
 فصل اول

 مقدمه                                                

 شهرداري خمين در اين سه ساله كار كرده است

 اي از خالصـه  نيسال از انتخاب خود بعنوان خادم و شــــــهردار شـــهر خمـ  سهبيش ازبا گذشت 

 میتقـ   لیـ بشــــرح ذرا  يروزمره شهردار و هميشگي و يعاد فیبجز وظا خود را اهم عــملکرد

 دارم. يم

 ياعاـا  )چرا کـه بعاـا چـوب چي چـرا گذاشـتن       و تشکر کنم از اکثریـت  ریابت ا جا دارد تق 

 ريـ کـه بـا  ق   يخوب اريبس يبخاطر لطف و تعامل و همکار  نيشهرخم ياسالم يمحترم شـــــــورا

شهـــــرستان بخصوص امام جمعـه   نيو مسئــــــــول رانیم  هياز کل نيداشـــــــــــــته ان  و همچن

شـــهر    ميو فهـ  نیاز مــــردم متعهـ  و متـ     ژهیـ پـور و بصـورو و   سـيني محترم ، جناب  اج آقا  

 .که با  قير داشتن  يبخاطر تعامل و همکار نيخم

 ابتدا بايد چند نكته را بصورت خالصه بگويم

و شهرداري در این دوره براي برطـر  نمـودن مشـکالو و     بيشترین انرژي و وقت و منابع شهردار

که سال هاي سال براي شهرداري بوجود آورده بودن  و تع اد بسيار زیـادي   هچالش هاي هزینه ش 

 طر  و تع ادي هنوز باقيمان ه است که در این گزارش آم ه است.از آنان مرتفع و بر

عقلـي و منطقـي و برنامـه ریـزي شـ ه       در این دوره عملکرد شـهرداري بـر اسـاص اصـول علمـي و     

 نياورد و به ارث نگذاشتصورو گرفت و   اقل این بوده که چالش و مشکل براي بع  بوجود 

بخش عم ه اي از اعتباراو و بودجه شهرداري در این سه سـاله صـر  بـ هي هـاي بجـا مانـ ه از       

 است و اگر این بـ هي هـا از  باقيمان ه  يگذشته ش ه که مردم از آنان خبر ن اشتن  و هنوز هم بخش

 مي ش .دو چن ان خ مت رساني  ميزانقبل نبود 



-خـ ماو شـهري  -عمرانـي -مـذهبي -اقتصـادي -اجتمـاعي -در این سه ساله در تمام ابعاد فرهنگـي 

 جنبـه هـاي فيزیکـي شـهر و     هم بهفعاليت صورو گرفت و -تجهيزاو و ماشين آچو-اداري مالي

تغييـراو ص درصـ ي    و شهرون ان ش  و هم به جنبه هاي رو ي و معنوي توجه سازيشهر اصول

شهري تغييراو ایجاد شود هاي  پهنهکليه  ندر تمام ابعاد صورو گرفت و سعي ش  با در نظر گرفت

 و سعي کردیم چهره شهر را از  الت فرسودگي و مردگي خارج کنيم.

بـ ور از    ا عمـل نمـي شـ   ب ميل آنهشهري خمين چون با فااي مجازي بعاي متوليان کانال هاي

بجاي دلگرمي دادن به مردم و ایجاد اميـ  و انعکـاص یـه ده هـزارم از فعاليـت       واقعياوانصا  و 

سعي کردن  در رون  کار شهرداري خلل ایجاد کنن  و براي مـردم نـا اميـ ي     دائما هاي شهرداري 

  ت کن .ایجاد کنن  که امي وارم خ اون  همه ما را به راه درست ه ای

 سعي کردیم  ر  نزنيم و اگر  ر  زدیم آنرا بعمل تب یل کنيم-

 خود را کنار مردم و خ متگزار مردم در عمل نشان دادیم-

در دوره هـــاي قبـــل چيزهـــاي زیـــادي  ـــاتم بخشـــي مـــي شـــ  ولـــي در ایـــن دوره  ـــمن   -

 جلوگيري از  اتم بخشي سعي کردیم مق اري از آنها را برگردانيم

ــه ا ــ  - ــل گــذاري    باتوجــه ب ــن دوره ســه ســاله و ری ــه در ای اث زیرســاخت هــاي صــورو گرفت

صــورو گرفتــه زمينــه توســعه پایــ ار شــهر کــامال فــراهم شــ ه آینــ ه شــهر خمــين در چنــ  ســال  

آینــ ه بســيار رو بــه رشــ  خواهــ  بــود و اکثــر موانــع برطــر  شــ ه و ظرفيــت هــاي مــالي بســيار   

 زیادي براي شهر ایجاد ش ه است

ار نوبـــت تعرفـــه عـــوارو  محلـــي مـــورد پيشـــنهاد و در نهایـــت تصـــوی  در ایـــن دوره چهـــ-

شوراي محترم شهر قـرار گرفـت کـه  ـمن کمـه بـه  اشـيه نشـيني و افـراد بـي باـاعت کليـه             



تعرفـه هـاي    مشـاه ه شـ  کـه    کمتـر مـوردي   اصول فني و  قوقي بکـار گرفتـه شـ  بطـوري کـه      

 .باش عوارو محلي خمين مورد ابطال و ایراد قرار گرفته 

 گــروه هــا و افــرادي کــه منــافع آنهــا و منــابع مســتمر آنهــا در شــهرداري دچــار خ شــه و آســي  -

ش ه بـود بـا تمـام قـ رو سـعي بـر تخریـ  نمودنـ  چـه از طریـج فاـاهاي مجـازي و چـه               ج ي

از طریج چهـره بـه چهـره ولـي در کمـال مظلوميـت سـعي و تمـام تـوان خـود را بکـار گـرفتيم تـا              

 با کار و ص اقت و رفتار درست پاسخ آنها را ب هيم

ــم یــ      - ــارکرد قس ــبانه روز ک ــت ش ــال مظلومي ــن دوره در کم ــهرداري در ای ــه   ش ــنم ک ــي ک اد م

ــرین ــ ه اي     -ســالم ت ــه ع ــي چــون ب ــان را ســ ري نمــود ول ــه محــورترین زم ــرین و برنام شــفا  ت

ــ اد  ــاج ن ــت هــاي بســياري را قطــع نمــود  خــاص ب ــادي را تحمــل نمــود   و ران ــاني هــاي زی نامهرب

ــان را        ــاي آن ــاني ه ــخ نامهرب ــود پاس ــين خ ــهر خم ــناص ش ــيم و خ اش ــردم فه ــااد م ــه ان ش در  ک

 .خواهن  داد عمل

کارکنـان و پرسـنل سـعي کــردم در شـم و شـادي در کنـار همــه پرسـنل باشـم و تـا  ــ            بحـ  ر د

 توانم باتوجه به و عيت معيشت آنها کمه هاي مالي چزم را انجام دهم.

 

 

 

 

 

 



 ها استيها و س تياولو                                                                 

ــف همشــهر    يريبکــارگ-1 ــان و مشــارکت اقشــار مختل ــوان خــود و کارکن ــام ت در جهــت  انیتم

ــاه  س     ــه نگ ــه دور از هرگون ــردم ب ــه م ــ مت ب ــه خ ــيارائ ــا  ياس ــانه    و يو جن ــار خالص ــام ک انج

 ساعت در شبانه روز  تي در ایام تعطيل 16  اقل 

 و  ر  زدن شعار يدر انجام خ ماو و کار ، بجا یيعمل گرا- 2

 يمردم شــهر و شهردار انيو دوستانه و با محبت در م يميصم يجو جادیا-3

 از تمام نظراو يريها و اجـرا و بهره گ يريگ ميدر تصم قشارمشارکت تمام ا-4

 ارباب رجوع و انجام کار آنان در  ــــ اقل زمان  ممکن يمن  تیر ا-5

 يشهرستان و استان نيو مسئول رانیم  هيارتباط و تعامل سازن ه با کل جادیا-6

 به  ل مشکالو مــــردم  يکار به پرسنل و ام زهيو انگ  يام جادیا-7

 ياعتماد مردم به شهردار شیتالش در جهت افزا-8

 يامور شهردار هيکل ينامتعار  و شـــــفا  ساز يها نهیاز هز يريجـــلوگ-9

 يشهر تیریبه کل مجموعه و م  يستمينگاه س-11

 کلمه ما ينیگزی ذ  کلمه من و جا-11

 ريي رورو ها و رفع موانع تغ  يبا ق راوييتالش در انجام تغ-12

  تيبودن در تمام ابعاد مسئول خگوپاس-13

 يشهرون م ار فیو وظا يسطح اطالعاو مردم از  قوق شهرون  شیافزا-14

  ج با شهرون ان بوده و هست   شهي)هم نکهیاعتقاد به ا -15

  ايـــمــــردم و تـــالش در جهــت پ   انعطــا  قـــانون و مقــرراو در جهـــت  ــل مشـــکالو   -16

  ل نمود   اکه بشود مشکالو مردم ر يکردن نکاو قانون

 يامور بر اساص عقل،منطج و علم و اصول فن هيانجام کل-17



 ایجاد زیرساخت هاي چزم جهت توسعه پای ار و درآم هاي پای ار شهري-18

 بازمهن سي کليه فراین ها-19

  ی  و مکانيزه کردن کارهارویکرد استفاده از فن آوري هاي ج-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و  كه از قبل براي شهرداري باقيمانده روي شهرداري در تعدادي از مشكالت و چالش هاي رو

 بود به ارث گذاشته

سال بود قسمت هایي از سایت که بخش زیادي از آن زمـين متعلـج    12مجتمع امام)ره  بيش از - 1

هاي تمله آن بـاقي مانـ ه بـود و هـين گونـه عمليـاو       به شهرداري بود تمله ش ه بود و قسمت 

 اجرایي شروع نش ه بود

اجتماعي -مجتمع آفتاب بصورو مشارکتي شروع ش ه بود ولي کار با مشکالو خاص  قوقي- 2

  و مهـم تـرین و  سـاص تـرین     % عملياو اجرایي انجام ش ه بـود  11فني متوقف ش ه بود و در    

سـقف منهـاي   رداري در جوار همسایه ها و سـازه نگهبـان در   قسمت اصلي و اساسي عملياو خاکب

ش ه بعلت ایجـاد مشـکالو  قـوقي و فنـي مـانع       انجامبطوریکه عملياو  یه و دو اجرا نش ه بود

 انجام روال عادي کار ش ه بود.

سـال  کارگاه تولي  آسفالت وشن و ماسه ب ليل اشتباه محل برداشت مع ن کارگاه تعطيـل و در  - 3

و کارخانه آسفالت ب ليل اسـتهال  و   و مع ن تعطيل ميليون تومان شهرداري جریمه 411مبلغ، 96

آلودگي ش ی  و شير فني بودن آسفالت بارها از طر  دستگاههاي زیسـت محيطـي و شيـره  کـم     

همچنين قسمت هایي از زمين که باسکول و شيره در آن ایجاد ش ه بـود تملـه   محکوميت داشت 

 عطيل و شهرداري شن و ماسه خود را از دیگر کارگاهها خری  مي کرد.نش ه و در کل مجموعه ت

دفن پسمان ها شير به اشتي صورو مي گرفت و محل دفن ب ليل ع م پيگيري در زمان چزم بـه  -4

 تمله شهرداري در نيام ه بود.

باغ ر وان محل تصر  ش ه با محل واگذار شـ ه مغـایرو داشـته و قسـمتي از عمليـاو اجـرا       - 5

 خارج از محل واگذار ش ه بود. ش ه

ساختمان اداري شهرداري کلنه زني و شروع ش ه بود و اسکلت کامل انجام ش ه بـود ولـيکن   -6

سـال مالکيـت زمـين مربـوط بـه       31نه براي آن پروانه گرفته شـ ه بـود و پـز از گذشـت بـيش از      

  و پيشـرفت  عمليـاو بسـيار کنـ   1394شهرداري نبـود و عليـرشم شـروع عمليـاو اجرایـي در سـال      



 % بود. 45فيزیکي در    

 مالکيت انبار هزار تني به شهرداري نبود و در زمان چزم پيگيري نش ه بود.-7

وا   نبوده و  من اینکـه داراي  مالکيت ساختمان شهرداري در محل مي ان انقالب داراي سن  -8

گـذر متروکـه بـوده    متر مربع که بصورو  472سن  ج ا بوده و یه قطعه نيز به مسا ت   16  ود

 در بين قطعاو وجود داشته.

% بـوده  و قـرارداد    11هزار تومان با نرا رش  ساچنه  81تا  41با قرار داد ماهانه بين  btsآنتن  9-6

 پایان یافته و و عيت بالتکليف باقي مان ه بود. 1/6/96و  1/4/96آنها در تاریخ   

عليرشم اینکه در مح وده شهري خمين بوده هکتار  52مجموعه پار  بوجه با مسا ت   ود -11

قرارداد  ج بهـره بـرداري شـهرداري داشـته و      19/2/94لغایت 69/   2/  19و کاربري سبز داشته از 

و منطقـه بوجـه    و اقـ امي صـورو نگرفتـه بـوده اسـت      تمـام شـ ه بـود    19/2/94قرارداد در تـاریخ 

 بالتکليف باقيمان ه بود.

ليتر در ثانيـه آب بابـت    16 لقه چاه فقط  7ليتر در ثانيه  از  151 عليرشم برداشت امکان   ود-11

فااي سبز برداشت مي ش  و آب مطمئن و پای ار براي فااي سبز وجود ن اشـت و هـين کـ ام از    

  لقه چاه ها داراي مجوز بهره برداري و تمله آن قانوني نبود.

 ا طي ننموده بود.سامان هي مشاشل مزا م به هين عنوان مسير قانوني خود ر-12

ن اشـتن سـختي و مقاومـت چزم     علـت استفاده از سنگ تراورتن در سـطح شـهر خمـين ب   ب ليل -13

د براي استفاده از کف پوش ها و ج اول خسارو سـنگين مـالي را بـراي شـهرداري داشـته و ایجـا      

رده بـراي شـهرداري بوجـود آو    و ایجـاد خسـاراتي جبـران ناپـذیر     نازیبایي هاي تمام در سطح شهر

 است

 



 

 تخری  آثار و بناهاي ق یمي خمين ب ون برداشت و نقشه برداري و انجام مسير قانوني.-14

تصر  بسياري از امال  مردم در سطح شهر بابت اجراي طر ها و ن ادن وجه آنان در موقـع  -15

  صا  مي ان–کوچه گل یز -پار  فايلت-گردان روح اد-مي ان پليز-تصر .)بلوار شورا

 براي شهرداري  يو ایجاد ب هي ده ها ميليارد مکان در نقاط مختلف شهر ص ها الزمان و

و عليـرشم عمـر کـم آن     آماده سازي آن کامل باش  عملياو ن اینکهتحویل شهر  بعثت ب و-16

 شهر  و عيت بسيار نامناس  داشت.

اسـتفاده افـراد   عـ م  -% نسـبت بـه سـاختار کمتـر بـوده       71مشکالو پرسنلي از لحـا  کمبـود   -17

ع م پرداخـت  بيمـه بازنشسـتگي پرسـنل در موعـ   چزم )آقـاي       -متناس  با تخصص و تحصيالو

 آقاي قبادي.....  -آقاي ملکي-قاسمي

 برداشت خا  زمين آقاي سخایي ب ون مجوز قانوني و ایجاد چالش براي شهرداري - 18

ــ ون اســتعالم   -19 ــا ب ــه ه ــا و رودخان ــا در روي مســيل ه ــل ه ــابع آب  ســ   ایجــاد پ از اداره من

 گردان روح اد و.... -قانون.توزیع  عادچنه آب )جلو بيت  ارو امام)ره 

تغيير مسير رودخانه خمين )ریحان و بهاران ب ون طي مرا ل قانوني و گرفتن مجوز از وزارو -21

 و ایجاد خساراو مالي سنگين براي شهرداري و مشکالو  قوقي و اجتماعي فراوان نيرو

ها و قرارداد با آقاي عب ي ایجاد مشکالو  قوقي و مالي وارد نمودن خسارو   CNGمشکل -21

 به شهرداري  

آسفالت کردن جلو مجتمـع سـما دانشـگاه آزاد بـ ون تملـه زمـين و عـ م دریافـت وجـه از          -22

 دانشگاه و انجام مرا ل قانوني

 و مطالباو قابل وصول 111نبود آمار شفا  از آراي ماده - 23



 واگذاري شير قانوني زمين به نيروي انتظامي- 24

ع م پيگيري زمين هاي سهم شهرداري بابت افـراز و تفکيـه از مسـکن شـهرداري بـه ميـزان       -25

 مترمربع 16111  ود 

 ن اشتن طرح جامع سامان هي ترافيکي- 26

 ن اشتن طرح جامع جمع آوري آب هاي سطحي- 27

و  1374نوسازي و عمران شهري)مصوب آذرماه قانون  15 عليرشم ماده-ساله  5ن اشتن برنامه - 28

 اصال يه هاي بع ي 

ميليـون تومـان و مسـ ودي  سـاب هـاي       291ب هي به ستاد اجرایي  ارو امام)ره به مبلـغ  - 29

 شهرداري

ب هي به ورثه مر وم مشایخي بابت  کم صـادره و مسـ ود نمـودن  سـاب شـهرداري بابـت       - 31

 ميليون تومان 255

وميت شهرداري بابـت پرداخـت مجـ د وجـه زمـين آقـاي هاشـمي در مجتمـع  اـرو          محک- 31

 امام)ره 

ا  اث بسياري از بناهاي   شهر  بعثت و کوي معلم در روي مسيل و قـرار گيـري در مسـير    - 32

 سيالب

ع م تعيين تکليف و ن اشتن هيچگونه شفافيت انشعاباو آب و برق و چاه ها در  وزه فاـاي  - 33

 سبز

وميت شهرداري در خصوص برداشت کليه نخاله هاي ساختماني  ـلع جنـوبي رودخانـه    محک- 34

 از مي ان شهریار تا نزدیه پل دامبرهریحان 

و عيت بسيار نامناس  معابر و خيابانها از لحا  روکش آسـفالت و نار ـایتي مـردم و وجـود     - 35

 % معابر71سفالت   ود کيلومتر ترانشه ایجاد ش ه و آسفالت نش ه و خرابي روکش آ 11  ود 

پرکردن مسير انتقال آب قناو گوشه بـ ون طـي فراینـ  قـانوني و ایجـاد یـه چـالش بـزر          -36



ر مـالي زیـادي    قوقي براي شهرداري و الزام شهرداري به پرداخت شرامت و بازگشایي مسير که با

 براي شهرداري دارد.

راوان نـه بهـاران و ایجـاد مشـکالو فـ     برداشت هاي بي رویه و شير قانوني از بستر مسـير رودخا -37

براي سامان هي رودخانه فوق و ایجاد خساراو فراوان مالي به شهرداري که این کـار توسـط خـود    

 .بودشهرداري صورو گرفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            فصل دوم

                    خالصه اقدامات صورت گرفته                                                             

 منابع انساني-پشتيباني-مالي-حوزه اداري-لفا                                                  

 ازيـ مـورد ن  يروي% ن 31با کمتر از  يشهردار نکهیو ا يانسان هیو  رورو سرما تيباتوجه به اهم-1

شـ  کـه افـراد     يتع اد هم از توان و تخصص آنها اسـتفاده نمـ   نيساختار خود مشغول بکار بود هم

و  اوکنن  بعنوان مثال کارشناسان ارتباطـ  تيمتناس  با توان و تخصص خود فعال گاهیبتوانن  در جا

در  هيـ کارشـناص مکان  ایـ  ه بودنـ  و بکارگرفتـه شـ   سـت ي یتا ایـ و  گـان یبعنوان با طيبه اشت مح

و از افراد متناس  بـا    یموارد که اصالح گرد نیبکارگرفته ش ه بود که ده ها نمونه از ا يشهرساز

 و  تخصص و تجربه آنها استفاده ش توان 

 کليه امور به بخش خصوصي برون س ارياجراي رویکرد -2

که بـ ليل عـ م    هبود نفر 75پيماني شهرداري-قراردادي-رسميدر ابت اي ورود اینجان  نيروي -3

نيـرو بـ ليل اسـتفاده از    نفـر   21بازنشسـتگي تعـ اد  -امکان جذب نيـرو باتوجـه بـه انتقـال ماموریـت     

 هيچگونه خللي در انجام خ ماو و اموراو را ن اد.س اري رویکرد برون 

سيار عالي از جلساو و مصـوباو  گانه بشرح ذیل و بهره برداري ب 17سامان هي تشکيل جلساو -4

ارزشـيابي و  -کميتـه  قـوقي و امـال    -شـوراي پـژوهش  -کميتـه درآمـ ي  -)شوراي م یرانآنها.

معاونـت  -معاونـت عمـران و شهرسـازي   -بسـي   شـوراي -امر بـه معـرو  و نهـي از منکـر    -انتصاب

-پ افنـ  شيرعامـل  -سـتاد بحـران  -مشـاشل مـزا م  -انشـعاباو شيـر مجـاز   -خ ماو و ایمني شـهري 

  سازمان  مل و نقل-111ماده -77ماده -آفریني و مناس  سازيباز

از  بطـوري کـه   برنامه ریزي جهت به سازي و تعویض پوشه هاي کليـه پرونـ ه هـاي شهرسـازي     -5

 گردی ه است ویضتاکنون تع هپوش 23811 ، 1/11/1399الي 7/2/1399تاریخ  



 .هت اسکن کليه پرون ه هاي شهرسازيبرنامه ریزي و اق ام ج-6

برنامـه   7/2/1399برنامه ریزي و اق ام جهت ج اسازي پرون ه هاي مادر شهرسـازي  در تـاریخ   -7

 .پرون ه تفکيه گردی ه است 35،  1/11/1399ریزي ش ه و  تا تاریخ 

ممکـن بـوده اسـت     يکه از لحا  قـانون  اويرفاه اکثردر افراد با در نظر گرفتن    زهيانگ جادیا-8

  ميليــون ریــالي و 411پرداخــت وام هــاي  قــرو الحســنه يتومــان ونيــليم 21 الويمــن جملــه تســه

هزارتومـان بـوده ،   611تومـان در سـال کـه قـبال کمتـر از       ونيليم 11از  شيب يپرداخت سرانه رفاه

مختلـف)روز مهنـ ص،روز کـارگر،روز کارمنـ ،روز  سـاب ار،روز       ياز پرسنل در مناسبتها ریتق 

ها،تشـکيل   يريـ گ ميآنها ،مشـارکت آنـان در تصـم    يش ن در شم و شاد هیو روز مادر ،شر پ ر

نظام  لي،تشکيکارشناس يپژوهش و کارگروهها يشورا لي،تشکيو جلساو هفتگ رانیم  يشورا

بـا   يبرنامـه هـا   يا ـراز ،اجـرا   طینمودار سازماني و انتصاب افراد بر اساص شـرا  يشنهاداو،اجرايپ

پرسـنل در هتـل امـام ر ـا)ع  و تـاچر       هيـ کل يمراسـم بـرا   يارپرسنل)برگز يبرا بتهانشاط در مناس

برنامــه  ــوزه  هيــالماص،تــاچر آفتاب،ســالن ورزشــي بحران ،مشــارکت آنهــا در ته  ه،تاچريــر مان

 مناس  بـا سياسـت سـازماني    تيو مسئول اراويخود،ایجاد زمينه زیارو براي کليه پرسنل،دادن اخت

برگزاري جشن روز کـارگر در مسـج  جـامع    - 96اسفن   22جشن پایان سال در تاچر امام ر ا)ع 

- 97تيـر   11شرکتي در تاچر ر مانيـه  براي پرسنل رسمي و قراردادي و جشن - 97اردیبهشت  11

برگـزاري مراسـم   - 97شـهریور   4گرامي اشت روز کارمن  و تق یر از کارمن ان برتر در شهرداري 

 11جشـن پایـان سـال و روز زن در تـاچر المـاص      - 97دي  22ر مانيه  چرز کارگران در تاتجليل ا

ــفن   ــهرداري  - 97اسـ ــف شـ ــه همکـ ــت  11روز کارگر،طبقـ ــل از روز زن و - 98اردیبهشـ تجليـ

روز کارمن ،سـالن  - 98خـرداد   28بازنشستگان پخش فيلم در سينما چله به مناسبت عي  سعي  فطـر  

آموزان پرسنل شهرداري،طبقه همکف شـهرداري   دانشتق یر از - 98ر شهریو4جلساو شهرداري 

- 98اسـفن    28تجليل از روز زن،روز مهن ص تجليل از بازنشستگان تاچر المـاص  - 98شهریور  27

 تق یر از کـارگران خـ ماو  -تق یر از کارگران خ ماو شهري و فااي سبز در تاچر امام ر ا)ع 



تجليل از دانش آموزان و پرداخت -بمناسبت هفته دفاع مق ص بشهري و فااي سبز در تاچر مهتا

تجليل از جانبازان معزز شاشل و همراهي شهردار محترم و معاونت ایـن  -کنن گان به موقع عوارو

 وزه به محل کار پرسنل مشمول اه اء کارو ه یه و گـل و شـيریني بمناسـبت بزرگ اشـت ایـن      

-وز کارگر و اه اء سب  کاچ و گل در سالن بحـران برگزاري مراسم ر-11/1/1399در مورخه روز

برگزاري جشن در روز کارمن  در محوطه شهرداري و اه اء لوح تق یر بهمراه گل و کارو ه یـه  

به کارمن ان نمونه و اه اء و اه اء لوح تق یر بهمـراه کـارو ه یـه و گـل جهـت تقـ یر از دانـش        

اطع و همچنين اه اء لوح بزرگ اشت و عسـل بـه   آموزان رتبه هاي اول تا سوم پرسنل در تمامي مق

-31/6/1399در مورخــه ایثارگران،رزمنــ گان و فرزنــ ان شــه اء و جانبــازان شــاشل در ایــن روز 

بهمـراه اهـ اء لـوح تقـ یر و      1399ن شهرداري در سال امراسم جهت تجليل از بازنشستگ برگزاري

حي براي پرسنل با رعایـت تمـامي   برگزاري اردوي تفری- 5/4/1399در مورخه  کارو ه یه و گل

در )وچدو  ارو زهرا)ص   تق یر از پرسنل زن بمناسبت روز زن-نکاو پروتکل هاي به اشتي

   تق یر از پرسـنل مـرد )روز پـ ر وچدو  اـرو علـي)ع  و روز مهنـ ص      - 15/11/1399مورخه 

15/12/1399. 

و راه  يسـامان ه  جیـ پرسنل و عملکرد آنها از طر يابیتهيه برنامه ساچنه براي کليه  وزه ها و ارز-9

 آنها در هر سه ماهه عملکرد ليو تحل هیو تجز يزیبرنامه ر ستميس يان از

 آنها يباز مهن س يو اق ام برا اويعمل ن یا صاء فرا -11

 يهر پست سازمان يو ابالغ برا فیشرح وظا هيته-11

ــته-12 ــهيزم هي ــتفاده از تجرب  ن ــت اس ــچزم جه ــرید اوي ــم  گ ــورکارکنان در س  نارها،يشهرها، ا

 و باچبردن توان پرسنل   يريادگیدر جهت آموزش و  ياز مشاوران مل هها،استفاد شگاهینما

 اسالمشهر-مشه -قم-ها،اصفهان ياز عملکرد شهردار  ینمونه:بازد

از   يتوسـط خـود و همکـاران جهـت ارتقـاء سـطح علمـ        يو اسـتان  يملـ  ينارهايو شرکت در سـم 

 ينیبازآفر-زباله يدفن به اشت-شهرها ين سازجمله:هوشم



 مشه -اصفهان افتیپسمان  در کارخانه باز هيتفک ن یفرا زا  یبازد-

 اصفهان افتیآچو بکار رفته در کارخانه باز نياز مب ا و ماش هيتفک ن یاز فرا  یبازد-

 قـاو يتحق)برگزارکنن ه مرکز يبه اشت يها ليلن ف يمهن س يطرا  يشرکت در کارگاه آموزش-

  يراه و مسکن و شهرساز

 از مب ا هيپسمان  و تفک تیریآچو م  نيشما شگاهیشرکت در نما-

  يو صنعت ي،به اشتيشهر يپسمان ها  يبرا يبه اشت يمهن س يو ساخت م فن ها يطرا -

  ي،مهن ص ملک يحانی)دکتر ر ليلن ف يطرا  نيدعوو از متخصص-

 ها نهیدر ارتباطاو و کاهش هز ليجهت تسه يکامل تلفن داخل ستميو نص  س  یخر-13

   يشهرساز يکامل بابت اسکن پرون ه ها زاويجهت  یخر-14

 راه ان ازي ميز خ مت الکترونيه-15

، کـل فاـاي سـبز     ،آرامسـتان   بصـورو کامـل   کـه فعـال   يکارها به بخش خصوص يواگذار-16

 واگذار ش ه است ، نظافت و تاسيساو ساختمان اداري نگهباني ، خ ماو شهري

 يشهردار ياسف بار و تاسف بار انبارها اريبس تيکامل و ع يسامان ه-17

 در دو نوبت يو اسقاط ازادم يفروش اموال و کاچها-18

در تمام سرفصـل هـا و پيگيـري     يمطالباو شهردار زانيم يدرآم  و شفا  ساز تهيکم ليتشک-19

 نوسازي قانون 12و ماده  77وصول مطالباو از طریج ماده 

و  96: بطوریکه این کميسيون در سنواو قبـل و همچنـين سـال     77فعال نمودن کميسيون ماده -21

جلسـه   32تعـ اد    99و  98 و 97 نموده ولي در سـال  درراي صا 36جلسه داشته و تع اد  8فقط  97

% کـل آرا بنفـع    99کـه بـالغ بـر    راي صـادر   815و تعـ اد  پرونـ ه مطـرح    811برگزار ش ه و تع اد

 شهرداري صادر و در جهت وصول مطالباو تسهيل ش ه است

و مشـارکت اداره بـرق و گـاز جهـت      يمطالباو کالن شـهردار  يريگيمطالباو و پ يدسته بن -21

 وصول مطالباو



 هيکل يو مشارکت علم شنهاداوينظام پ يکارشناس يپژوهش و گروهها ين نامه شورايآئ هيته-22

و انتخـاب   يريـ گ ميمناسـ  تصـم   يعلمـ  نـه يزم جـاد یدانشگاه در جهـت ا  يلمع اويکارکنان و ه

  1398شهرداري خمين بعنوان پژوهش برتر استان در سال 

 5 ـ اقل   در ورود و خـروج پرسـنل و تهيـه    ينامه ورود و خروج و اناـباط ادار  نيآئ ياجرا-23

 کارو ساعت  ع د

 جهت جلوگيري از سليقه کاري يساله شهردار 5برنامه  و تصوی  نیو ت و هيو ته يريگيپ-24

 سامان و... -مشه -)قمبرگزاري اردوهاي تفریحي براي پرسنل-25

 %  سهم بيمه تکميلي براي کليه پرسنل 51کمه در جهت بيمه تکميلي تامين -26

درصـ  مزایـاي سـایر     شنفر کارگران بـراي اولـين بـار و افـزای      21اعطاي کمه هاي سایر به -27

 تومان 511111نفر از کارگران و افزایش  قوق آنان بطور متوسط ماهانه   ود  8براي 

-55مـاده   21بنـ    اخطـار - 111اخطار مـاده  -تسویه-جابجایي-کارایي-نمونه فرمهايطرا ي –28

 بـاز  و نيـاز  مورد هاي فرم کليه تهيه و کار ا افه پرداخت دستورالعمل تهيه– 55ماده  14اخطار بن  

، ماشــين آچو،گــروه هــاي تعميراوگــزارش ،نمونــه فــرم هــاي ،تهيــه ق یمي هــاي فــرم مهن ســي

 کارخانه آسفالت-نگهبانان

 تهيه دستورالعمل کمه مالي به دانش آموزان و دانشجویان-29

ریـال بابـت اجـراي      111/111/465/33استفاده از اعتباراو تمله دارایـي و تخصـيص  مبلـغ    -31

 مختلف شهري پروژه هاي

 111/111/641/35قانون مالياو بر ارزش افـزوده و برگشـت مبلـغ     17ماده  7استفاده از تبصره -31

 کرد آن در اموراو عمراني و جاري هزینهریال از محل ارزش افزوده پرداختي شهرداري و 

 چزم بذکر است مبالغ فوق بجز مبالغ من رج در بودجه ساچنه بوده است.

   جهت تسريع در امور افزارتهيه نرم -

 سيستم کامل  ساب اري-32



 و ذ  کاشذ اتوماسيون اداري-33

 بتن -ماسه-شن-نرم افزار مخصوص کارگاه هاي شهرداري)آسفالت-34

 نرم افزار مخصوص گلخانه-35

 نرم افزار مخصوص کشتارگاه-36

 کوچه هاي بي نامنرم افزار مخصوص نام گذاري کوچه ها و سامان هي نام گذاري ها و -37
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 حوزه معاونت عمران و شهرسازي-ب                                     

ــه و اجــرا - 1 ــره )ورود يشــه ا  انيــم يمطالع ــل  يمتــر 35  و يباشــ يقــورچ يکم   فاص

فاـــاي - انيـــو آســـفالت و کـــف فـــرش م ،ج وليرســـازی)تمله،ز يد 9فـــوق تـــا   انيـــم

 زیباسازي  -سبز

 - ،آســفالتيرسازیمتــر  )تمله،ز 565بطــول   تیــ)وچ يجنــوب يســا ل ابــانيخ ياجــرا- 2

 ج ول گذاري -کف فرش يقسمت

و بازســازي جــ ول بعــ  از ميــ ان  يبلــوار شــهي  بهشــت يکــف فــرش و مناســ  ســاز يااجــر- 3

 بسي  تا انتها

 متر مربع 781  ود  يجنوب يمنتظر ابانيخ يساز ،مناس يکف فرش،ج ول گذار- 4

 م رص  انيو.... م ي  سازبازسازي کامل شامل  کف فرش و مناس- 5

 م رص  انيمادر در م ريو اتاق ش يبه اشت زیساخت سرو- 6

 ساختمان اداري -سوله-)دیوارکشييساختمان موتور يو اجرا يمطالعه، طرا - 7

 تره بار  انيم و نص  درب هاي ورودي يوارکشید ليتکم- 8

و دو پــل دسترســي و راه هــاي    نيســنگ يخودروهــا  نــگيپارک و اجــراي  يمطالعــه،طرا - 9

 ورود و خروج

ــ ه    - 11 اجــراي فراینــ  و عقــ  قــرارداد و شــروع عمليــاو اجرایــي و تملــه بخــش هــاي باقيمان

 % 41فرهنگي،اداري،تجاري و تفریحي امام)ره  با پيشرفت فيزیکي  معمجت

 و بهره برداري ساختمان کارگران  اويمطالعه و اجراي انجام عمل- 11

 گلزار شه ا يمناس  سازو  يبهساز- 12

  انيــم لیو رفــع دو نقطــه مهــم شــامل تبــ  هيــتصــاد  و تراف زيــنقــاط  ادثــه خ یيشناســا- 13

 م رص  انيم يدوربرگردان در ابت ا جادیق ص به چهارراه ق ص و ا

 %41و اجراي پروژه روز بازار و پيشرفت فيزیکي  يمطالعه و طرا -14



ــته-15 ــاز  هي ــرح بهس ــکل يط ــرو هي ــا زیس ــت يه ــهر بخصــوص ورود  يبه اش ــطح ش ــاي  يس ه

 رویز به اشتي ورودي تهران و ارا ارا  و تهران و بهسازي کامل س

 هيپار  تراف يبهساز - 16 

ــيتع- 17 ــتکل ني ــروع عمل   في ــاب و ش ــع آفت ــمجتم ــرا اوي ــهردار  ياج ــط ش ــع  يآن توس و رف

 مترمربع 4111بزر  ریزش ساختمان مجاور و اجراي سقف و اسکلت به مسا ت  خطر

 سازي بيرون و داخل مجتمع آفتابنماتهيه طرح کامل -18

 ساختمان داخل مجموعه گلخانه  یاز تخر يريکامل و جلوگ ينوساز - 19

 کارخانه آسفالت تیسا يکامل ساختمان ادار ينوساز- 21

 کف فرش پار  باستان ليتکم- 21

 ج اول   هيکل يازسازو ب افتیباز تیدر سا يعمران ياساس راويتعم- 22

ــته- 23 ــرا يهيطـــرح تـــوج هيـ ــا يبـ ــفالت و ســـنگ شـــکن و پ  تیسـ ــه آسـ و  يريـــگيکارخانـ

فــوق جهــت ایجــاد کارخانــه آســفالت      تیســا يتومــان وام بــرا  ارديــليم 8/1اخــذ   یتصــو

ــاز ــه ســـنگ شـــکن و ا  يج ی ،نوسـ ــادیکارخانـ ــتن پال )کـــف پـــوش    جـ ــه بـ ــه کارخانـ کـ

ــ ار و ایجــاد درآمــ  پایــ    ــراي خمــين ایجــاد شــ ه اســت. بزرگتــرین ســرمایه گــذاري پای در  ار ب

کارخانــه -ميليــارد تومــان بابــت ایجــاد کارخانــه آســفالت 12مجمــوع در ایــن کارگــاه هــا  ــ ود 

ــوش   ــف پ ــ  ک ــتن  -تولي ــ  ب ــاه تولي ــه    -کارگ ــن و ماس ــ  ش ــاه تولي ــهکارگ ــت و  هزین ــ ه اس  ش

ــ    ــي توان ــ     31م ــهرداري باش ــراي ش ــ ار ب ــ  پای ــاچي    % درآم ــذاري ب ــرمایه گ  111و ارزش س

ــت.   ــان اس ــارد توم ــتان      ميلي ــاي اس ــهرداري ه ــه از ش ــين ی ــل در ه ــورو کام ــه بص این مجموع

 وجود ن ارد

ــه ا - 24 ــا توجــه ب ــ ن شــهردار نکــهیب ــ يمع ــود کــه تعط  2از  شيب ــســال ب ــود  و خــود   لي شــ ه ب

و  نمـــود و صـــنعت ، معـــ ن يمـــ هيـــمجـــاور ته يشـــن و ماســـه را از کارخانـــه هـــا يشـــهردار

ــليم 411را  ياشــتباه برداشــت شــهردار ليتجــارو بــ ل ــود شــهردار مــهیجر مــانتو وني  يکــرده ب



ــا پ      ــ  ب ــه صــورو اقســاط پرداخــت کن ــذکور را ب ــغ م ــه مبل ــود ک ــته ب ــگيدر نظــر داش ــا يري  يه

ــه ا ــت از طر  يمج انـ ــورو گرفـ ــه صـ ــکـ ــوز جیـ ــارو و    ریـ ــ ن و تجـ ــنعت ، معـ ــرم صـ  محتـ

ــتان ار يهـــا يهمکـــار ــتان و تـــالش شـــبانه روز نيو مســـئول ياسـ ــا يشهرسـ ــليم 411 نیـ  ونيـ

ــه   ــان ب ــليم 15توم ــ وني ــتی اهشک ــ    اف ــج ش ــردار    میو موف ــره ب ــوز به ــه مج معــ ن و  يپروان

 طاقت فرسا و سخت بود اريبس يکه کار ميکارخانه شن و ماسه را بع  ازسالها اخذ نمائ

ــ ن ســنگ از   -25 ــزایش برداشــت از مع ــه   81اخــذ مجــوز اف هــزارتن در  115هــزارتن در ســال ب

  سال.

ــ از- 26 ــازي  يراه ان ــال س ــازآفر و فع ــتاد ب ــگيو پ ينیس ــانون يري ــ اماو ق ــ  یو تصــو ياق  نيآئ

ــنامــه هــا و ته ــه  يريــگيتومــان و پ ارديــليم 551اقــ ام  مشــتر  در  ــ ود  يپــروژه هــا هي مج ان

ــار     ــت ت ــ ه در باف ــه ش ــ ماو ارائ ــاء خ ــا ا ص ــگيو پ يخیآنه ــهردار  ي ري ــاو ش ــدر ا يمطالب  نی

مطالبـــاو  يريـــگيو ا صـــاء پ ينیبـــازآفر يمحلـــه هـــا يبـــرا ريـــق افـــتیدر يريـــگيبخـــش ، پ

ــهیدر خصــوص  يشــهردار ــار  اران ــت ت ــه در باف ــغ  يخیصــ ور پروان ــه مبل ــان 351111111ک توم

ریــال بابــت آســفالت  4511111111هــا در  ــال دریافــت مــي باشــ  و مبلــغ   نــهبابــت صــ ور پروا

 ه دریافت ش هزار مترمربع معابر خاکي و فرسود 25

 ينیبا  وزه بازآفر یيبروشور آشنا هيته- 27

مســئول  نيــيدر ســطح کــل شــهر و پــروژه هــا و تع يمناســ  ســاز کــردیرو يو اجــرا جــادیا- 28

ــرا ــابر    يب ــازي مع ــ  س ــازي و مناس ــ  س ــ اران مناس ــوار پاس ــامل بل ــو-ش ــهي  صــ وقي  اربل -ش

 بلوار ق ص و بنوعي در کليه مح وده شهري-منتظري شهي  بلوار

ــرح-29 ــه ط ــاتي  جــامع تهي ــانع )مطالع ــ ون م ــهر ب ــين ش ــتان     خم ــطح اس ــار در س ــين ب ــراي اول ب

 مرکزي

ــته- 31 ــو هي ــ يالگ ــرا يدور درخت ــوگ يب ــل يريجل ــار قهياز س ــا و    يک ــر پارکه ــرا در اکث و اج

 معابر



ــته- 31 ــو هي ــاز  يالگ ــل س ــول فنــ     يپ ــاص اص ــر اس ــوگ  يب ــت جل ــل يريجه ــار قهياز س و  يک

 پل 111اصالح   ود 

ــته- 32 ــو هي ــرعت گ يالگ ــ  يس ــر هم ــا ب ــوگ  نيره ــاص )جل ــل يرياس ــار قهياز س ــالح يک   و اص

 سرعت گير در سطح شهر خمين 31  ود 

 و نص  نرده در اطرا  آن عاشورا  انيم يج اره ساز يو اجرا يريگيپ- 33

ــته- 34 ــاز هيـ ــرح شهرسـ ــي   يطـ ــ ن ارا ـ ــرد شـ ــوگيري از خـ ــار 32و جلـ ــل   يهکتـ   فاصـ

طـــرح   ي يعاد ســـ تیـــآ ابـــانيخ يســـاز ميبلوارشـــورا و گـــردان روح اد و بـــا هـــ   مســـتق

ــاور ته  ــط مش ــتوس ــه کل  هي ــرح مربوط ــ ه و در ط ــش ــا  هي ــرانه ه ــهر يس ــوميش   و ي)خ ماو عم

ــ   ــا اصــالح هن س ــراه ب ــم يگــذرها هم کــه در کميســيون شــ ه   هی اــرو ابوالفاــل)ع د  اني

 آیت اد سعي ي تصوی  گردی .بح  مستقيم ش ن خيابان  5ماده 

ــذار- 35 ــان يجـــ اول گـ ــزان وايو کـ ــه ميـ ــزان  مربـــع متر 38124بـ ــه ميـ  35778کـــف فـــرش بـ

 مترمربع

 ينيخم يمصطف ابانيخ يسطح يآبها يطرح و اجراي کانال جمع آور هيته- 36

فرهنگســرا از ميــ ان   ابــانيخ يســطح يآبهــا يطــرح و اجــراي کانــال جمــع آور    هيــته- 37

 فرعي عابمتر و اجراي انش 1111ورزش و مردم تا رودخانه به طول 

 مورد زمين و بناي مخروبه 61براي   ود  111اجراي ماده - 38

ــ ان و      - 39 ــازي مي ــرح ترافيکــي و زیباس ــه ط ــکالو ترافيکــي و تهي ــاد و مش ــ ان جه ــه مي مطالع

 اجراي آن

ــرح       - 41 ــي و تهيــه ط ــه مشــکالو ترافيک ــم باتوجــه ب ــه ميــ ان معل و اجــراي  ترافيکــي مطالع

 زیباسازي همراه با عملياو

 و نوسازي ج اول بلوار شه ا و زیباسازي آن ياصالح مشکالو ترافيک- 41

 اصالح مشکالو ترافيکي و نوسازي ج اول خيابان سا لي شمالي )ادواردو آنيلي - 42



 یباسازي مي ان و خيابان شهي  شمسينوسازي ج اول و ز-43

 ا  اث سرویز به اشتي در محله سبزیکار- 44

 ا  اث و  صارکشي پارکينگ در محله سبزیکار- 45

  فاصـــل خيابـــان امـــام خميني)ره تـــا ميـــ ان  -کـــف فـــرش پيـــاده رو خيابـــان ســـا لي- 46

 ادواردو آنيلي

ســـنتي انتقـــال آب  باتوجـــه بـــه اینکـــه در مســـير کوچـــه شـــهي  هـــاني خســـروي کانـــال  - 47

ــود      ــراي ســاکنين بســيار مشــکل ب ــازل و پــار  خــودرو ب ــه داخــل من ــردد ب ــوده و ت کشــاورزان ب

متــر طــول لولــه گــذاري و کــانيوا کــارگزاري شــ  و   211بــ ین منظــور کــل مســير کوچــه بطــول 

 آسفالت کوچه انجام ش . 

ــال آب ک      - 48 ــنتي انتق ــال س ــي کان ــاه قل ــهي  ش ــه ش ــير کوچ ــه در مس ــه اینک ــه ب ــاورزان باتوج ش

بــوده و تــردد بــه داخــل منــازل و پــار  خــودرو بــراي ســاکنين بســيار مشــکل بــود بــ ین منظــور  

ــل مســير کوچــه بطــول    گزاري شــ  و آســفالت  و کــانيوا کــار  اريمترطــول لولــه گــذ   361ک

  و لوله گذاري کوچه شهي  مرادي و سخاوو و کانيو آنها کوچه انجام ش 

و تهيــه طــرح ترافيکــي و عمليــاو  اجــراي     مطالعــه ميــ ان خطيــ  )شــهي  اســکن ري      - 49

 کامل اصالح مي ان مذکور و زیباسازي آن و پياده روهاي اطرا  آن 

 آتش نشاني خمين 2ایستگاه شماره  و بهره برداري  ا  اث– 51

 تهيه و تکميل طرح  پهنه بن ي  ریم - 51

 اجراي پروژه مميزي کل  فااهاي شهر خمين - 52

 تهيه طرح مطالعاتي پارکينگ مي ان شهي  خليل عباسي- 53

ــرح - 54 ــه طـ ــات تهيـ ــول    مطالعـ ــه طـ ــين بـ ــه خمـ ــومتر 3ي رودخانـ ــازي و   کيلـ ــت زیباسـ جهـ

   گردشگري

 ي ترافيکي شهرستان خمينتهيه طرح مطالعاتي سامان ه- 55



 جهت ایمني شهر خمين جمع آوري آب هاي سطحي تهيه طرح مطالعاتي- 56

)بــه منظــور  ل شناســایي کليــه فاــاهاي ســاخته شــ ه بــين  ــریم و محــ ودهتهيــه طــرح کامــ- 57

 کنترل ساخت و سازها 

 تهيه طرح کامل باغ ر وان و اجراي قسمت هاي بابت محوطه سازي و نوسازي- 58

ــتکم- 59 ــاختمان  اداري   و لي ــل س ــز کام ــهرداري تجهي ــاو اداري و    ش ــوازم و امکان ــ  ل و خری

 اطرا  و ورودي آن يوارهایو د يشهردار يبهره برداري از ساختمان ادار

 بازسازي و بهسازي کامل ساختمان و محوطه خانه شهردارتوسعه و  – 61

تهيه طـرح مطالعـاتي ورودي خمـين از سـمت تهـران از محـل پـل شيـر هـم سـطح تـا ميـ ان             - 61

 و شروع پروژه پياده روسازي و مناس  سازي آن ردارانس

ــه و اخــذ مجــوز ج - 62 ــري مج ان ــزان    پيگي ــه مي ــه شــهرداري ب ــج ب هــت تخصــيص آب ســ  فرن

 ليتر در ثانيه 15  ود 

تهيــه طــرح مطالعــاتي اجــراي انتقــال آب از ســ  فرنــج بــه کارگــاه آســفالت و مخــزن بوجــه  - 63

 و عق  قرارداد جهت اجرا

 بهسازي و اجراي پار  فرهنگ سرا و تهيه طرح- 64

 بهسازي و اجراي پار  ولي عصر)ع   وتهيه طرح - 65

همــراه بــا مناســ   تــن 72ســازي کامــل مجموعــه پــار  هــاي طرا ــي و تهيــه و طــرح و باز- 66

 سازي و نص  راهبن 

 مترطول و نقاشي روي آن 711ساختمان مخروبه به مق ار  31دیوارکشي   ود - 67

ــع مشــکل پارک - 68 ــه منظــور رف ــعز انیهمشــهر نــگيب ــانيخ ريمســ يو آزادســاز زی ــر 35 اب  يمت

گلــزار شــه ا تملــه و    يدر  ــلع جنــوب  نياز مــالک  نيمترمربــع زمــ  6111 زانيــ شــه ا بــه م 

ــعمل ــردار  اوي ــا  ب ــازیو ز يخ ــت      يرس ــمالي باب ــلع ش ــت.همچنين در   ــ ه اس ــام  ش آن انج

 مترمربع زمين تمله ش ه است 1348تهيه محل دفن پ ر و مادر شه ا 



ــازید- 69 ــل  يوارس ــه فص ــزان   يرودخان ــه مي ــاران ب ــ مترم 7211به ــنگ چ  کع ــراي س ــهاج و  ش

 مترمربع سنگ مالون 4481اجراي

  يان ج يس يستگاههایا يستميس راويو تعم يعمران راويتعم - 71

 يو خصوص يدولت يبخش ها هيکل يبرا ي فار يص ور مجوزها يسامان ه- 71

ــاک ليتشــک- 72 ــا پي ــتعم يه ــا يو نگهــ ار ري ــ يدر کاره ــراو نقطــه اي   يعمران و انجــام تعمي

   آسفالت و... در کل شهر–کف پوش -ج ول

ــکالو آبگرف - 73 ــع مش ــيرف ــه        تگ ــورو گرفت ــاي ص ــایي ه ــه شناس ــه ب ــهر باتوج ــطح ش در س

ــيش از  ــ ص     31بطوریکــه ب ــوار ق ــ  )بل ــ  مانن -نقطــه مشــکالو آبگرفتگــي آنهــا برطــر  گردی

لولــه گــذاري  و صــ وقي شــهي  بلــوار انتهــاي-لنگـه  بــاغ–انتهــاي خيابــان طالقــاني -خيابـان شــه ا 

ــ ان  ــه -خــرداد 15مي ــاص -جــ اره هــاي رودخان ــرادي -کوچــه ســعادو-کوچــه گــل ی کوچــه م

 بلوار شورا

و فــروردین  97 ن مشــارکت فعــال در مقابلــه بــا خســارو وارده در بارنــ گي هــاي اســف       - 74

ــتان لرســـتان   98 -ایـــالم-و همچنـــين کمـــه ماشـــين آچو بـــه منـــاطج ســـيل زده منـــاطج اسـ

 خوزستان 

ــ اث   - 75 ــي و ا  ــه و طرا  ــلمطالع ــي از       پ ــه یک ــگاه آزاد ک ــير دانش ــزین مس ــپ بن ــت پم پش

ــراي    ــز ب ــ  آمي ــر خطــر و ته ی ــاط پ ــود  نق ــ گي ب ــع بارن ــرین خطــر  شــهر خمــين در مواق و بزرگت

 ته ی  خمين برطر  ش .

شــهي  عمليــاو پيــاده روســازي مناســ  ســازي و زیباســازي خيابــان بلــوار   ياجرایــ و شــروع-76

 ص وقي

 مناس  سازي و زیباسازي بلوار جانبازان–زي عملياو پياده روسا يیو اجرا شروع-77

 عملياو پياده روسازي و مناس  سازي خيابان فرهنگ سرا يو اجرای شروع-78



ــه محلــه فيروزآبــاد  -79  ا ــ اث و ســيلقســمت آســي  دیــ ه از ا ــ اث دیــوار ســا لي رودخان

 مترمکع  6111  ود  چينيدیواره ج ی  به  جم سنگ 

 دي 9محله عباص آباد بع  از مي ان به دسترسي ا  اث خيابان -81

 پياده روسازي و زیباسازي بلوار کشاورز-81

 یاصج ول گذاري وکانيوو کوچه -82

ــ ود -83 ــفالت  ـ ــين  51آسـ ــابر خمـ ــار معـ ــران  هکتـ ــمت تهـ ــه ورودي از سـ ــه -از جملـ کوچـ

 جلوي دادگستري و...-پشت ژان ارمري سابج-گل یز

 پيست اس  سواريمطالعاو و طرا ي و شروع عملياو اجراي -84

 مطالعه و طرا ي و شروع عملياو اجرایي خانه گفتمان شهري-85

 مطالعه و طرا ي خانه مهر وال ین-86

 مطالعه و طرا ي گرم خانه-87

مطالعــه طرا ــي و شــروع عمليــاو اجــراي پــل انتهــاي بلــوار شهي بهشــتي و شــروع عمليــاو   -88

 بلوار شهي  باکري )شهردار زیرسازي و ج ول گذاري 

 اصالح هن سي و ا  اث مي ان کنار پار  ولي عصر-89

مطالعـــاو و تهيـــه طـــرح کامـــل پيـــاده راه ســـازي خيابـــان فردوســـي و برگـــزاري مناقصـــه -91

 جهت اجرا

 تهيه طرح بازسازي کامل بازار-91

 تخری  دیوار  وزه علميه خواهران و افزایش عرو پياده رو و پياده روسازي-92



ــر    ســاخت و تجهيــز اســتفاده از-93 ــا مشــارکت خي ــاغ ر ــوان ب ســالن برگــزاري مراســماو در ب

 بزرگوار  اج آقا مستوفي

 مطالعه و طرا ي و شروع عملياو سالن برگزاري نماز ميت در آرامستان-94

 اجراي پروژه خط انتقال آب قناو خمين به مرکز شهر-95

 پروژه بازسازي کامل سرویز به اشتي خيابان شریعتي مرکز شهر-96

 طرح مطالعاتي خمين شهر دوست ار کود تهيه -97

 اجراي زیرسازي و آسفالت خيابان سا لي جن  رودخانه بهاران-98

ــان   -99 ــاو تملــه و زیرســازي و ا ــ اث خياب ــان   شــروع عملي ســا لي شــمالي   فاصــل خياب

 امام ر ا)ع  تا مي ان زائر  

شـــ  و  تخریـــ  1399و  1398دیــواره ســـازي رودخانـــه ریحـــان کـــه در ســـيالب ســـال   -111

ــم        ــود  ج ــارو وارد نم ــان خس ــارد توم ــه ميلي ــيش از ی ــه و     3711ب ــنگ چش ــ   س مترمکع

 مترمربع سنگ مالون  581

 تهيه طرح ترافيکي بلوار پاس اران-111

 عق  قرارداد جهت تهيه نقشه هوایي براي تهيه طرح جامع و تفصيلي-112

 آباد مناس  سازي و پياده رو سازي خيابان ورودي به محله عباص-113

 

 

 



 حوزه معاونت خدمات و ايمني شهري -ج                                               

کـوه   زاويـ تجه-از جملـه    ياز اعتبـاراو شـهردار   يآتـش نشـان   ازيـ مـورد ن  زاويو تجه  یخر- 1

    جیلباص     ر -و ام اد در چاه   ينورد

 جهت تامين لوازم مورد نياز مردم ا  اث فروشگاه آتش نشاني-2

 شرويپ نيماش  یاستفاده از مشارکت مردم شامل خر اب يآتش نشان ازيمورد ن زاويتجه هيته-

-پمـپ کـف کـش   -يدسـتگاه تـرانز جـوش کـار    -موتـوربرق -باچبر ننیو-نشاني آتش موتور-

 يدستگاه دم برق

 همياران آتش نشان 611آموزش شهرون ان به تع اد -3

 5متـر مکعـ  و پوشـش  ـ ود       23511 ـ ود   زانيزباله به م يترانشه جهت دفن به اشت جادیا-4

 ش ه بود ستیز طيمح يکه از قبل باع  آلودگ یيمح ود زباله ها هکتار

زباله هـا در روز   هيکل يدفن به اشت يپا  و جمع آور نيپا  و زم يجشن روز هوا يبرگزار-5

 خصوص نیدر ا يشهردار يتهايدستگاهها مشاه ه فعال هيبا  اور کل بهشتیارد 2

کز  ا ر  نياز چهارسال مان ه بود و ه شيکه ب افتیباز تیداخل سا يپسمان ها هيفروش کل-6

 هم آنها را ببرد گانیرا ينبود  ت

 ش ه يزباله جمع آور افتیکامل باز ن یدستگاه ها و انجام فرا هيکل يبهساز-7

و  سـت یز طيبـه منظـور  فـح محـ     افـت یباز تیدرخت در محوطه سااصله  1511کاشت   ود -8

 يريها در زمان بارگ لونیاز خروج نا يريجلوگ

 جهت خروج زباله   افتیباز تیتور و فنز در محوطه سا جادیا-9

   افتیباز يکامل ساختمان ادار يو بهساز يبازساز-11

و شـروع   کـو يبا شرکت ه يانساختم ينخاله ها يطرح جمع آور هيمطالعاو و عق  قرارداد ته-11

 APعملياو براي جمع آوري نخاله ها و راه ان ازي 

 مترمربع   1151به مسا ت   ود  اهيگل و گ شگاهیا  اث نما-12



نصـ  المـان در ميـ ان    -ماننـ  )عصـر عاشـورا در ميـ ان عاشـورا      يشـهر  دائم المان 23نص  -13

نصـ  المـان شـهي  بهرام ـوري در ميـ ان      -دي 9نص  المـان زعفـران در ميـ ان    -شه اي دانشجو

مطالعه پيگيري اجراي عملياو المـان  -تهيه و نص  المان عسل-تهيه و نص  المان لوبيا-يبهرام ور

  سنگ نگاره ها

 ي، اسـالم  يفرهنگـ  کـرد یو رو نيبر اساص فرهنـگ خمـ   وارهایربع دمترم 12111  ود ينقاش-14

مترمربع تابلوها و فااهاي دیگر شـهري بجـز    11111شهر و همچنين رنگ آميزي يباسازیجهت ز

 ج اول

وسـایل  -پينـه پنـه   ميـز -آب نمـا -آبخـوري -م رص )نيمکـت   انيکامل مبلمان م ينوساز- 15

 روشنایي و..... -بازي

 و فلـزي  وسـایل  بجـاي  اتـيلن  پلـي  هـاي  سـت  نصـ   و هـا  پار  بازي وسایل کامل بازسازي-16

 آنها کردن استان ارد

 روشنایي و ا  اث آب نما در مي ان شهي  اسکن ري-فااي سبز بازسازي-17

 امام )ره   انيکامل آن در م يو نوساز یيشبکه روشنا جادیا-18

 در کل سطح شهر آن و بازسازي پایه بنر و بيلبورد کامل و اجراي يطيمح غاويطرح تبل هيته-19

 يو تجار يادار يفااها يتابلوها هنام نيطرح  و آئ هيته-21

و رفع آنها توسط اداره عمران )خيابـان مصـطفي    يدر مواقع بارن گ ريکامل نقاط آبگ یيشناسا-21

 عباص آباد ... -ا م  آباد-شهر  ها-طالقاني-خميني

 %95سبز در     يآب شرب از فاا يپروژه ج اساز ليتکم-22

 مترطول آبياري قطره اي 12851 سبز يمربع فاا ترهزار م 272در   ود يقطره ا ياريآب-23

 گلزار شه ا یياجراي کامل شبکه روشنا-24

بــه  شــتريجهــت ارائــه خــ ماو  ب پــارکي و زیــر ســطلي و ســطل عــ د ســطل زبالــه 372 یــخر-25

 انیهمشهر



م رسـه داوطلـ  و شـروع افتتـاح آن در      25زباله از مب اء و اجـراي آن در   هيطرح تفک هيته-26

 م رسه نيکان

ا ـافه بـه    ياز پرداخـت هـا   يريسبز و جلوگ ياآب فا يکنتورها يو سامان ه فيتکل نييتع-27

و  ي اریـ سبز تحت نظر اداره آب و فا ـالب خر  يع د کنتور آب فاا 38آب و فا الب تع اد 

   ان آن اداره نص  گردی کارشناس  يبا هماهنگ

آب  تیاز آب  پسـاب  بـا توجـه بـه محـ ود      هيـ در ثان تريل 15و اختصاص   یو تصو يريگيپ- 28

 سبز يفاا يبرا

 جهت استفاده از فا الب خام يخانه محل هيتصف جادیا یيو انجام اق اماو نها يريگيپ- 29

در منطقـه   ريـ ت 21در مورخـه   لکزینـا  يو جمـع آور  لکزیبا نا يمراسم خ ا افظ يبرگزار- 31
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 حقوقي و امالك-د                                                                    

واقـع در طـرح    يمنوط بـه تملـه  ارا ـ    يعمران يها تيفعال يتاکنون اجرا 97سال  ابت اي از– 1

بوده است و ابت ا تمله  وپرداخت شرامت صورو گرفته است ولي متاسفانه در قبل ایـن رویکـرد   

نبوده و خساراو سنگين را براي شهرداري به همراه داشته است بـه عنـوان مثـال  در ایـن سـه سـال       

تشکيل که در سنواو گذشته  ب ون رعایت مقرراو توسط شـهرداري تصـر    پرون ه    31  ود 

بـا توافـج  پرداخـت شرامـت چنـ ین برابـر        "وبعاا یيپرون ه آن با  کم قاا 21 يکه برا  هیگرد

 پيگير دریافت شرامت خود هستن   نيپرون ه هم اکنون تشکيل و مالک  11صورو گرفته است و 

ري واقع در کنـار مصـلي پـز از سـالها قرارگيـري در معبـر       تمله ساختمان تجاري آقاي مهاج-2

   98)سال _

  97خرداد ) 15خرداد جهت تعریض مي ان  15تمله زمين آقاي ميرا م ي در مي ان - 3

متري بين ایـن دو ميـ ان    35دي و شه اي کمره و مسير  9   فاصل ميادین   زمين هاي تمله– 4

 مترمربع مي باش . 48/27143به ميزان 

  یـ تخر شانیا تیامام ر ا )ع  که با ر ا ابانيخ ردرمسي واقع شالمحسيني آقاي  مله تمله– 5

   98)  یگرد ضیو معبر تعر

 کـه  مترمربـع  1348 مسـا ت  بـه  اصلي – 1162-1تمله  زمين جن  گلزار شه ا تحت پال  - 6

   99)آرامستان فااي گسترش منظور به

 6111تمله زمين کنار گلزار شه ا به منظور اجراي پارکينگ و آزادسازي مسير ميزان  ـ ود  -7 

   99مترمربع )

تعيين تکليف ارا ي بزر  در سطح شهر خمين مـن جملـه زمـين واقـع در چهـارراه آیـت اد       - 8

 سعي ي و عق  تفاهم نامه و دریافت سهم شهرداري  

ع در انتهاي بلوار شهي  بهشتي متعلـج بـه آقایـان شـيخي و     ارا ي واق هيوتفک فيوتکل نتعيي – 9



درص   43  ود  يهکتارکه سهم شهردار 17مله  سيني و شالمحسيني و...... به مسا ت   ود 

   99)باش ياز مسا ت کل م

تعيين تکليف زمين هاي ارا ي کنار رودخانه پشت هنرستان امام علي)ع  و خيابـان اميرکبيـر   - 11

هکتار و عق  تفاهم نامـه و   5بج مربوط به ورثه مر وم شمسي به مسا ت   ود جن  مخابراو سا

 دریافت سهم شهرداري  

وا ـ  تجـاري             3عق  توافج نامه بابت زمين هاي ورودي تهران و عق  نشيني آنان بـه  تعـ اد   - 11

  99مترمربع ) 111به متراژ 

ال به مصلي واگذار ش ه بـود و تخصـيص آن   مترمربع زمين کنار مصلي که قب 611باز دریافت - 12

   98به مجتمع  ارو امام)ره  )

ــوق   - 13 ــواي  قـ ــرح دعـ ــغ       يطـ ــه مبلـ ــت  بـ ــذ شرامـ ــامي و اخـ ــروي انتظـ ــت نيـ و محکوميـ

مترمربع زمين که قبال ب ون مجوز بـه فرمانـ هي نيـروي انتظـامي      5586ریال بابت178752111111

يگيـري  قـوقي موفـج بـه بازگردانـ ن  قـوق       واگذار ش ه بود و بـا طـرح شـکایت شـهرداري و پ    

   97شهرداري ش . )

بـه  233/62و  65/62و 56/62پيگيري دو پرون ه خاص  قوقي من جملـه زمـين پـال  ثبتـي     - 14

مترمربع زمـين    1414به متراژ  1187مترمربع مربوط به آقاي خم پيچي و پال  ثبتي  3396مسا ت 

ریـال  111/111/851/21شهرداري محکوم به پرداخت  واقع در مي ان پليز موقوفه آقاي نجفي که

ریـال   111/611/597/4ش ه بود و بابت  پال  هاي آقاي خم پيچي مبلـغ   1187بابت پال  ثبتي  

محکــوم شــ ه بــود کــه بــا پيگيــري هــاي  قــوقي در دو پرونــ ه نهایتــا  بــراي زمــين ميــ ان پلــيز 

ریـال   111/111/481/3يچـي مبلـغ   ریال پرداخـت و بـراي زمـين آقـاي خـم پ     111/711/217/1مبلغ

  98- 97پرداخت ش .که   ودا دو ميليارد و دویست ميليون تومان بنفع شهرداري ش . )

   98مترمربع زمين مورد نياز ایجاد کارخانه آسفالت طبج توافج نامه ) 11227تمله مق ار - 15



بــه ارزش  ــ ود   کارشناســي نظــر طبــج پرویــزي اکــرم خــانم مســکوني منــزل وجــه واریــز– 16

ریال به  ساب صن وق س رده ثبت اسناد با دستور دادستان محترم  کـه در طـرح    111/111/111/9

  99مجتمع امام)ره  قرار گرفته بود.)

ریـال کـه در طـرح     111/354/132/3پرداخت وجـوه ملـه آقـاي ا مـ  ر يمـي بـه ارزش        - 17

  97- 96مجتمع امام)ره  قرار گرفته بود ) 

مترمربـع بـه    1761زمين کوچه گل یز به مالکيت آقاي ابوالقاسم سرم ي به مسـا ت تمله - 18

  98ریال ) 111/111/441/11مبلغ 

 *از جمله اق اماو مهم دیگر صورو گرفته توسط  وزه  قوقي و امال 

پرداخت وجوه زمين تصر  شـ ه آقـاي هـادي زاده روبـروي پـار  شـهي  بهشـتي بـه مبلـغ          - 19

  98ریال )12679171111

سـال بـه    5پيگيري ص ور سن  زمين هاي پشـت امامزاده)یادگـار امـام  و صـ ور سـن  بعـ  از       - 21

   99- 98با کاربري تجاري )  41/531مسا ت 

ــاي واقــع در بلــوار شــه ا        - 21 ــري و تفکيــه و صــ ور اســناد زمــين ه بــه  يهســته ا يپيگي

  99- 98مترمربع. )2111مسا ت

مترمربـع  58/2376زمين ها جن  م رسه برکت به مسـا ت  پيگيري و تفکيه و ص ور اسناد - 22

ــه           - 23 ــود ب ــ ي ب ــاي امج ــولي آن آق ــه مت ــا  ک ــاي اوق ــين ه ــه زم ــف و تفکي ــين تکلي تعي

 مترمربع  16531مسا ت

متـر مربـع کـه در     478جهاد بـه مسـا ت    ابانيپيگيري و اخذ سن   مله شهرداري واقع در خ- 24

 ابــانيواقــع در خ يکــياخــذ ســن  ســه قطعــه تفکو  يريگي.پباشــ يتصــر  اداره آب و فا ــالب م

 قرار گرفته بود. يآزادگان که در سنواو گذشته در سهم شهردار



و عـ م اجـراي آن    1393پيگيري و اجراي قانوني    نگار عليرشم ابـالغ ایـن قـانون در سـال     -25

صـ ور  سن  ته بر  صادر ش ه و بـراي    188تاکنون، بر اساص قانون فوق در این سه سال تع اد 

 فقره سن  ته برگي مکاتباو با  اداره ثبت صورو گرفته است. 21  اقل 

 24خرداد ابت اي خيابان  15تمله ساختمان تجاري آقاي محم  قاسم ص وقي واقع در مي ان -26

مترمربع هر وا   در دو طبقه تحت  75سال دو وا   تجاري به مسا ت  9متري یادگار امام بع  از 

 اصلي-359/ 57و  58پال  هاي 

متري یادگـار امـام،ملکي    24خرداد،ابت اي خيابان  15تمله یه وا   تجاري واقع در مي ان -27

 اصلي  -148/359مترمربع تحت پال   57/31آقاي مجي  نوروزي به مسا ت 

اصـلي ملکـي ورثـه مر ـوم  گلشـني عرصـه بـه        -21/354تمله ساختمان پال  ثبتي شـماره  -28

 يور مهيمترمربع وتمله ساختمان  خانم معصومه ن 241ني به مسا ت مترمربع و اعيا 186مسا ت 

 متر مربع   121 يانيمتر مربع واع186به مسا ت 

مترمربع تحت پـال  ثبتـي    74/49تمله قسمتي از ساختمان آقاي ابراهيم شکري به مسا ت -29

 واقع در خيابان ا م  آباد-795/62شماره 

مترمربع تحت پـال  ثبتـي    65/61درویشي به مسا ت تمله قسمتي از ساختمان آقاي ا م  -31

 واقع در خيابان ا م آباد  -795/62شماره

 48/169تمله قسمتي از ساختمان آقاي محم  ابرازه و خـانم صـفورا فـالح زاده بـه مسـا ت      -31

 اصلي واقع در خيابان ا م  آباد 219/62مترمربع تحت پال  ثبتي شماره 

مترمربـع تحـت پـال  ثبتـي      64اسماعيل یوسفي به مسـا ت   تمله قسمتي از ساختمان آقاي-32

 اصلي واقع در خيابان ا م آباد-219/62شماره 

  99مترمربع جوي قناو گوشه عظيم ) 2451پرداخت شرامت مق ار -33



مترمربع عرصـه و اعيـان تحـت پـال       296تمله ساختمان آقاي محم ر ا شيبي به مسا ت -34

  99متري سا لي )24ر خيابان اصلي واقع د-824/59ثبتي شماره 

مترمربـع عرصـه و اعيـان تحـت پـال        22/128تمله ساختمان آقاي علي  بيبي به مسا ت -35

  99متري سا لي ) 24اصلي واقع در خيابان -836/59ثبتي شماره 

اصلي -35مترمربع عرصه از پال  ثبتي  174تمله زمين آقاي محم  جواد ليالیي به مسا ت -36

  99ن محسن آباد )واقع در خيابا

مترمربــع عرصــه تحــت پــال   21/113تملــه ســاختمان خــانم اعظــم ریحــاني بــه مســا ت  -37

  99اصلي واقع در خيابان بسي ،کوچه گلریز )-2399/61

اصلي ، ملکـي خـانم آزاده ر ـایي    -2/1332مترمربع زمين از پال  ثبتي 5/572تمله مق ار -38

 قرار گرفته است که سال هاي قبل در طرح ا  اث بلوار شورا

ــ ار -39 ــي   331تملــه مق ــال  ثبت ــين از پ ــع زم ــان محمــود  -233/62مترمرب اصــلي ملکــي آقای

  99ابوالقاسمي و جعفرپور که سال هاي قبل در طرح تعریض جاده اليگودرز واقع گردی ه است)

اصلي ملکي ورثه مر وم -4/1231مترمربع زمين تحت پال  ثبتي شماره 98/32تمله مق ار -41

 مه ي کمره که سالهاي قبل در طرح ا  اث مي ان امام خميني)ره  واقع گردی ه است سي 

اصـلي ملکـي آقـاي شالمر ـا     -111/3مترمربع زمـين از پـال  ثبتـي شـماره      98تمله مق ار -41

 فری وني که سالهاي قبل در طرح ا  اث خيابان تهران واقع گردی ه است

اصــلي ملکــي آقــاي -291/59  ثبتــي شــماره مترمربــع زمــين از پــال 3/1747تملــه مقــ ار-42

فيروزآباد نرسي ه به دوراهـي  -امير سين ر ایي که سال هاي قبل در طرح ا  اث خيابان شریعتي

  98ریحان واقع گردی ه است )



اصـلي ملکـي آقـاي عبـ اد     -97/62مترمربع زمين از پـال  ثبتـي شـماره    5/243تمله مق ار -43

  98 – 97 اث خيابان ا م آباد واقع گردی ه است )جعفري که سال هاي قبل در طرح ا 

اصـلي ملکـي آقـاي علـي مالـه      -61مترمربع زمين از پال  ثبتي شماره  68/86تمله مق ار -44

که سال هاي قبل در اجراي طرح گذر واقع گردی ه که شرامت آن توسط دادگستري مطالبـه شـ ه   

 و زمين به تصر  شهرداري درآم ه است.  

اصـلي ملکـي وارث مر ـوم علـي اکبـر      -81/61مترمربع زمـين از پـال     5/217تمله مق ار -45

سرله که سال هاي قبل در اجراي طرح گذر واقع گردی ه کـه شرامـت آن از طریـج دادگسـتري     

 مطالبه ش ه و زمين به تصر  شهرداري درآم ه است.

  همـایوني  اصلي ملکـي موقوفـه شـير محمـ    -944مترمربع زمين از پال  ثبتي  25/221تمله -46

که سال هاي قبل در طـرح واقـع گردیـ  و شرامـت آن را از طریـج دادگسـتري مطالبـه و زمـين در         

 تصر  شهرداري مي باش 

مترمربـع   16/53اصـلي بـه مسـا ت    -312/62تمله قسمتي از سـاختمان پـال  ثبتـي شـماره     -47

 ملکي آقاي خ اکرمي واقع در خيابان ا م آباد

اصلي ملکي روح اد اکبري -478/59ع زمين از پال  ثبتي شماره مترمرب 25/81تمله مق ار -48

  99واقع در بلوار فيروزآباد )

ملکي اصغر سيف الهي واقع در خيابان شهي  -89/62مترمربع زمين از پال  219تمله مق ار -49

 شيخي

 اصلي ملکـي دانشـگاه پيـام نـور کـه قـبال در      -1374مترمربع زمين از پال   311تمله مق ار -51

 طرح بلوار شورا واقع گردی ه است



ملکـي خـانم زهـرا کریمـي واقـع در      -125/63مترمربع زمـين از پـال     98/237تمله مق ار -51

 خيابان ا م آباد

اصلي ملکي ی اله زولـه واقـع در خيابـان    -621/1مترمربع زمين تحت پال   238تمله مق ار -52

 سا لي

اصـلي ملکـي شـعبانعلي طـاهري واقـع در      -71/61مترمربـع زمـين از پـال      367تمله مق ار -53

 متري سا لي24خيابان 

اصلي ملکي آقاي مجي  مشـایخي واقـع   -2371/61مترمربع زمين از پال  69/71تمله مق ار -54

  97در خيابان سا لي )

اصلي ملکي خانم زهرا کریمـي واقـع   -1538/63مترمربع زمين از پال   95/176تمله مق ار -55

 در خيابان ا م آباد

اصلي ملکي  سن بابایي واقع در خيابان -218/62مترمربع زمين از پال   91/46تمله مق ار -56

 ا م آباد

اصلي ملکي  ميـ  ر ـا ميرزایـي    -37/1119/1121مترمربع زمين از پال   337تمله مق ار -57

 واقع در خيابان بسي 

لهي واقـع در ميـ ان   اصلي ملکي عبـاص عبـ ا  -238مترمربع مغازه از پال  5/11تمله مق ار -58

 انقالب

ــين از پــال   1366تملــه مقــ ار -59 ــع زم ــع در جــاده آســياب ملکــي  -1316مترمرب اصــلي واق

 محم تقي و مه ي جعفري و سي  مجي  بهشتي 



اصلي ملکي آقاي  مي  سرم ي واقع در خيابـان  -11/1128مترمربع زمين از پال   67تمله -61

 شهي  مشایخي

 ا ـ اث  جهـت  منـوري  منيژه خانم ملکي اصلي– 48/1224ماره دانگ پال  ثبتي ش 6تمله -61

 اصلي-385/75 پال  تحت معوو زمين قطعه یه واگذاري و شورا بلوار

وشـهر  معلـم کـه هـر کـ ام بـه        يانتظـام  يروينواخذ سن  دوقطعه واقع در شهر   يريگيپ-62

 باشن يمتر مربع م 824متر مربع و 1288به مسا ت   يترت

 : دهيمزا قيفروش امالک از طر

 است.  هیواگذار و انتقال گرد  هیمزا جیاز طر نزمي قطعه 21 تع اد:  97 سال – الف

 است.  هیواگذار و انتقال گرد  هیمزا جیاز طر نزمي قطعه 14 تع اد:  98 سال – ب

 است.   هیوگذار و انتقال گرد  هیمزا جیاز طر نزمي قطعه 16 تع اد:  99 سال – ج

 : 79سال  یحقوق یها پرونده

   31 قوق: يکل پرون ه ها تع اد

  21: يآراء صادره به نفع شهردار تع اد

 9:  يآراء صادره به  رر شهردار تع اد

 32:  يدادگستر زي، رئ يدادستان ،يدادگستر  نظریو تج  يبه شعباو ب و يارسال حیلوا تع اد

   39: يع الت ادار وانید  نظریو تج  يبه شعباو ب و يارسال حیلوا تع اد

 :79سال  یحقوق یها پرونده

  41پرون ه ها :  تع ادکل



  19:  يبه نفع شهردار ينظر  محاکم عموم  یو تج  يصادره از شعباو ب و تع ادآرا

 7: يبه  رر شهردار يمحاکم عموم  نظریو تج  يصادره از شعباو ب و تع ادآراء

 25: يدادگستر زيدادستان و رئ ،يدادگستر  نظریو تج   يبه شعباو ب و يارسال حیلوا تع اد

 61:  يع الت ادار وانید  نظریو تج  يبه شعباو ب و يارسال حیلوا تع اد

خواهـان پرونـ ه    ایـ نمـوده   تیاعـالم ر ـا   يشـهردار  ایـ و  ن یا  هينرس جهيبه نت ایپرون ه ها  يمابق

 خود را مسترد نموده است. يدعو

 : 77سال  یحقوق یها پرونده

  35کل پرون ه ها:  تع اد

  16: يآراء صادره به نفع شهردار تع اد

   6آراء به  رر : تع اد

  48: يدادگستر زيدادستان و رئ ،يدادگستر  نظریو تج  يبه شعباو ب و يارسال حیلوا تع اد

 43: يع الت ادار وانید  نظریو تج  يبه شعباو ب و يارسال حیلوا تع اد

 باشن . يم ي گيپرون ه ها در  ال رس يمابق

 فعال سازي سامانه سادا و ثبت اطالعاو چزم و اخذ رتبه مطلوب از اداره کل دارایي-

عـ د سـن  تـگ     8براي امور شهرداري کـه از ایـن تعـ اد    سن  تگ بر   188فعال سازي و اخذ -

 مي باش  1397بر  متعلج به قبل از سال 

 

 



 فرهنگي اجتماعياداره -ذ                                                             

ــام)ره      ــ اد  اــرو ام ــه ام ــت کميت ــاي شــه ا و تحــت  مای ــادو از خــانواده ه در مناســبت  عي

 در طول سه سال هاي مختلف

 9بهمـــن و  22خـــاص ماننـــ   مختلـــف و پرســـنل در مراســـماو و مشـــارکت فعـــال شـــهرداري

   آبان 13-دي

 عيادو از خانواده  هاي معلولين تحت  مایت اداره بهزیستي

ــاکري      ــ ي ب ــهي  مه ــهادو ش ــ ه در روز ش ــ ه آل آین ــهر ای ــين ش ــایش خم ــين هم ــزاري اول  برگ

 1396در سال 

 برگزاري جشن وچدو  ارو علي اکبر

ــا     ــت خيابانه ــاروب و نظاف ــر)ع  با ج ــي عص ــادین از  اــرو ول ــتقبال نم ــه   اس ــبت نيم ــه مناس ب

   نشعبا

   اردیبهشت 11در برگزاري جشن روز کارگر 

 برگزاري مسابقه محله به محله  محسن آباد

 پخش مستقيم جام جهاني پار  م رصمراسم برگزاري 

 جهت آشنایي با  قوق شهرون ي برگزاري جلساو با مشاورین امال  شهرستان خمين

 دی ار با اهالي خيابان آیت اد سعي ي در مسج  قمربني هاشم)ع 

 نقاشي دیواري بر روي دیوار مرکز آموزش از راه دور فجر واقع در خيابان شریعتي

ــتفاده از         ــت اس ــي بجه ــان فردوس ــبه خياب ــي  از کس ــزي یک ــاي عزی ــرب و آق ــر ع ــ یر از دکت تق

 ارچه اي  سا  هاي پ

 استفاده از سا  هاي پارچه اي تق یر از نانوایي بجهت 

 نجشنبهبرگزاري دعاي پر فيض زیارو  عاشورا هر پ

 نقاشي دیواري جن  مي ان سرداران



 نص  بنرهاي خمين شهر ب ون متک ي در سطح شهر خمين

 و تب یل خمين به شهر ب ون متک ي شناسایي و جمع آوري متک یان از سطح شهر

 تهيه دستوالعمل شهردار محله 

 نص  اِلمان بز تيمره در مي ان م رص

 هرداريورزشي فوتسال و واليبال ش برگزاري مسابقاو

 نص  بنرهاي  قوق شهرون ي در سطح شهر

 در ایام تابستاناقامه نماز جماعت در پار  م رص با  اور پر شور مردم خمين 

ــور        ــتان و  ا ــئولين شهرس ــهردار و مس ــور ش ــومه )ص  با ا ــرو معص ــزاري وچدو  ا برگ

 مردم خمين 

 نقاشي سردار شهي   سن آن ي  جن  مي ان انقالب ش 

 اداره برق به ميزباني شهرداري   ستانه بين دو تيم شهرداري وبرگزاري دی ار دو

ــع و  ــل مشــکالو        ــت رف ــ یر جه ــج  الغ ــا در مس ــهر  ه ــردم ش ــالي م ــا اه ــهردار ب ــ ار ش دی

 منطقه مذکور

  براي مردم و پرسنل شهرداري خمين برگزاري سير  

 برگزاري جشن ميالد امام ر ا)ع  در پار  م رص

 گون کفن شهرستان خمين در مصالي  ارو امام)ره برگزاري یادواره هزار شهي  گل

 برگزاري مسابقه محله به محله در فيروز آباد

   امام جمعه محترم در دفتر ایشان  دی ار شهردار محترم و پرسنل شهرداري با

 برگزاري جشن عي  ش یر 

 برگزاري اختتاميه مسابقه شطرن   

 ار شهي  بهشتي اجراي عملياو پيست دوچرخه سواري در پياده روي بلو

ــيلم مســتن دعــوو از عوامــل برنامــه همســفر   ــه ف شــهر خمــين کــه از شــبکه مســتن  پخــش   و تهي



 روز پخش ش  7بصورو 

 محرم وعزاداري مراسم برگزاري 

 برگزاري روز جهاني کود 

  سال تحصيلي آشاز در م رسه بمناسبت آشاز ماه مهر 5دی ار با 

 صميمي با هنرمن ان شهر خمين هاي نشست

   همسرداري و مهارتهاي فرزن  پروريبرگزاري اولين همایش شيوه نوین 

 برگزاري جشن یل ا در سالن همایش فرهنگسراي امام خميني)ره 

ــل      ــ گي خمــين و شــهر نوف جلســه همفکــري در خصــوص چگــونگي ایجــاد عقــ  خــواهر خوان

 لوشاتو

 دی ار شهردار محترم با  جت اچسالم سي   سن خميني

 بين پرسنل شهرداري خمين در دهه فجر  مسابقاو فوتسال 

ــه      ــين در ده ــهرداري خم ــنل ش ــين پرس ــنگ  ب ــال،واليبال،دارو،هفت س ــابقاو فوتس ــه مس اختتامي

 فجر  

ــا  اــور شــهردار و       ــار  فجــر ب ــرا رســي ن دهــه مب ــه ف ــا توجــه ب ــور مطهــر شــه ا ب ــارو شب زی

 پرسنل شهرداري

 )ره  به وطن مراسم شبارروبي خيابانها بمناسبت ورود تاریخي  ارو امام

 برگزاري جشن انقالب بمناسبت دهه مبار  فجر

ــ   ــ ه ول ــ  نماین ــهرداري       يبازدی ــه ش ــزي از شرف ــتان مرک ــتان ار اس ــزي و اس ــتان مرک ــه در اس فقي

 خمين

 در طول سه سال يماران بيمارستان امام خميني)ره باز عيادو 

 بمناسبت روز مادر بنرهاي متع دنص  

 ر طول سالدبنر رعایت  قوق شهرون ي  نص  



  وان گي خمين با شهر نوفل لوشاتو خواهرخ طرح اجراي پيگيري و

ــراي ســيل زدگــان     ــان شــهرداري ب ــه کمــه هــاي جنســي از طــر  کارکن ــتان و  تهي اســتان لرس

 استان هاي جنوبي

 ایام مختلفدی ار با جانبازان عزیز در 

 برگزاري جشن وچدو  ارو علي اکبر)ع 

ــروژه    ــوص پ ــاري در خص ــه ک ــاهم نام ــو       تف ــبکه رادی ــ یران ش ــا م ــي ب ــي و فرهنگ ــاي عمران ه

 سيماي استان مرکزي

 شهردار   اور گروههاي مردم نهاد با با دی ار برگزاري جلساو 

 سن)ع برگزاري جشن وچدو امام  

 افتتاح پيست دوچرخه سوارياجرا و 

 افتتاح پيست اسکيتاجرا و 

 برگزاري مراسم  تق یر و تشکر از دبيران پيشکسوو

 برگزاري برنامه صبح و نشاط در محله ا م  آباد پار  فرهنگسرا

 اعزام کاروان زیارتي به مشه  مق ص 

  ام)ره  توسط خانواده اي از کاشانبازدی  از بيت  ارو ام

 برگزاري مشاوره رایگان در ساختمان شهرداري سابج

 برگزاري جشن ش  نشيني خميني ها

   دی ار با اهالي مسج  باقرالعلوم

 گزاري مشاوره بهتر زیستن براي کارگران شهرداريبر

 برپایي شرفه هاي نقاشي در پار  م رص جهت استفاده کودکان و نونهاچن

 دی ار خادمين  رم  ارو معصومه)ص  با شهردار در اتاق شهردار

 دی ار خادمين  رم  ارو معصومه با خانواده شهي  م افع علي اکبر عربي



 ر شهي  ص وقي در مسج  خاتم اچنبيادی ار با اهالي مردم بلوا

 در طول ایام سال بنرهاي رعایت  قوق شهرون ي در سطح شهرنص  

 جلسه تعامل و مشارکت با بخش اران مرکزي،کمره و دهياري هاي روستا

 برگزاري ایستگاه نقاشي براي کودکان و نونهاچن در پار  م رص

 برگزاري مسابقه محله به محله عباص آباد

 جشن عي  ش یر برگزاري

 برگزاري مسابقه محله به محله پار  بعثت شهر  معلم

 در طول ایام سال دی ار با خانواده هاي آزادگان سلحشور

ــه معــرو نمــایش   نصــ   ــا عنــوان پرداخــت عواروشپيشــرفت شــهر در ســطح شــهر ب بنرهــایي ب

 همشهریان گذاشته ش 

 برگزاري جشنواره  بازي هاي بومي محلي

 در مسج  باقرالعلوم معرفي شهردار محله

 خمينبرپایي شرفه هاي خ مت به همشهریان در هنگام ورود ســـــردار سليماني به شهر 

 و برگزاري مسابقه عکاسي فراخوان شرکت در عکاسي محرم

 برگزاري مراسم هفته سالمت بانوان

 برگزاري سه شنبه هاي ب ون خودرو 

ــه  برگــز ــرفيض ن ب ــاي پ ــوي دع ــا  اــور  اري مراســم معن ــردم در مصــالي  ب ــه مســئولين و م کلي

 شهر خمين

 بصورو مستمر نص  تصاویر  قوق شهرون ي در سطح شهر

 آراستن سفره نمادین ش  یل ا

 و تق یر از دست ان رکاران  مل و نقل روز  مل و نقل همایش برگزاري

بمناســبت ســالروز  مــل و نقــل عمــومي بروشــورهایي طرا ــي و چــاد شــ  کــه بــين راننــ گان   



 وزیع گردی و مردم ت

 جهت آشنایي با  قوق شهرون ي بروشورهایي بين مردم توزیع گردی 

                                                                              مل و نقل و...-اربعين-شهادو  ارو زهرا-ش  یل ا تهيه بروشورهاي

  99-98-97سال  برگزاري مراسم جشن یل ا

 همه هفته مراسم قرائت زیارو عاشورابرگزاري 

 در طول سال  نص  تابلوهاي  اوي پيامهاي اخالقي و شهرون ي

 طرا ي و چاد بروشور شهادو  ارو زهرا)ص 

  دي 9نص  بنر سالروز گرامي اشت 

 دی ار با پرستاران بيمارستان امام خميني)ره  بمناسبت ميالد  ارو زین )ص 

  دانشک ه علوم پزشکي ه مشاور رئيزاه اء لوح س اص ب

    ري مراسم شهادو  اج قاسم سليمانيبرگزا

 اه اي دو ع د ویلچر به مرکز توانبخشي اوتيسم

 جلسه هم ان یشي گروههاي مردم نهاد و خيریه ها

 به دانش آموزان ممتاز م رسه خلي  فارص  ه ایااه اء 

ــه         ــاي ش ــ  تابلوه ــه ا و نص ــ یمي ش ــاي ق ــع آوري تابلوه ــروژه جم ــراي پ ــه  اج ــين ب اي خم

 شهي  1111تع اد 

   زآباد در مسج   ارو ابوالفال)ع     دی ار با اهالي منطقه فيرو

 اه انقالب در بيت  ارو امام)ره برگزاري نمایشگ

ــا نماینــ ه محتــرم مجلــز در مناســبت روز مجلــز و بيــان گــزارش عملکــرد شــهرداري    دیــ ار ب

 و مشکالو  



   اور امام جمعه محترمبرپایي موزه دفاع مق ص و افتتاح آن با  

 زیارو قبور مطهر شه ا و قرائت زیارو عاشورا

بــا  اــور کليــه مســئولين  قرائــت دعــاي پــر فــيض زیــارو عاشــورا در ســالن همکــف شــهرداري

    در ایام مبار  دهه فجر شهري

دهــه مبــار  فجــر و روز بيمــاري هــاي خــاص   )در ایــام عيــادو از بيمــاران بيمارســتان امــام)ره 

 و صع  العالج

ــا  اــور عوامــل برنامــه هــاي   ــه کــه از شــبکه آفتــاب پخــش   جشــن کــود  و انقــالب ب گل ون

  ش 

 در سال هاي مختلف برگزاري جشن روز مادر 

   دستاوردهاي شهرداري در نمایشگاه بين المللي تهران    برگزاري شرفه

   و جلوگيري از شيوع بيماري کرونا به اشت نص  چن ین بنر در خصوص رعایت

 در طول سالنص  تابلوهاي گردشگري 

 مبارزه با ویروص کرونا  نص  بنرهاي در خانه بمانيم و 

 نيجهت جشنواره عسل در شهر خم يجلساو هماهنگ يبرگزار

 نص  بنرها در خصوص رعایت پروتکل هاي به اشتي در سازه هاي فرهنگي

 شه اپروژه بهسازي تابلو 

و  ياستان مرکز )ره  با  اور استان ار  ينيامام خم مارستانياز م افعان سالمت در ب ریمراسم تق 

 محترم شهرستان نيمسئول

  مایت از تيم هاي ورزشي  اشيه نشين شهري



از آنان با  اور امام  ریسب  کاچ و تق  يو اه ا ياز کارگران شهردار ليمراسم تجل يبرگزار

 يشهر نيشهر و مسئول ياسالم ي،شورايدادگستر استیادستان رجمعه.شهردار ، د

 )ع يبرنامه وچدو امام  سن مجتب ژهیاز برن گان و ریتق 

افتتاح موزه دفاع مق ص با  اور امام جمعه محترم و مسئولين شهرستان در سالروز آزادسازي 

 خرمشهر

 خرداد با  اور امام15 يشه او  )ره  ينيبه مناسبت ر لت امام خم اریمراسم فراق  يبرگزار

 پخش ش  يو يت نياز شبکه خم يکه به طور مجاز يشهر نيمحترم و مسئول ن هیجمعه محترم نما

 تهيه کليپ سرداران شهي  و سردار  اج قاسم سليماني

ارش   ني)ره  که با  اور مقاماو و مسئول ينيدر سالروز ر لت امام خم يپه فرهنگ ياه ا

 امام )ره  برگزار ش  تيباستان و شهرستان در 

 و توزیع بين همشهریان تهيه وصيت نامه شه ا جهت مراسم ر لت  ارو امام)ره  

 در سطح شهر يفرهنگ يماه مبار  رماان در سازه ها يدعاها يبنر ها

 يورزش زورخانه ا  شکسوتانياز پ ریمراسم تق  يبرگزار

  ارو امام جعفر صادق )ع  عيمذه  تش زيمراسم شهادو رئ يبرگزار

 ياقتصاد  گانید  يبه آس یيکرونا امیارگانها و نهادها در ا يبا همکار يشتيمع يبسته ها ياه ا

 ياجتماع ياداره فرهنگ يهفته  جاب در سازه ها ينص  بنر ها

 در هفته  جاب ياز بانوان شهردار ریتق 



... در پار  چله عباص آباد و ساختمان پيگيري ا  اث اتاق مشاوره خانواده ازدواج،تحصيالو و..

 ق یم شهرداري و عق  قرارداد با مشاور خانواده

 تهيه کليپ فرهنگ سازي در خصوص متک یان شهري

 برگزاري مسابقه نقاشي کرونا و عي  ش یر

 ساداو  يو ع ریش   يع امیدر ا ياز پرسنل ساداو شهردار ليتجل

 به برن گان زیاز کرونا و اه ا جوا يريشگيبا مو وع پ يمسابقه نقاش يبرگزار

 تهيه کليپ فرهنگ سازي من ماسه ميزنم

 نص  تصاویر  سرداران شه ا در سطح شهر در هفته دفاع مق ص

 بازدی  در مساج 

 در کوچه صا   الزمان)ع  با  اور شهردار محترم  جشن وچدو  ارو معصومه)ص 

 و اعااي شوراي شهر

 ياجتماع يو پخش در شبکه ها يبا  اور هنرمن ان کشور خم ریش   يبرنامه ع ژهیو يبرگزار

سخن گهربار  رو  هی)ع  و  ارو زهرا )ص   همراه  يسالروز ازدواج  ارو عل يبنرها

 )ع  يعل

در موک   نيشهرستان خم ينيبه  اجتماع عزاداران  س يع د آب مع ن 3111 يواه ا يهمکار

 العطشان )ع      يساق

از  ریو تق  يانتظام يرويفرمان هي نيروي انتظامي در هفته ن با نيشهردار محترم و معاون  ارید

 تيم افعان وطن و امن



 برگزاري مسابقه خوشنویسي بمناسبت وچدو پيامبر اکرم)ص 

 )ع  يدر ش  وچدو امام  سن عسگر يو م ا  يمراسم نور افشان

 در روز مجلز نيشهرستان خم فیمحترم  مردم شر ن هیبا نما نيشهردار محترم همراه معاون  ارید

 جلسه با هنرمن ان و گرفتن نظراو آنان در خصوص برنامه هاي فرهنگي اجتماعي

 تهيه کليپ اخبار طنز پرداخت عوارو شهرداري

اداره  زيو رئ يستیاداره بهز استیبه همراه شهردار محترم و ر يستیبهز نيبا خانواده معلول  ارید

 يستیخانواده محترم تحت پوشش بهز 2به  يشتيبسته مع يواه ا  يفرهنگ

سالگرد سردار دلها  اج قاسم  نياول در سطح شهر يمانيسردار دلها  اج قاسم سل ينص  بنرها

 يمانيسل

ساعت و تع اد  38به م و  يپرسنل شهردار ژهیخانواده و مينماز و تحک يدوره آموزش يبرگزار

 نفر 51

 يمانيبه مناسبت سالگرد سردار دلها  اج قاسم سل يفرهنگ ينص  بنر در سازه ها

 ياستان مرکز ياستان ار ياز سو نيخم يشهردار ياجتماع يش ن اق اماو فرهنگ  هیبرگز

با  اور امام جمعه محترم،شهردار  يستیام اد و بهز تهيتحت پوشـش کم يبا خانواده ها  ارید

 يشتيبسته مع يمحترم اه ا

 مراسم وفاو  ارو معصومه )ص  در جوار امامزاده شاهزاده ابوطال  يبرگزار

  يدر هفته بس يجيبس شکسوتانيمقاومت س اه با شهردار محترم و پ هينا  يفرمان ه  ارید



با  اور امام جمعه محترم شهردار محترم ،  ي وزه  مل و نقل همگان ن گانیاز نما ریمراسم تق 

 نيخم يدر سالن جلساو شهردار نيشهر خم ياسالم يشورا يو اعاا استیفرمان ار ر

 از م افعان سالمت در لي)ص  و روز پرستار و تجل ن یمراسم وچدو  ارو ز يبرگزار

 )ره ينيامام خم مارستانيب

 1399 ل ايیگرامي اشت ش  باستاني 

 ل ایش   ژهیو يشهردار يساختمان ادار يدر ورود ل ایش   یيسفره آرا

 دي ماه 18سرپناه و... در  يجهت افراد ب میق  يموقت در ساختمان شهردارافتتاح گرمخانه  

)ره  با  اور شهردار محترم و                             ينيامام خم يخیتار تيشهر دوست ار کود  در ب ناريوب يبرگزار

 شهر ياسالم يشورا ياعاا

 ياسالم هنيبه م)ره  ينياستقبال از ورود امام خم يشبار روب نیمراسم نماد

 وچدو  ارو زهرا)ص  و جشن انقالب همراه يابانيو جشن خ يصلوات ستگاهیا یيبرپا

 يواعاا زيرئن ه،یبا  اور امام جمعه،شهردار،نما يساز   اج مستوف ريسالن خ هيمراسم افتتا 

 يشهر نيشهر ومسئول يشورا

 انقالب يشه ا وشه ا يخانواده ها 5با   ارید

اداره  يفرهنگ يو...در سازه ها يو پرداخت عوارو نوساز ي قوق شهرون  ينص  بنرها

 ياجتماع يفرهنگ

 شهر يبه پرداخت عوارو جهت عمران و آبادان انیهمشهر  جیتشو



 ریتصاو يو اه ا يباکر يمه   يخانواده سردار شه ياجتماع ياداره فرهنگ زيشهردار و رئ  ارید

 يرباک  انيبه خانواده معظم شه  يسه شه

 يباستان  يو شه يطهران  يانقالب شه يشه ا يبا خانوها  ارید

 کمه به سازمان هاي مردم نهاد

 خواهرخوان گي خمين با شهر بورساي کشور ترکيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره حراست -ر                                                      

و  هيکنترل تراف نيدستگاه دورب29و نص  و ترافيه   امنيتطرح جامع پایش تصویري )تهيه - 1

 و دادن لينه آن به نيروي انتظامي پوشش کامل مح وده شهر از بُع  امنيتي و ترافيکي

 سـاختمان اداري -کارگاه آسفالت-کشتارگاه-دوربين امنيتي در ساختمان آرامستان 115نص  - 2

کشـتارگاه  -در اتاق هاي نگهباني اداريمانيتورینگ  آتش نشاني و تهيه زیرساخت هاي-شهرداري

 و..

 يفتتهيه شرح وظایف نگهبانان و تهيه فرمت خـاص بابـت گـزارش دهـي نگهبانـان در هـر شـ       - 3

 نگهباني 

 مصوبه و اجراي مصوباو       77جلسه با  11 فعال سازي ستاد پ افن  شيرعامل و برگزاري-4

 مان گار براي هر سال کشيه تهيه و تنظيم دفتر -5

 تهيه صن وق انتقاداو و پيشنهاداو و پيگيري اظهاراو مردم که در این صن وق واریز ش ه-6

 

 

 

 

 

 

 

 



 روابط عمومي-ز                                                                 

 نسخه 5511به  مجموعا شماره گاهنامه شهرداري خمين 11 چاد– 1

 خبر از فعاليتهاي شهرداري 2111تهيه،انتشار بيش از - 2

 نسخه 17به تع اد تهيه و چاد و توزیع بروشورهاي مناسبتي و اطالعاتي - 3

 ع د کليپ از فعاليت هاي شهرداري 15تهيه و پخش - 4

 ع د هزار 31به تع اد  پوستر و تراکتتهيه و توزیع - 5

 شهرون ان هيو ارتباط با کل يشهردار تیفعال نمودن سا- 6

 بنر و نص  و اطالع رساني در سطح شهر و کانال شهرداري خمين 1111چاد بيش از تهيه و -7

 نشست خبري با اور خبرنگاران و روزنامه نگاران فعال در سطح شهرستان 8برگزاري -8

 تهيه دو مستن  تلویزیوني و پخش از شبکه مستن  و شبکه سه سيماي جمهوري اسالمي ایران-9

خمين و اطالع رساني خبرها،مناسبتها،تبریه اعياد،تسليت شهادو  فعال بودن کانال شهرداري-11

 ها،بيانيه ها،برنامه فرهنگي،مزای ه ها،تخفيفاو،هش ارهاي کرونایي و...

برگزاري مسابقه کتابخواني کتاب نگاهي بر زنـ گي  اـرو معصـومه)ص  در دهـه کرامـت      -11

 1399سال و مسابقه کتابخواني قصه معراج در هفته کتابخواني  98سال 

 نمونه کارو هاي تبریه سال نو به پرسنل که در ایام نوروز به پرسنل اه ا مي گردد-12

فااسـازي  -مراسـم هـا  -عکسبرداري از تمام فعاليت هاي شهرداري شامل پروژه هـاي عمرانـي  -13

 سطح شهر

 بازدی هادی ارها و -چاد و توزیع بيش از هزار دعوتنامه و لوح س اص در مراسم ها-طرا ي-14

تخفيفـاو عـوارو و... در   -فعال بودن تابلو اعالناو و اطالع رساني مناسـبت هـا و مراسـم هـا    -15

 تابلو اعالناو شهرداري



 1411-1399-1398طرا ي و چاد و توزیع تقویم سال هاي-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقليهموتوري و -س                                                              

  دستگاه لودر هی  یخر- 1

 دستگاه شلطه هی  یخر- 2

 دستگاه کاتر هی  یخر- 3

 وانت  یپرا نيیه دستگاه ماش  یخر- 4

 خودرو مزدا دوکابين دستگاه خری  دو - 5

 ته خری  یه دستگاه خودرو کاميون- 6

 خری  ماشين شستشوي سطل هاي زباله- 7

 تن  6خری  یه دستگاه جرثقيل -8
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 سازمان حمل و نقل-ش                                                             

 دست 54به تع اد  ميس يب يتاکس يروهاين يدست برا هیلباص  هيته- 1

مـاه   5به م و  في% تخف 51بم و سه ماه و با گانیبصورو را انیهمشهر يبوص برا ينيم هيته- 2

 % تخفيـف ارائـه خـ ماو صـورو    51در  ـال  ا ـر نيـز بـا      در جهت رفت و آم  به باغ ر ـوان 

 مي گيرد. 

و تعــ اد کليــه   98و  97 /27/9در تــاریخ هــاي-در روز  مــل و نقــل ریمراســم تقــ  يبرگــزار- 3

 رانن گان و با  اور م یران شهرستاني و استاني

 مترطول ممت  15111 مترطول منقطع  194111 خط کشي طول معابر بطول- 4

آشکار سازي سرعتگاه ها بـا المـان هوشـمن  مقابـل اداره بـرق یـه مـورد و ورودي از سـمت         - 5

   دي 9مي ان -بلوار معلم-ارا  و دیگر نقاط شهر

در سـطح  عمـران   ادارهآشکار سازي سرعتگاه با رنگ دو جزئي و تعمير سرعتگاه با همـاهنگي  - 6

 کل شهر در طول سال

 مورد 44رنگ آميزي خطوط عابر پياده در سطح شهر و مقابل م ارص و... - 7

 مورد 67نص  باتومي و بوچرد در تمامي جزایر مي ان هاي سطح شهر از جمله در شهر  ها - 8

 مورد 117نص  و تعویض ج اکنن ه ترافيکي در سطح شهر  - 9

اـور پرسـنل سـازمان راننـ گان     برگزاري کالص هاي آموزشي ارتقاء فرهنگ ترافيـه بـا    - 11

 جلسه 13تاکسي و  اور پليز محترم راهور 

 بنر 7پيامه و  17ارتقاي فرهنگ ترافيه از طریج نص  بنرها و ارسال پيامه - 11

 مورد   236تعویض استاپر و استاو هاي آشکار ساز خطوط عابر پياده سطح شهر - 12

ابه جایي مسافر جهت افـراد متقا ـي پـز    ص ور پروانه تاکسيراني و همچنين ص ور مجوز ج- 13

 پروانه415از طي مرا ل قانوني

 مورد 3111ان به تع اد توزیع ماسه و مواد    عفوني بين رانن گ-14



 ليتر طي دو مر له بين رانن گان تاکسي 421توزیع دو مر له الکل رایگان به ميزان -15

بالعوو و قرو الحسنه به رانن گان ميليون ریال بصورو  721مساع و جهت پرداخت مبلغ -16

 تاکسي در دوران کرونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظارت و بازرسي-ص                                                 

 امور شهرون ان يريگيماهانه آن و پ ليو تحل هیوتجز137فعال نمودن سامانه -1

ــه شــکا ي گيو رســ يبازرســ ســتميفعــال نمــودن س يراه انــ از-2  ــه  عیســر یيو پاســخگو اویب ب

 و رسي گي به آنها داوانتقاداو و نص  صن وق دریافت شکایاو و انتقا-نظراو-اویشکا

 99و  98و  97و  96پاسخگویي به شکایت مطرح ش ه در سامانه سازمان بازرسي طي سالهاي -3

 ماه 6 ها در هر تهيه شاخص هاي ارزیابي عملکرد کليه  وزه ها و ارزیابي عملکرد کليه وا -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ساير:-ض

ــا مــ جلســه  ،  يآب منطقــه ا يو  ــل مشــکالو  شــهردار يريــگيو پ يکــل اداراو اســتان رانیب

ــاز  ــهر -مع ن و تجــارو،صــنعت،  يآب و فا ــالب ، راه و شهرس ــور ش ــر ام ــ  يدفت ــر فن  يو دفت

ــتان ار ــابع طب -ياس ــل من ــياداره ک ــتي  يع ــر    وسرپرس ــنه مه ــرو الحس ــه ق ــت و بان ــه مل -بان

ــا -مــ یرکل کتابخانــه هــا-اداره کــل پســت-اداره کــل ميــراث فرهنگــي-بانــه تجــارو جلســه ب

نماینــ ه محتــرم مجلــز    -نوبــت 2معاونــت محتــرم اســتان ار   —اســتان ار محتــرم ســه نوبــت   

-هيــاو مــ یره شــرکت بــازآفریني شــهري محتــرم اعاــاي -نوبــت 11شــوراي اســالمي بــيش از 

م هيـــاو مـــ یره شـــرکت بـــازآفریني اعاـــاي محتـــر-معـــاون محتـــرم وزیـــر راه و شهرســـازي

 کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 


