالك پالك ثبتي رديف



1398تا پایان سال  96/10/1ليست تملك های صورت گرفته از تاریخ 

 آدرس و نوع استفاده مبلغ سال تصرف مساحت مالك پالك ثبتي رديف



 آدرس و نوع استفاده مبلغ سال تصرف مساحت مالك پالك ثبتي رديف



 آدرس و نوع استفاده مبلغ سال تصرف مساحت مالك پالك ثبتي رديف



 آدرس و نوع استفاده مبلغ سال تصرف مساحت مالك پالك ثبتي رديف



 آدرس و نوع استفاده مبلغ سال تصرف مساحت مالك پالك ثبتي رديف



 ترافیك دوربین كنترل دستگاه 29تهیه و نصب -1

 و پوشش كامل شهرداری  محدوده شهر از بُعد 

امنیتی و ترافیکی

فعالیت اداره حراست-ر





ساختمان اداری-كارگاه آسفالت-كشتارگاه-دوربین امنیتی در ساختمان آرامستان 107نصب -2



تهیه شرح وظايف نگهبانان و تهیه فرمت خاص بابت گزارش دهـی  -3

نگهبانان در هر شیفت نگهبانی 







نسخه 7500شماره گاهنامه شهرداری خمین به  9چاپ -1

 روابط عمومي-ز



خبر از فعالیتهای شهرداری 1000تهیه،انتشار بیش از -2



نسخه 15به .... تهیه و چاپ و توزيع بروشورهای مناسبتی و اطالعاتی و-3



عدد كلیپ از فعالیت های شهرداری 15تهیه و پخش -4



عدد 2000پوستر به تعداد -تهیه و توزيع تراكت-5



فعال نمودن سايت شهرداری و ارتباط با كلیه شهروندان-6



شهرداردفتر -ژ



خريد يك دستگاه لودر-1

 موتوری و تجهيزات-س



خريد يك دستگاه غلطك-2



خريد يك دستگاه كاتر-3



پرايد وانتيك دستگاه ماشین خريد -4



خريد دو خودرو مزدا دوكابین  -5



خريد يك دستگاه كامیون-6



خريد ماشین شستشوی سطل های زباله-7



كلیه ماشین آالت موجود تا حد امکان  نوسازی -8



ماشین آالت بال استفاده و اسقاطیفروش -9



تهیه لباس يك دست برای نیروهای تاكسی بی سیم-1

 حمل و نقلسازمان -ش



مـاه در   5تخفیف بـه مـدت   % 50تهیه مینی بوس برای همشهريان بصورت رايگان بمدت سه ماه و با -2

جهت رفت و آمد به باغ رضوان



و تعداد كلیه رانندگان و با    98و  97/ 27در تاريخ های-نقلو حمل  روزبرگزاری مراسم تقدير در -3

حضور مديران شهرستانی و استانی





مترطول ممتد3000مترطول منقطع  52000خط كشی طول معابر بطول -4



آشکار سازی سرعتگاه ها با المان هوشمند مقابل اداره برق يك مورد و ورودی از سمت اراك و ديگر  -5

نقاط شهر 



مورد 58آشکار سازی سرعتگاه با رنگ دو جزئی و تعمیر سرعتگاه با هماهنگی با واحد عمران -6



مورد 44... رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده در سطح شهر و مقابل مدارس و-7



مورد   67نصب باتومی و بوالرد در تمامی جزاير میدان های سطح شهر از جمله در شهرك ها -8



مورد 117نصب و تعويض جداكننده ترافیکی در سطح شهر  -9



برگزاری كالس های آموزشی ارتقاء فرهنگ ترافیك با حضور پرسنل سازمان راننـدگان تاكسـی و   -10

جلسه 13حضور پلیس محترم راهور 





بنر 7پیامك و  17ارتقای فرهنگ ترافیك از طريق نصب بنرها و ارسال پیامك -11





مورد   236تعويض استاپر و استات های آشکار ساز خطوط عابر پیاده سطح شهر -12



صدور پروانه تاكسیرانی و همچنین صدور مجوز جابه جايی مسافر جهت افراد متقاضی پس از طی -13

پروانه 170مراحل قانونی 



نشست با مديران كل ادارات استانی و پیگیری و حل مشکالت  شهرداری -

دفتـر  -و تجارتمعدن شهرسازی ، و ای ، آب و فاضالب ، راه منطقه آب 

طبیعـی وسرپرسـتی   اداره كل منابع -امور شهری و دفتر فنی استانداری

 بانك ملت و بانك قرض الحسنه مهر 



پیامـك ،تلفـن   )در پايان مجددا جا دارد قدردانی كنم از مردم عزيزی كه بارها به طرق مختلف 

تشکر نمودم دو ساله از خدمات و كارهای شهرداری در اين ...(، روزنامه ،چاپ بنرو 137،سامانه 

كه بینهايت از آنها سپاسگزار بوده و باعث ايجاد انگیزه و عالقه بیشتر در خدمت رسانی برای مـا  

 شدند  


























































