


عملکرد شهرداري خمین

1396/10/1از تاريخ 



سوم                فصل 

تصويرياقدامات صورت گرفته همراه با مستندات مشروح 

منابع انساني-پشتیباني-مالي-حوزه اداري-الف

نیروي مورد نیاز ساختار خود % 30باتوجه به اهمیت و ضرورت سرمايه انساني و اينکه شهرداري با کمتر از -1

اه متناسب با مشغول بکار بود همین تعداد هم از توان و تخصص آنها استفاده نمي شد که افراد بتوانند در جايگ

ايگان و يا تايپیست توان و تخصص خود فعالیت کنند بعنوان مثال کارشناسان ارتباطات و بهداشت محیط بعنوان ب

از اين موارد کهه  بکارگرفته شده بودند ويا کارشناس مکانیک در شهرسازي بکارگرفته شده بود که ده ها نمونه

اصالح گرديد و از افراد متناسب با توان و  تخصص و تجربه آنها استفاده شد

اجراي رويکرد برون سپاري کلیه امور به بخش خصوصي-2

نفر بوده که بدلیل عدم امکهان  75پیماني شهرداري-قراردادي-در ابتداي ورود اينجانب نیروي رسمي-3

نفر نیرو بدلیل استفاده از رويکرد بهرون سهپاري   21بازنشستگي تعداد-جذب نیرو باتوجه به انتقال ماموريت

.هیچگونه خللي در انجام خدمات و امورات رخ نداد



ات گانه بشرح ذيل و بهره برداري بسیار عالي از جلسات و مصهوب 17تشکیل جلسات ساماندهي -4

ي و ارزشهیاب -کمیته حقوقي و امالك-شوراي پژوهش-کمیته درآمدي-شوراي مديران. .)آنها

ت معاونه -عمهران و شهرسهازي  معاونهت  -شوراي بسیج-منکرامر به معروف و نهي از -انتصاب

-لپدافنهد غیرعامه  -ستاد بحران-مشاغل مزاحم-انشعابات غیر مجاز-خدمات و ايمني شهري

(سازمان حمل و نقل-100ماده -77ماده -بازآفريني و مناسب سازي



















اريخ  اقهدام از  ته  برنامه ريزي جهت به سازي و تعويض پوشه هاي کلیه پرونده هاي شهرسازي -5

پوشته تاکنون تعويض گرديده است23810، 1399/11/1الي 1399/2/7



شهرسازيبرنامه ريزي و اقدام جهت اسکن کلیه پرونده هاي -6

برنامه 1399/2/7در تاريخ برنامه ريزي و اقدام جهت جداسازي پرونده هاي مادر شهرسازي  -7

پرونده تفکیک گرديده است35، 1399/11/1ريزي شده و  تا تاريخ 



وده اسهت  ايجاد انگیزه در افراد با در نظر گرفتن حداکثر رفاهیات که از لحاظ قانوني ممکن ب-8

پرداخت میلیون ريالي و  400پرداخت وام هاي میلیون توماني قرض الحسنه 20من جمله تسهیالت 

هزارتومهان بهوده ، تقهدير از    600میلیون تومان در سال که قبال کمتر از 10سرانه رفاهي بیش از 

روز روز مهندس،روز کارگر،روز کارمند،روز حسهابدار،روز پهدر و  )پرسنل در مناسبتهاي مختلف

مديران و ،شريک شدن در غم و شادي آنها ،مشارکت آنان در تصمیم گیري ها،تشکیل شوراي(مادر

نهادات،اجراي جلسات هفتگي،تشکیل شوراي پژوهش و کارگروههاي کارشناسي،تشکیل نظام پیشه 

بتها نمودار سازماني و انتصاب افراد بر اساس شرايط احراز ،اجراي برنامه هاي با نشها  در مناسه  

ارر و تهارر رحمانیهه،ت  ( ع)برگزاري مراسم براي کلیه پرسنل در هتهل امهام رضها   )براي پرسنل 

مینهه  ،مشارکت آنها در تهیه برنامه حوزه خود،ايجهاد ز (الماس،تارر آفتاب،سالن ورزشي بحران

سازمانيزيارت براي کلیه پرسنل،دادن اختیارات و مسئولیت مناسب با سیاست 



سالپايانجشن:مناسبتوفعالیتعنوان

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

96/ 12/ 25لغايت 96/ 12/ 22:تاريخ اجرا

(ع)رضاامامهتل:اجرامکان

-شرکتي ها-قراردادي-کلیه پرسنل رسمي:جامع هدف
فضاي سبز با خانواده-خدمات شهري

پذيرايي میوه -اجراي مراسمات شاد:ساير توضیحات
و توزيع هداياو شام 



برگزاري جشن روز کارگر  :عنوان فعالیت و مناسبت
برگزاري جشن روز کارگر با حضور :مختصرشرح 

امام جمعه محترم و شهردار محترم و پرسنل شهرداري

مسجد جامع:مکان اجرا1397ارديبهشت  11:تاريخ اجرا

پرسنل شهرداري خمین:جامع هدف

اين مراسم با حضور امام جمعه و شهردار و ديگر مسئولین :ساير توضیحات

شهرستان و پرسنل شهرداري بخصوص کارگران زحمتکش اين 

در اين مراسم از حاضرين در مراسم و پرسنل شهرداري.اداره برگزار شد

.پذيرايي بعمل آمد و از نیز زحمات کارگران تقدير بعمل آمد 



شرکتيوقرارداديورسميپرسنلبرايجشن:مناسبتوفعالیتعنوان

جهت تقدير و تشکر از :شرح مختصر از مراسم

خدمات پرسنل رسمي و قراردادي و شرکتي 

شب مراسمي در تارر رحمانیه گرفته شد3طي 

97/ 4/ 10:تاريخ اجرا

کمرهشهدايمیدانجنبرحمانیهپذيراييتارر:اجرامکان

ارج نهادن به پرسنل زحمت کش :جامع هدف
شهرداري خمین

-شهردار-در اين مراسم که امام جمعه:ساير توضیحات

رئیس و اعضاي شوراي اسالمي شهر و پرسنل شهرداري 

.حضور داشتند

پس از اجراي مراسمهاي گوناگون و جذاب و شاد شام بین پرسنل 

.سرو شد



برترکارمندانازتقديروکارمندروزگرامیداشت:مناسبتوفعالیتعنوان

اهداء کارت هديه به همراه :شرح مختصر از مراسم
يک شاخه گل

خمینشهرداري:اجرامکان97/ 6/ 4:تاريخ اجرا

ايجاد انگیزه بین کارمندان و قدرداني از :جامع هدف
اين عزيزان

در اين مراسم که روبروي نمازخانه شهرداري:ساير توضیحات

برگزار شد با حضور شهردار و  اعضاي شوراي اسالمي شهر و 

پرسنل شهرداري  همراه بود و در ادامه با سخنراني شهردار محترم 

و يکي از اعضاي شوراي اسالمي شهر همچنین اهداء هدايا به

.کارمندان همراه بود



رحمانیهتارردرکارگرانازتجلیلمراسمبرگزاري:مناسبتوفعالیتعنوان

از کلیه قشر کارگري شهرداري در حوزه عمران:شرح مختصر از مراسم

موتوري  در طول سه شب بصورت جداگانه به اتفاق -خدمات شهري-

خانواده پذيرايي و تقدير و تشکر بعمل آمد

رحمانیهپذيراييتارر:اجرامکان97/10/22:تاريخ اجرا

تقدير از کارگران :جامع هدف

-عمراناز کلیه قشر کارگري شهرداري در حوزه : ساير توضیحات

به اتفاق بصورت جداگانه شب سه موتوري در طول  -شهريخدمات 

آمدپذيرايي و تقدير و تشکر بعمل خانواده 



زنروزوسالپايانجشن:مناسبتوفعالیتعنوان

گرامیداشت میالد حضرت :شرح مختصر از مراسم

و گرامیداشت روز مادر و روز زن( س)فاطمه زهرا

به شکرانه يکسال خدمت

97/ 12/ 10:تاريخ اجرا

دانشجوشهدايبلواردرواقعالماسپذيراييتارر:اجرامکان

ارج نهادن به خدمت بازنشستگان،همراهي :جامع هدف
همسران و تالش هاي مهندسان

رئیس و-شهردار-در اين مراسم که امام جمعه:ساير توضیحات

.اعضاي شوراي اسالمي شهر و پرسنل  شهرداري حضور داشتند

پس از اجراي مراسمهاي گوناگون و جذاب و شاد به اهداي 

.هدايا و لوح سپاس به پرسنل پرداخته شد 



کارگرروز:مناسبتوفعالیتعنوان

در طبقه همکف شهرداري از تمامي:شرح مختصر از مراسم

و کارگران نمونه با اهداء هديه (  رسمي و قراردادي)کارگران

.بصورت نقدي تقدير گرديد

خمینشهرداري:اجرامکان98/ 2/ 11:تاريخ اجرا

تقدير  و تشکر از پرسنل کارگري:جامع هدف

-در اين مراسم که با حضور امام جمعه:ساير توضیحات

رئیس و اعضاي شوراي اسالمي و تمامي پرسنل-شهردار

بخصوص کارگران شهرداري برگزار گرديد و در انتها به 

.کارگران  نمونه هديه اي اهداء شد



فیلمپخشبازنشستگانوزنروزازتجلیل:مناسبتوفعالیتعنوان

فطرسعیدعیدمناسبتبهسالندر

تماشاي فیلم پرسنل و کارگري به همراه :شرح مختصر از مراسم

خانواده و اهداء کار و پذيرايي به صرف میوه و شیريني

رلهسینما:اجرامکان98/ 3/ 28:تاريخ اجرا

تشکیل هرگونه دورهمي به  مناسبت هاي  مختلف :جامع هدف

جهت ايجاد صمیمیت و  همدلي بین پرسنل  بهمراه خانواده

تماشاي فیلم پرسنل و کارگري به همراه :ساير توضیحات
خانواده هاي خود در سینما رله



کارمندروز:مناسبتوفعالیتعنوان

تقدير و تشکر از تمامي کارمندان:شرح مختصر از مراسم

با اهدا کارت هديه و تابلو و شاخه گل و شکالت

خمینشهرداري:اجرامکان98/ 6/ 4:تاريخ اجرا

تقدير  و تشکر از پرسنل کارمندي:جامع هدف

شهردار محترم میز به میز در اتاقهاي پرسنل :ساير توضیحات

.حضور يافتند و به کارمندان عزيز تابلو و شاخه هاي گل اهدا کردند



شهرداريپرسنلآموزاندانشازتقدير:مناسبتوفعالیتعنوان

تقدير  از دانش آموزان نمونه :شرح مختصر از مراسم
و سال اولي ها و اهدا  کادو

98/6/27:تاريخ اجرا 

شهرداريسالنهمکفطبقه:اجرامکان

تشويق دانش آموزان پرسنل :جامع هدف

مراسمي که با حضور شهردار و رئیس و:ساير توضیحات

اعضاي شوراي اسالمي و پرسنل شهرداري همراه بود و در

.انتها به فرزندان موفق پرسنل لوح سپاس  و هدايا اهدا شد



بازنشستگانازتجلیلمهندسزن،روزروزازتجلیل:مناسبتوفعالیتعنوان

مراسم در تارر الماس برگزار گرديد و از تمامي :شرح مختصر از مراسم

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

و از مهندسین با اهدا تنديس و شیريني تجلیل و همینطور از کارگران 

و کارمندان نمونه با اهدا جوايز تقدير بعمل آمد

98/ 11/ 28:تاريخ اجرا

دانشجوشهدايبلواردرواقعالماسپذيراييتارر:اجرامکان

تقدير از تمامي پرسنل:جامع هدف

رئیس و -شهردار-در اين مراسم که امام جمعه:ساير توضیحات

.اعضاي شوراي اسالمي شهر و  پرسنل شهرداري حضور داشتند

پس از اجراي مراسمهاي گوناگون و جذاب و شاد به اهداي هدايا 

.و لوح سپاس به پرسنل پرداخته شد 



سبزفضايوشهريخدماتکارگرانازتقدير:مناسبتوفعالیتعنوان

(ع)رضاامامتارردر

تقدير ازکارگران خدمات شهري و فضاي :مراسمشرح مختصر از 

(ع)پذيرايي امام رضادر تارر سبز 

--------:تاريخ اجرا

(ع)رضاامامهتلپذيراييتارر:اجرامکان

تقدير از کارگران:جامع هدف

تقدير از کارگران خدمات شهري و فضاي:ساير توضیحات

که با -سبز بابت زحماتي که در ماه محرم بعمل آوردند

سخنراني امام جمعه محترم و مجري برنامه آقاي فتحي 

بودند و کلیه کارگران  به اتفاق خانواده پذيرايي و از 

.آنان تقدير و تشکر بعمل آمد



خدماتکارگرانازتقدير:مناسبتوفعالیتعنوان
مقدسدفاعهفتهبمناسبتمهتابتارردرسبزفضايوشهري

فضايتقدير ازکارگران خدمات شهري و :مراسمشرح مختصر از 
پذيرايي مهتابسبز در تارر 

--------:تاريخ اجرا

صنعتيشهركروبرويمهتابتارر:اجرامکان

تقدير از کارگران:جامع هدف

سبز تقدير از کارگران خدمات شهري و فضاي:ساير توضیحات

اني که با سخنر-بابت زحماتي که در ماه محرم بعمل آوردند

ه امام جمعه محترم و مجري برنامه آقاي فتحي بودند و کلی

شکر کارگران  به اتفاق خانواده پذيرايي و از آنان تقدير و ت

.بعمل آمد



شهرداريدرشاغلمعززجانبازانازتجلیل:مناسبتوفعالیتعنوان

در ساختمان آتش نشاني از جانباز :شرح مختصر از مراسم
سال دفاع مقدس که شاغل در شهرداري مي باشد توسط 8

شهردار محترم تقدير بعمل آمد

1399/1/10:  اجراتاريخ 
نشانيآتشساختمان:اجرامکان

جانبازان معزز شاغل در شهرداري:جامع هدف

ل کار به محاين حوزه تجلیل از جانبازان معزز شاغل و همراهي شهردار محترم و معاونت :توضیحاتساير 

پرسنل مشمول اهداء کارت هديه و گل و شیريني بمناسبت بزرگداشت اين روز



کارسبداهداءوکارگرروزمراسمبرگزاري:مناسبتوفعالیتعنوان
بحرانسالندرگلو

تقدير از زحمات کارگران خدوم شهرداري : مراسمشرح مختصر از 
بمناسبت  هفته بزرگداشت کار و کارگر

1399ارديبهشت 2: تاريخ اجرا

بحرانسالن:اجرامکان

تقدير از زحمات کارگران خدوم شهرداري: جامع هدف

وبات و ديگر در اين مراسم که با بسته هاي معیشتي از جمله برنج و حب: ساير توضیحات

هزارتومان  از طرف شهردار 300موارد  مصرفي بهمراه شاخه گل و کارت هديه به مبلغ 

.يدمحترم  به کارگران خدوم و زحمتکش شهرداري در سالن ورزشي بحران اهداء گرد



شهرداريبازنشستگانازتجلیلجهتمراسمبرگزاري:مناسبتوفعالیتعنوان

از بازنشستگان شهرداري به  پاس :شرح مختصر از مراسم
سالها خدمت  توسط شهردار محترم تقدير بعمل آمد

1399/4/5: تاريخ اجرا 

شهردارياداريساختمان:اجرامکان

بازنشستگان شهرداري:جامع هدف

برگزاري مراسم جهت تجلیل از :توضیحاتساير 

بهمراه اهداء 1399شهرداري در سال بازنشستگان 

تقدير و کارت هديه و گل لوح 



رعايتباپرسنلبرايتفريحياردويبرگزاري:مناسبتوفعالیتعنوان
بهداشتيهايپروتکلنکاتتمامي

اردوي يک روزه به شهر سامان  :شرح مختصر از مراسم

1399شهريور 9: تاريخ اجرا

سامانشهر:اجرامکان

جهت رفاه حال پرسنل:جامع هدف

برگزاري اردوي تفريحي جهت:ساير توضیحات

رفاه حال پرسنل  که بصورت يکروزه انجام شد



عوارضموقعبهکنندگانپرداختتجلیل:مناسبتوفعالیتعنوان

تقدير از اشخاصي که:شرح مختصر از مراسم
بموقع عوارض  نوسازي را پرداخت مي کنند

1399/6/31: تاريخ اجرا

شهرداريمحوطه:اجرامکان

اشخاصي که عوارض نوسازي را بموقع :جامع هدف
پرداخت مي کنند

در اين مراسم شهردار محترم از :ساير توضیحات

همشهرياني که عوارض خود را بموقع پرداخت

کرده اند با اهداي لوح سپاس و هدايا تقدير کردند



شهرداريمحوطهدرکارمندروزدرجشنبرگزاري:مناسبتوفعالیتعنوان

تقدير از کارمندان رزمندگان و:شرح مختصر از مراسم
دانش آموزان

1399/6/31: اجراتاريخ 

شهرداريمحوطه:اجرامکان

تشويق کارمندان نمونه و دانش آموزان نمونه:جامع هدف

برگهزاري جشهن در روز کارمنهد در محوطهه     :توضیحاتساير 

و اهداء لوح تقدير بهمهراه گهل و کهارت هديهه بهه      شهرداري 

و هديهنمونه و اهداء و اهداء لوح تقدير بهمراه کارت کارمندان 

ل در پرسنسوم گل جهت تقدير از دانش آموزان رتبه هاي اول تا 

تمامي مقاطع و همچنین اهداء لهوح بزرگداشهت و عسهل بهه     

اين ايثارگران،رزمندگان و فرزندان شهداء و جانبازان شاغل در

روز



زنروزبمناسبتزنپرسنلازتقدير:مناسبتوفعالیتعنوان
((س)زهراحضرتوردت)

تقدير از  بانوان اداره بمناسبت:شرح مختصر از مراسم
(س)وردت حضرت زهرا

1399/11/15:تاريخ اجرا

شهرداريساختمان:اجرامکان

بانوان اداره:جامع هدف

تقدير و تشکر  از بانوان اداره بمناسبت وردت:ساير توضیحات

که  با شاخه هاي گل و هدايايي از سوي ( س)حضرت زهرا

شهردار محترم به بانوان اداره اهدا گرديد



(ع)عليحضرتوردتپدرروز)مردپرسنلازتقدير:مناسبتوفعالیتعنوان
(مهندسروزو

تبريک روز مرد و روز مهندس به :شرح مختصر از مراسم
پرسنل شهرداري

1399/12/15:تاريخ اجرا

شهردارياداريساختمان:اجرامکان

مهندسین شهرداري  :جامع هدف

تقدير و تشکر از مهندسین شهرداري و تبريک :ساير توضیحات

روز مرد به پرسنل شهرداري  با شاخه هاي گل و هدايايي 

از سوي شهردار محترم به آنها اهدا گرديد



اماندهي و راه تهیه برنامه سارنه براي کلیه حوزه ها و ارزيابي پرسنل و عملکرد آنها از طريق س-9

اندازي سیستم برنامه ريزي و تجزيه و تحلیل عملکرد آنها در هر سه ماهه















































احصاء فرايند عملیات و اقدام براي باز مهندسي آنها -10



شرح وظايف و ابالغ براي هر پست سازماني تهیه -11

















ا،زمینه رزم جهت استفاده از تجربیات ديگر شهرها،حضورکارکنان در سمینارهتهیه -12

ل  نمايشگاه ها،استفاده از مشاوران ملي در جهت آمهوزش و يهادگیري و بهاربردن تهوان پرسهن     

هاي ملي اسالمشهر و شرکت در سمینار-مشهد-قم-بازديد از عملکرد شهرداري ها،اصفهان:نمونه

ن دفه -هوشمندسازي شههرها :و استاني توسط خود و همکاران جهت ارتقاء سطح علمي  از جمله

بازآفريني -بهداشتي زباله

مشهد -بازديد از فرايند تفکیک پسماند در کارخانه بازيافت اصفهان-

هان بازديد از فرايند تفکیک از مبدا و ماشین آرت بکار رفته در کارخانه بازيافت اصف-

ز تحقیقات برگزارکننده مرک)شرکت در کارگاه آموزشي طراحي مهندسي لندفیل هاي بهداشتي-

( راه و مسکن و شهرسازي

شرکت در نمايشگاه ماشین آرت مديريت پسماند و تفکیک از مبدا -

تيصنعطراحي و ساخت مدفن هاي مهندسي بهداشتي براي  پسماندهاي شهري،بهداشتي و -

( دکتر ريحاني ،مهندس ملکي)دعوت از متخصصین طراحي لندفیل -



او نصب سیستم کامل تلفن داخلي جهت تسهیل در ارتباطات و کاهش هزينه هخريد -13



تجهیزات کامل بابت اسکن پرونده هاي شهرسازي خريد -14



راه اندازي میز خدمت الکترونیک-15



خهدمات  واگذاري کارها به بخش خصوصي که فعال بصورت کامل آرامستان ، کل فضاي سبز ،-16

شهري ، نگهباني ، نظافت و تاسیسات ساختمان اداري واگذار شده است 







شهرداريساماندهي کامل وضعیت بسیار اسف بار و تاسف بار انبارهاي -17

فروش اموال و کارهاي مازاد و اسقاطي در دو نوبت-18



یگیهري  تشکیل کمیته درآمد و شفاف سازي میزان مطالبات شهرداري در تمام سرفصل هها و پ -19

قانون نوسازي12و ماده 77وصول مطالبات از طريق ماده 











بطوريکه اين کمیسهیون : 77فعال نمودن کمیسیون ماده -20

جلسه داشهته و  8فقط 97و 96در سنوات قبل و همچنین سال 

تعداد 99و 98و 97راي صادر نموده ولي در سال 36تعداد 

805پرونده مطرح و تعداد810جلسه برگزار شده و تعداد32

کل آرا بنفع شهرداري صهادر و در  % 99راي صادر که بالغ بر 

جهت وصول مطالبات تسهیل شده است



رداري و دسته بندي مطالبات و پیگیري مطالبات کالن شهه -21

مشارکت اداره برق و گاز جهت وصول مطالبات 





تهیه آئین نامه شهوراي پهژوهش و گروهههاي کارشناسهي نظهام      -22

اه در جهت پیشنهادات و مشارکت علمي کلیه کارکنان و هیات علمي دانشگ

بعنهوان  ايجاد زمینه علمي مناسب تصمیم گیري و انتخاب شهرداري خمین

1398پژوهش برتر استان در سال 







اجراي آئین نامه ورود و خروج و انضبا  اداري در ورود و خهروج  -23

کارت ساعت عدد 5تهیه حداقل پرسنل و 



سهاله شههرداري جههت    5پیگیري و تهیه و تدوين و تصويب برنامه -24

جلوگیري از سلیقه کاري



.(..سامان و-مشهد-قم)برگزاري اردوهاي تفريحي براي پرسنل-25



یه سهم بیمه تکمیلي براي کل%  50کمک در جهت بیمه تکمیلي تامین -26

پرسنل



نفر کارگران براي اولین بار و افزايش20اعطاي کمک هاي ساير به -27

نفر از کارگران و افزايش حقوق آنهان بطهور   8درصد مزاياي ساير براي 

تومان500000متوسط ماهانه حدود 



-تسهويه -جابجهايي -کهارايي -طراحي نمونه فرمهاي–28

ماده 14اخطار بند -55ماده 20بند اخطار -100اخطار ماده 

رم ههاي  دستورالعمل پرداخت اضافه کار و تهیه کلیه فتهیه –55

ههاي  مورد نیاز و باز مهندسي فرم هاي قديمي،تهیه نمونه فرم

خانهه  کار-گزارش ،گروه هاي تعمیرات،ماشین آرت، نگهبانان

آسفالت 



































انتهیه دستورالعمل کمک مالي به دانش آموزان و دانشجوي-29









از اعتبههارات تملههک دارايههي و تخصههیص  مبلههغ اسههتفاده -30

ريال بابت اجراي پروژه هاي مختلف شهري 33/465/000/000

قانون مالیات بر ارزش افهزوده و  17ماده 7از تبصره استفاده -31

ريهال از محهل ارزش افهزوده    35/640/000/000برگشت مبلغ 

پرداختي شهرداري و هزينه کرد آن در امورات عمرانهي و جهاري   

ه بهوده  رزم بذکر است مبالغ فوق بجز مبالغ مندرج در بودجه سارن

. است



امورتهیه نرم افزار تهیه شده جهت تسريع در -

کامل حسابداريسیستم -32



کاغذاداري وحذف اتوماسیون -33





-شهن -آسهفالت )افزار مخصوص کارگاه هاي شهردارينرم -34

(بتن-ماسه



افزار مخصوص گلخانهنرم -35



افزار مخصوص کشتارگاهنرم -36



افزار مخصوص نام گذاري کوچه هها و سهاماندهي نهام    نرم -37

گذاري ها و کوچه هاي بي نام



100افزار ارتبا  با مشترکین کمیسیون ماده نرم -38



جمهع آوري پسهماندهاي خشهک و    براي APنرم افزار و تهیه -39

نخاله ساختماني از طريق شرکت هیکو



ر زيرساخت هاي رزم در ساختمان اداري جهت اجراي اکثتهیه -40

ضهاي  ف-بندهاي طرح تکريم ارباب رجوع اعم از صندوق پیشنهادات

وعپذيرايي ارباب رج-مناسب نشستن فضاي مناسب فرهنگي











دستگاه کهارت  4افزارهاي ورود و خروج و تهیه  و تنظیم نرم -41

ساعت  



سرور و فاير وال جهت جلهوگیري از حمهالت سهايبري و   تهیه -42

حفاظت از نرم افزارهاي شهرداري



نامه با اداره کل پست استان مرکهزي در خصهوص  عقد تفاهم -43

عملیات نصب پالك آبي روي امالكو  شروع   GNAFاجراي طرح 











پروژه اخذ کد ملي مالکین و کهد پسهتي امهالك و در   شروع -44

و کهد ملهي بهه    3200نتیجه دريافت و ثبت کد پستي بهه میهزان  

1399/10/1امالك تا 2100تعداد



موثر در جهت انجام کاهش مصرف انهرژي و رعايهت   اقدامات -45

الگوي مصرف در تمام فضاهاي متعلهق بهه شههرداري و فضهاهاي     

عمومي شهري



-دستگاه سخت افزار کامل در ايهن دوره شهامل   210خريد-46

تلفن ويپسیستم -ups-سرور-پرينتر-کیس



فرهنگي -اندازي و فعال سازي حوزه هاي روابط عموميراه -47

زيباسازي-نظارت و بازرسي-اجتماعي



حوزه معاونت عمران و شهرسازي-ب

متري حدفاصل میدان فوق 35و ( ورودي قورچي باشي)مطالعه و اجراي میدان شهداي کمره -1

(زيباسازي-فضاي سبز-تملک،زيرسازي،جدول و آسفالت و کف فرش میدان)دي 9تا 





قسهمتي  -تملک،زيرسازي،آسفالت )متر  565بطول ( وريت)اجراي خیابان ساحلي جنوبي -2

(جدول گذاري-کف فرش



یج تها  اجراي کف فرش و مناسب سازي بلوار شهید بهشتي و بازسازي جدول بعد از میدان بس-3

انتها



متر مربع 780کف فرش،جدول گذاري،مناسب سازي خیابان منتظري جنوبي حدود -4



میدان مدرس.... بازسازي کامل شامل  کف فرش و مناسب سازي و-5



ساخت سرويس بهداشتي و اتاق شیر مادر در میدان مدرس-6



(ساختمان اداري-سوله-ديوارکشي)مطالعه، طراحي و اجراي ساختمان موتوري-7



تکمیل ديوارکشي و نصب درب هاي ورودي میدان تره بار -8



اي مطالعه،طراحي و اجراي پارکینگ خودروهاي سنگین و دو پل دسترسي و راه هه -9

ورود و خروج 





انده اجراي فرايند و عقد قرارداد و شروع عملیات اجرايي و تملک بخش هاي باقیم-10

% 40با پیشرفت فیزيکي ( ره)مجتمع فرهنگي،اداري،تجاري و تفريحي امام





مطالعه و اجراي انجام عملیات  و بهره برداري ساختمان کارگران-11



بهسازي و مناسب سازي گلزار شهدا-12



ديل میدان شناسايي نقا  حادثه خیز تصادف و ترافیک و رفع دو نقطه مهم شامل تب-13

قدس به چهارراه قدس و ايجاد دوربرگردان در ابتداي میدان مدرس 





% 40مطالعه و طراحي و اجراي پروژه روز بازار و پیشرفت فیزيکي -14





ههاي  تهیه طرح بهسازي کلیه سرويس هاي بهداشتي سطح شهر بخصهوص ورودي -15

طه اراك و همراه با محواراك و تهران و بهسازي کامل سرويس بهداشتي ورودي تهران و 

سازي و حصارکشي و تامین آب گرم



بهسازي پارك ترافیک-16



رفع خطر تعیین تکلیف مجتمع آفتاب و شروع عملیات اجراي آن توسط شهرداري و-17

مترمربع4000بزرگ ريزش ساختمان مجاور و اجراي سقف و اسکلت به مساحت 





طرح کامل نماسازي بیرون و داخل مجتمع آفتابتهیه -18











نوسازي کامل و جلوگیري از تخريب ساختمان داخل مجموعه گلخانه-19



کامل ساختمان اداري سايت کارخانه آسفالتنوسازي -20



تکمیل کف فرش پارك باستان-21



تعمیرات اساسي عمراني در سايت بازيافت و بازسازي کلیه جداول -22



و تصهويب  تهیه طرح توجیهي براي سايت کارخانه آسفالت و سنگ شکن و پیگیري-23

داث جديد،احمیلیارد تومان وام براي سايت فوق جهت ايجاد کارخانه آسفالت 1/8اخذ 

تن شن و ماسه 1000شکن جديد با دستگاه هاي مدرن و امکان تولید حدود کارخانه سنگ 

و ايجاد کارگهاه بهتن آمهاده کهه     ( کف پوش)و ايجاد کارخانه بتن پالكدر طول روز 

در . تبزرگترين سرمايه گذاري پايدار و ايجاد درآمد پايدار براي خمین ايجاد شده اسه 

انه کارخ-میلیارد تومان بابت ايجاد کارخانه آسفالت12مجموع در اين کارگاه ها حدود 

ت و مهي  کارگاه تولید شن و ماسه هزينه شهده اسه  -کارگاه تولید بتن-تولید کف پوش

گذاري در حهال حاضهر    درآمد پايدار براي شهرداري باشد و ارزش سرمايه % 30تواند

. میلیارد تومان است100باري 







سال بود که تعطیل شده بهود  و خهود   2با توجه به اينکه معدن شهرداري بیش از -24

ت شهرداري شن و ماسه را از کارخانه هاي مجاور تهیه مي نمود و صنعت ، معدن و تجهار 

میلیون تومان جريمه کرده بود شهرداري در نظر400بدلیل اشتباه برداشت شهرداري را 

دانه اي که داشته بود که مبلغ مذکور را به صورت اقسا  پرداخت کند با پیگیري هاي مج

ي و صورت گرفت از طريق وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت و همکاري هاي استاندار

میلیون کاهش يافت  15میلیون تومان به 400مسئولین شهرستان و تالش شبانه روزي اين 

ها اخذ و موفق شديم پروانه مجوز بهره برداري معدن و کارخانه شن و ماسه را بعد ازسال

نمائیم که کاري بسیار طاقت فرسا و سخت بود















هزارتن در 115هزارتن در سال به 80مجوز افزايش برداشت از معدن سنگ از اخذ -25

سال



ويب آئین راه اندازي و فعال سازي ستاد بازآفريني و پیگیري اقدامات قانوني و تص-26

میلیارد تومان و پیگیري مجدانه 550نامه ها و تهیه پروژه هاي اقدام  مشترك در حدود 

يهن  آنها احصاء خدمات ارائه شده در بافت تاريخي و پیگیر ي مطالبات شههرداري در ا 

لبهات  بخش ، پیگیري دريافت قیر براي محله هاي بهازآفريني و احصهاء پیگیهري مطا   

تومهان  350000000شهرداري در خصوص يارانه صدور پروانه در بافت تاريخي که مبلغ 

ريال بابت آسهفالت   4500000000بابت صدور پروانه ها در حال دريافت مي باشد و مبلغ 

هزار مترمربع معابر خاکي و فرسوده دريافت شد 25



تهیه بروشور آشنايي با حوزه بازآفريني-27



ول ايجاد و اجراي رويکرد مناسب سازي در سطح کل شهر و پروژه ها و تعیهین مسهئ  -28

بلهوار  -يبلوار شهید صدوق-براي مناسب سازي و مناسب سازي معابر شامل بلوار پاسداران

بلوار قدس و بنوعي در کلیه محدوده شهري-شهید منتظري



سهتان  براي اولین بار در سطح ا( خمین شهر بدون مانع)طرح جامع مطالعاتي تهیه -29

مرکزي







هها و  تهیه الگوي دور درختي براي جلوگیري از سلیقه کاري و اجرا در اکثهر پارک -30

معابر



و اصهالح  تهیه الگوي پل سازي  بر اساس اصول فني جهت جلوگیري از سلیقه کاري-31

پل 100حدود 



الح حدود و اص( جلوگیري از سلیقه کاري)تهیه الگوي سرعت گیرها بر همین اساس -32

سرعت گیر در سطح شهر خمین30



عاشورا و نصب نرده در اطراف آن پیگیري و اجراي جداره سازي میدان -33



هکتهاري حدفاصهل    32تهیه طرح شهرسازي و جلوگیري از خرد شدن اراضهي  -34

رح بلوارشورا و گردان روح اهلل و با هدف مستقیم سازي خیابان آيهت اهلل سهعیدي  طه   

و (خهدمات عمهومي  )توسط مشاور تهیه شده و در طرح مربوطه کلیه سرانه هاي شهري

یون ديده شده که در کمیسه (ع)گذرها همراه با اصالح هندسي میدان حضرت ابوالفضل

.بحث مستقیم شدن خیابان آيت اهلل سعیدي تصويب گرديد5ماده 









35778میهزان  به فرش مترمربع کف 38124جداول گذاري و کانیوا به میزان-35

مترمربع 



تهیه طرح و اجراي کانال جمع آوري آبهاي سطحي خیابان مصطفي خمیني-36



ان تهیه طرح و اجراي کانال جمع آوري آبهاي سطحي خیابان فرهنگسرا از میهد -37

متر و اجراي انشعاب فرعي1100ورزش و مردم تا رودخانه به طول 



مورد زمین و بناي مخروبه 60براي حدود 110اجراي ماده -38



جراي آنمطالعه میدان جهاد و مشکالت ترافیکي و تهیه طرح ترافیکي و زيباسازي میدان و ا-39





یهات  مطالعه میدان معلم باتوجه به مشکالت ترافیکي و تهیه طهرح و اجهراي عمل  -40

زيباسازي



اصالح مشکالت ترافیکي و نوسازي جداول بلوار شهدا و زيباسازي آن-41



(آنیليادواردو)اصالح مشکالت ترافیکي و نوسازي جداول خیابان ساحلي شمالي -42



جداول و زيباسازي میدان و خیابان شهید شمسينوسازي -43





احداث سرويس بهداشتي در محله سبزيکار-44



احداث و حصارکشي پارکینگ در محله سبزيکار-45



دان تها میه  (ره)حدفاصل خیابان امام خمیني-کف فرش پیاده رو خیابان ساحلي-46

ادواردو آنیلي



آب باتوجه به اينکه در مسیر کوچه شهید هاني خسهروي کانهال سهنتي انتقهال    -47

ل بهود  کشاورزان بوده و تردد به داخل منازل و پارك خودرو براي ساکنین بسیار مشهک 

متر طول لوله گذاري و کانیوا کهارگزاري شهد و   200بدين منظور کل مسیر کوچه بطول

. آسفالت کوچه انجام شد



کشهاورزان  باتوجه به اينکه در مسیر کوچه شهید شاه قلي کانال سنتي انتقهال آب -48

ن منظهور  بوده و تردد به داخل منازل و پارك خودرو براي ساکنین بسیار مشکل بود بدي

چه مترطول لوله گذاري و کانیوا کارگزاري شد و آسفالت کو360کل مسیر کوچه بطول

انجام شد و لوله گذاري کوچه شهید مرادي و سخاوت و کانیو آنها 



جهراي  و تهیه طرح ترافیکي و عملیهات  ا ( شهید اسکندري)مطالعه میدان خطیب -49

کامل اصالح میدان مذکور و زيباسازي آن و پیاده روهاي اطراف آن 



آتش نشاني خمین2احداث و بهره برداري  ايستگاه شماره –50







تهیه و تکمیل طرح  پهنه بندي حريم -51





اجراي پروژه ممیزي کل  فضاهاي شهر خمین -52



تهیه طرح مطالعاتي پارکینگ میدان شهید خلیل عباسي-53



کیلهومتر جههت زيباسهازي و    3تهیه طرح مطالعاتي رودخانه خمین بهه طهول   -54

گردشگري 







تهیه طرح مطالعاتي ساماندهي ترافیکي شهرستان خمین-55



تهیه طرح مطالعاتي جمع آوري آب هاي سطحي جهت ايمني شهر خمین-56



به منظور )تهیه طرح کامل شناسايي کلیه فضاهاي ساخته شده بین حريم و محدوده-57

( کنترل ساخت و سازها



تهیه طرح کامل باغ رضوان و اجراي قسمت هاي بابت محوطه سازي و نوسازي-58





تکمیل و تجهیز کامل ساختمان  اداري و خريد لهوازم و امکانهات اداري و بههره    -59

برداري از ساختمان اداري شهرداري و ديوارهاي اطراف و ورودي آن





توسعه و بازسازي و بهسازي کامل ساختمان و محوطه خانه شهردار –60



یدان تهیه طرح مطالعاتي ورودي خمین از سمت تهران از محل پل غیر هم سطح تا م-61

سرداران و شروع پروژه پیاده روسازي و مناسب سازي آن



زان پیگیري مجدانه و اخذ مجوز جهت تخصیص آب سد فرنق به شهرداري بهه میه  -62

لیتر در ثانیه 15حدود 



زن تهیه طرح مطالعاتي اجراي انتقال آب از سد فرنق به کارگاه آسهفالت و مخه  -63

بوجه و عقد قرارداد جهت اجرا 



تهیه طرح و بهسازي و اجراي پارك فرهنگ سرا-64



(عج)تهیه طرح و بهسازي و اجراي پارك ولي عصر-65



تن همراه با مناسب 72طراحي و تهیه و طرح و بازسازي کامل مجموعه پارك هاي -66

سازي و نصب راهبند





مترطول و نقاشي روي آن 700ساختمان مخروبه به مقدار 30ديوارکشي حدود -67



متري 35به منظور رفع مشکل پارکینگ همشهريان عزيز و آزادسازي مسیر خیابان-68

عملیات مترمربع زمین از مالکین در ضلع جنوبي گلزار شهدا تملک و6000شهدا به میزان 

محهل  همچنین در ضلع شمالي بابت تهیه.خاك برداري و زيرسازي آن انجام  شده است

مترمربع زمین تملک شده است 1348دفن پدر و مادر شهدا 



مترمکعب اجراي سنگ رشهه و  7200ديوارسازي رودخانه فصلي بهاران به میزان-69

مترمربع سنگ مالون4480اجراي



تعمیرات عمراني و تعمیرات سیستمي ايستگاههاي سي ان جي -70



ساماندهي صدور مجوزهاي حفاري براي کلیه بخش هاي دولتي و خصوصي-71



قطه اي تشکیل اکیپ هاي تعمیر و نگهداري در کارهاي عمراني و انجام تعمیرات ن-72

در کل شهر ... آسفالت و–کف پوش -جدول



رفتهه  رفع مشکالت آبگرفتگي در سطح شهر باتوجه به شناسايي ههاي صهورت گ  -73

-قهدس بلوار)نقطه مشکالت آبگرفتگي آنها برطرف گرديد مانند 30بطوريکه بیش از 

و لولهه  انتهاي بلوار شههید صهدوقي  -باغ لنگه–انتهاي خیابان طالقاني -خیابان شهدا

کوچه -کوچه سعادت-کوچه گل ياس-جداره هاي رودخانه-خرداد15گذاري میدان 

مرادي بلوار شورا 





و فهروردين  97مشارکت فعال در مقابله با خسارت وارده در بارندگي هاي اسفند -74

-المايه -اسهتان لرسهتان  ) مناطقو همچنین کمک ماشین آرت به مناطق سیل زده 98

( خوزستان



ي از مطالعه و طراحي و احداث پل پشت پمپ بنزين مسیر دانشگاه آزاد کهه يکه  -75

ن خطهر  نقا  پر خطر و تهديد آمیز براي شهر خمین در مواقع بارندگي بود و بزرگتهري 

.تهديد خمین برطرف شد





وار شهید پیاده روسازي مناسب سازي و زيباسازي خیابان بلشروع و اجرايي عملیات -76

صدوقي



بازانمناسب سازي و زيباسازي بلوار جان–پیاده روسازي شروع و اجرايي عملیات -77



پیاده روسازي و مناسب سازي خیابان فرهنگ سراشروع و اجرايي عملیات -78





داث ديوار ساحلي رودخانه محله فیروزآباد قسمت آسیب ديده از سیل و احاحداث -79

مترمکعب6000ديواره جديد به حجم سنگ چیني حدود 



دي9خیابان دسترسي به محله عباس آباد بعد از میدان احداث -80



روسازي و زيباسازي بلوار کشاورزپیاده -81



گذاري وکانیوو کوچه ياسجدول -82



کوچهه  –خمین از جملهه ورودي از سهمت تههران    هکتار معابر 50حدود آسفالت -83

-پشت ژاندارمري سابق-گلديس

...جلوي دادگستري و



و طراحي و شروع عملیات اجراي پیست اسب سواريمطالعات -84





و طراحي و شروع عملیات اجرايي خانه گفتمان شهريمطالعه -85



مهر والدينخانه و طراحي مطالعه -86



خانهگرم و طراحي مطالعه -87



ع طراحي و شروع عملیات اجراي پل انتهاي بلهوار شهیدبهشهتي و شهرو   مطالعه -88

(شهردار)بلوار شهید باکريعملیات زيرسازي و جدول گذاري 



هندسي و احداث میدان کنار پارك ولي عصراصالح -89





صهه  و تهیه طرح کامل پیاده راه سازي خیابان فردوسي و برگهزاري مناق مطالعات -90

جهت اجرا





طرح بازسازي کامل بازارتهیه -91





ديوار حوزه علمیه خواهران و افزايش عرض پیاده رو و پیاده روسازيتخريب -92



ت خیر استفاده از سالن برگزاري مراسمات در باغ رضوان با مشارکساخت و تجهیز -93

بزرگوار حاج آقا مستوفي 





آرامستان و طراحي و شروع عملیات سالن برگزاري نماز میت در مطالعه -94



پروژه خط انتقال آب قنات خمین به مرکز شهراجراي -95



بهداشتي خیابان شريعتي مرکز شهربازسازي کامل سرويس پروژه -96



تهیه طرح مطالعاتي خمین شهر دوستدار کودك-97





زيرسازي و آسفالت خیابان ساحلي جنب رودخانه بهاراناجراي -98





ابهان  شروع عملیات تملک و زيرسازي و احداث خیابان ساحلي شمالي حدفاصل خی-99

تا میدان زائر ( ع)امام رضا



تخريب شد و بیش 1399و 1398ديواره سازي رودخانه ريحان که در سیالب سال -100

580مترمکعهب  سهنگ رشهه و    3700از يک میلیارد تومان خسارت وارد نمود حجم  

مترمربع سنگ مالون





طرح ترافیکي بلوار پاسدارانتهیه -101



قرارداد جهت تهیه نقشه هوايي براي تهیه طرح جامع و تفصیليعقد -102



سازي و پیاده رو سازي خیابان ورودي به محله عباس آبادمناسب -103



زات تجهیه -و تجهیزات مورد نیاز آتش نشاني از اعتبارات شهرداري  از جمله خريد -1

لباس ضد حريق -کوه نوردي و امداد در چاه  

معاونت خدمات و ايمني شهريحوزه -ج



احداث فروشگاه آتش نشاني جهت تامین لوازم مورد نیاز مردم-2



د ماشهین  تهیه تجهیزات مورد نیاز آتش نشاني با استفاده از مشارکت مردم شامل خري-

پیشرو



مهپ کهف   پ-دستگاه ترانس جوش کاري-موتوربرق-وينچ باربر-موتور آتش نشاني-

دستگاه دم برقي -کش





همیاران آتش نشان600شهروندان به تعداد آموزش -3







متر مکعب و پوشش 23500ترانشه جهت دفن بهداشتي زباله به میزان حدود ايجاد -4

هکتار محدود زباله هايي که از قبل باعث آلودگي محیط زيست شده بود5حدود 



جشن روز هواي پاك و زمین پاك و دجمهع آوري دفهن بهداشهتي کلیهه     برگزاري -5

ي در اين ارديبهشت با حضور کلیه دستگاهها مشاهده فعالیتهاي شهردار2ها در روز زباله 

خصوص



د و ههیچ  مانده بوچهار سال کلیه پسماندهاي داخل سايت بازيافت که بیش از فروش -6

کس حاضر نبود حتي رايگان هم آنها را ببرد



ه کلیه دستگاه ها و انجام فرايند کامل بازيافت زباله جمع آوري شدبهسازي -7





اصله درخت در محوطه سايت بازيافت به منظهور حفهم محهیط    1500حدود کاشت -8

زيست و جلوگیري از خروج نايلون ها در زمان بارگیري 



تور و فنس در محوطه سايت بازيافت جهت خروج زباله ايجاد -9



و بهسازي کامل ساختمان اداري بازيافت بازسازي -10



یکو و عقد قرارداد تهیه طرح جمع آوري نخاله هاي ساختماني با شرکت همطالعات -11

 APو شروع عملیات براي جمع آوري نخاله ها و راه اندازي 



مترمربع 1150نمايشگاه گل و گیاه به مساحت حدود احداث -12



ر نصب المهان د -عصر عاشورا در میدان عاشورا)المان دائم شهري مانند 23نصب -13

نصهب المهان شههید    -دي9نصب المان زعفهران در میهدان   -میدان شهداي دانشجو

-عسلو نصب المانتهیه -زعفرانتهیه و نصب المان -بهرامپوري در میدان بهرامپوري

مطالعه پیگیري اجراي عملیات المان سنگ نگاره ها 







، مترمربع ديوارها بر اساس فرهنگ خمین و رويکرد فرهنگي12000نقاشي حدود -14

مترمربع تابلوهها و فضهاهاي   10000اسالمي جهت زيباسازي شهر و همچنین رنگ آمیزي

ديگر شهري بجز جداول





-پنکمیز پینک-آب نما-آبخوري-نیمکت)نوسازي کامل مبلمان میدان مدرس -15

.....( روشنايي و-وسايل بازي





اندارد بازسازي کامل وسايل بازي پارك ها و نصب ست هاي پلي اتیلن بجاي وسهايل فلهزي و اسهت   –16

کردن آنها



روشنايي و احداث آب نما در میدان شهید اسکندري-سبزفضاي -بازسازي-17



( ره)شبکه روشنايي و نوسازي کامل آن در میدان امام ايجاد -18



رد در کهل  طرح تبلیغات محیطي و اجراي کامل آن و بازسازي پايه بنر و بیلبوتهیه -19

سطح شهر









طرح  و آئین نامه تابلوهاي فضاهاي اداري و تجاري تهیه -20



ران کامل نقا  آبگیر در مواقع بارندگي و رفهع آنهها توسهط اداره عمه    شناسايي -21

...(عباس آباد -احمد آباد-شهرك ها-طالقاني-خیابان مصطفي خمیني)



% 95پروژه جداسازي آب شرب از فضاي سبز در حد تکمیل -22



مترطول آبیاري 12850هزار متر مربع فضاي سبز 272قطره اي در حدودآبیاري -23

قطره اي



کامل شبکه روشنايي گلزار شهدااجراي -24



تر ارائه خدمات  بیشپارکي جهت عدد سطل زباله و زير سطلي و سطل 372خريد-25

به همشهريان



مدرسه داوطلب و شروع افتتاح 25طرح تفکیک زباله از مبداء و اجراي آن در تهیه -26

آن در مدرسه نیکان





ضهاي  تکلیف و ساماندهي کنتورههاي آب ف تعیین -27

الب سبز و جلوگیري از پرداخت هاي اضافه به آب و فاض

ه عدد کنتور آب فضاي سبز تحت نظهر ادار 38تعداد 

آن آب و فاضالب خريداري و با هماهنگي  کارشناسان

اداره نصب گرديد  



لیتر در ثانیهه از  15پیگیري و تصويب و اختصاص -28

بزآب  پساب  با توجه به محدوديت آب براي فضاي س





اضهالب  پیگیري و انجام اقدامات نهايي ايجاد تصفیه خانه محلي جهت استفاده از ف-29

خام



تیر در 21برگزاري مراسم خداحافظي با نايلکس و جمع آوري نايلکس در مورخه -30

منطقه حسن فلک 





نوبت3برگزاري مراسم  روز آتش نشان و تقدير از آتش نشانان در -31



برگزاري مراسم تقدير از همیاران آتش نشان -32



د پس از تعیین و تکلیف نهايي طرح مديريت جامع پسمان-33

گذشت سه سال



ايل کارگاههاي صنعتي و ساير مراکز جهت کنترل وسه –بازار -بازديد از ادارات -34

ايمني و انجام تعمیرات اساسي شیرهاي هیدرانت در سطح شهر





ايستگاه تاکسي و زيباسازي آنها 25تعويض–35



ازکف ( ره)نورپردازي کامل بلوار امام خمیني-36



نورپردازي کامل ورودي اراك بلوار قدس-37



نورپردازي بلوار پاسداران ورودي از سمت گلپايگان -38



نورپردازي ورودي خمین از سمت الیگودرز-39



خرداد 15میدان نورپردازي -40



دي9المان نوري در ابتداي بلوار شهید بهشتي و میدان تهیه -41



دان کامل خیابان آيت اهلل سعیدي و خیابان شريعتي حهد فاصهل میه   نورپردازي -42

( عج)تا میدان صاحب الزمان( ع)حضرت ابوالفضل





آب نما در بوستان مادرايجاد -43



آب نما در میدان مدرسايجاد -44



تن72مبلمان و روشنايي پارك بهسازي -45







167صندلي نشیمن در کل سطح شهر به تعداد ايجاد -46



عدد 38ايجاد صندلي نشیمن در باغ رضوان به تعداد -47



ها میهادين  تهیه  نقشه هايي از بیلت کامل از کلیه  تاسیسات آب  و برق کلیه پارك-48

براي اولین بار





و فضاي سبز میدان معلمنورپردازي -49





آب نما در پارك شهید بهشتياجراي -50



و نصب روشنايي میدان شهداي دانشجواجرا -51



عدد چراغ جهت روشنايي بوستان مادر و پارك جنگلي20اجرا و نصب -52



دي9عدد چراغ جهت روشنايي میدان 24اجرا و نصب -53





قالده  و اتالف  تعدادي از سگ هاي ولگرد در محدوده شهري بر 903زنده گیري -54

اساس مقررات 



عدد مبلمان پارکي 125عدد ست ورزشي و وسايل بازي و نصب آنها  و 52خريد -55

-نیلهوفر -بعثهت -بهانوان -پارك شههید بهشهتي  -بوستان مادر-در میدان مدرس

-امپولینتر-پارك رله مانند يوروبانجي-میدان آزادي-بعثت-بابا احمد-فرهنگسرا

عدد وسايل بازي 44عدد مبلمان پارکي،125عدد ست ورزشي،52استخر آب 





ح عدد مبلمان پارکي در میادين و پارکهاي مختلف  محلي سهط 125خريد و نصب -56

شهر



-(عهج )ولیعصهر -اصله نهال در بلوارههاي شههداي هسهته اي   22000کاشت  -57

مسکن هاي مهر و در کلیه سطح شهر-هاشهرك 





ان مورد زوائد بصري و ديوارهاي نازيبا در میادين اصلي شهر مثل میهد 256حذف–58

ابهان  خی-خیابهان شهريعتي  -خیابان فردوسي-خیابان تختي-میدان مدرس-انقالب

بلوار شهید بهشتي-(ره)امام







-مهاه رمضهان  -المان موقت در مناسبتهاي مختلف اعم از عید فطهر 147نصب -59

محرم و صفر -دهه فجر-عید قربان—عید غدير-نوروز





گلپايگهان و  -تههران -ورودي از سهمت اراك )عدد تابلو در ورودي شهر5نصب -60

( ره)عدد تابلو ريت باکس با تصوير امام خمیني5قورچي باشي و الیگودرز و 



( 97نوروزگاه برتر استان در سال )97نوروزگاه در سال برگزاري -61



متر طول در کلیهه خیابانهها و معهابر    95600رنگ آمیزي جداول و معابر شهري  -62

-خیابان شريعتي-خرداد15میدان -میدان مدرس( ره)خیابان امام–شهري 





عهدد در خیابهان ههاي    25ساماندهي و ساخت تابلوهاي مدرن شهري به تعداد -63

بلوار شهید بهشتي-میدان مدرس-خرداد15میدان -شريعتي-ساحلي



مورد در پارك رله و ديگر پارك ها12ساخت و نصب  آرچیق به تعداد -64



يجهاد  تعمیرات اساسي در کشتارگاه بخصوص در بخش سردخانه و سالن ذبهح و ا -65

قل محل نگهداري دام ها جهت زيرساخت سالخ محوري و نگهداري رشه گوسفندان حدا

و میلیارد ريال و تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز4ساعت با هزينه اي حدود 18به مدت 

. کارهاي عمراني مورد نیاز



بازسازي کامل پارك محله اي کوچه عادل-66



میدان کارگر و نصب المان میدان کارگراحداث -67



زمین فوتبال حبابي در پارك بعثتاجراي -68



زمین چمن در پارك فضیلتاجراي -69







رين در محل بوجهزيپ پروژه اجراي -70



تهیه طرح مطالعاتي منطقه گردشگري بوجه درحال -71



تهیه طرح جامعه اجراي کشتارگاه نیمه صنعتيدرحال -72



سبد سبز بتني در شهر خمین100اجراي درحال -73



کامل فضاي سبز موجودبازسازي -74



طرح تفکیک از مبدا بصورت کامال علمي و فنياجراي -75









ينهه  تفاهم نامه با بخشداران و شهردار قورچي باشي براي اولین بار و اخذ هزعقد -76

بازيافت و دفن بهداشتي پسماند از آنان









ین پروژه لوله گذاري خط انتقال آب چاه محله سبزيکار به منبهع آب خمه  اجراي -77

واقع در بوجه 



لیتر 25پروژه حفر دو حلقه چاه عمیق و تجهیز يک حلقه چاه و تامین حدود اجراي -78

در ثانیه آب دائم براي فضاي سبز



 BTSهاي آنتن تفاهم نامه با اداره مخابرات جهت زيباسازي کلیه عقد -79



مورد25کلیه کیوسک هاي سطح شهر خمین به تعداد ساماندهي -80



طهه  موثر با هنرمندان از طريق برگزاري جلسات دوره اي و اسهتفاده از نق ارتبا  -81

نظرات آنان



کشي و باغچه بندي پیاده روهاي بلوار پاسدارانجدول -82



کلیه ورودي و خروجي هاي شهر در تمام روز 56بمدتپاشي و ضدعفوني شهر سم -83

لیتهر 1/200/000میهزان ايام کرونا در وضعیت قرمز و گنهدزدايي و ضهدعفوني بهه    

(يک میلیون دويست هزار لیتر )



زمین بازي فوتبال اجراي -84

کوچیک در منطقه عباس آبادگل 





معابرباکس هاي حاوي کیسه شن و نمک در سطح شهر براي مواقع يخ زدگينصب -85



نصب تلويزيون شهري در میدان مدرس-86



ماده 20ند سازي اجراي قانون مشاغل مزاحم و تشکیل کمیسیون تبصره ذيل بفعال -87

اغل و شناسايي کامل مشاغل مزاحم در شهر خمین و اقدامات اجرايي براي پلمپ مش55

در اولويت



و امالكحقوقي -د

ر تاکنون اجراي فعالیت هاي عمراني منو  به تملک  اراضي واقهع د 97از ابتداي سال –1

ر قبل اين طرح بوده است و ابتدا تملک  وپرداخت غرامت صورت گرفته است ولي متاسفانه د

ثهال  در  رويکرد نبوده و خسارات سنگین را براي شهرداري به همراه داشته است به عنوان م

سهط  پرونده تشکیل که در سنوات گذشته  بدون رعايت مقهررات تو 31اين سه سال حدود 

با توافق  پرداخهت "پرونده آن با حکم قضايي وبعضا20شهرداري تصرف گرديده که براي 

پرونده هم اکنهون تشهکیل و مهالکین پیگیهر     11غرامت چندين برابر صورت گرفته است و 

دريافت غرامت خود هستند 



پس تملک ساختمان تجاري آقاي مهاجري واقع در کنار مصلي-2

(98سال )_از سالها قرارگیري در معبر 



خهرداد جههت   15تملک زمین آقاي میراحمدي در میهدان  -3

( 97)خرداد 15تعريض میدان 



دي و شههداي  9تملک زمین هاي  حد فاصل میهادين  –4

متري بین اين دو میهدان بهه میهزان    35کمره و مسیر 

.  مترمربع مي باشد27143/48





ه بها  ک( ع)غالمحسیني واقع درمسیر خیابان امام رضا تملک ملک آقاي -5

(  98) رضايت ايشان تخريب و معبر تعريض گرديد





اصلي بهه مسهاحت   –1162-1تملک  زمین جنب گلزار شهدا تحت پالك -6

(  99)مترمربع که به منظور گسترش فضاي آرامستان1348



ازي تملک زمین کنار گلزار شهدا به منظور اجراي پارکینهگ و آزادسه  -7

( 99)مترمربع 6000مسیر میزان حدود 



گ در تعیین تکلیف اراضي بزر-8

سطح شهر خمین من جملهه زمهین   

واقع در چهارراه آيت اهلل سعیدي

و عقد تفاهم نامه و دريافهت سههم   

شهرداري  



هشتي متعلهق  تعیین وتکلیف وتفکیک اراضي واقع در انتهاي بلوار شهید ب–9

17ود به مساحت حهد ...... به آقايان شیخي و ملک حسیني و غالمحسیني و

( 99)درصد از مساحت کل میباشد43هکتارکه سهم شهرداري حدود 



مهام  تعیین تکلیف زمین هاي اراضي کنار رودخانهه پشهت هنرسهتان ا   -10

وم و خیابان امیرکبیر جنب مخابرات سابق مربو  بهه ورثهه مرحه   ( ع)علي

هکتار و عقد تفاهم نامه و دريافت سهم شهرداري5شمسي به مساحت حدود 





بهه   عقد توافق نامه بابت زمین هاي ورودي تهران و عقب نشیني آنهان -11

(99)مترمربع 100به متراژ واحد تجاري 3تعداد 





ذار مترمربع زمین کنار مصلي که قبال به مصهلي واگه  600باز دريافت -12

( 98( )ره)شده بود و تخصیص آن به مجتمع حضرت امام



طرح دعواي حقوقي و محکومیت نیروي انتظامي و اخذ غرامهت  بهه   -13

مترمربع زمین که قبال بدون مجهوز  5586ريال بابت178752001000مبلغ 

داري و به فرماندهي نیروي انتظامي واگذار شده بود و با طرح شکايت شههر 

( 97. )پیگیري حقوقي موفق به بازگرداندن حقوق شهرداري شد



62/65و 62/56پیگیري دو پرونده خاص حقوقي من جمله زمین پالك ثبتي -14

مترمربع مربو  به آقاي خم پیچهي و پهالك ثبتهي   3396به مساحت 62/233و 

کهه  مترمربع زمین  واقع در میدان پلیس موقوفه آقاي نجفي1414به متراژ 1187

شده 1187ريال بابت پالك ثبتي  21/ 850/ 000/000شهرداري محکوم به پرداخت 

ريال محکوم شده 600/597/4/ 000بود و بابت  پالك هاي آقاي خم پیچي مبلغ  

لیس مبلهغ  بود با که با پیگیري هاي حقوقي در دو پرونده نهايتا  براي زمین میدان پ

ريهال پرداخههت و بهراي زمههین آقهاي خههم پیچهي مبلههغ     1/ 710/207/ 000

که حدودا دو میلیهارد و دويسهت میلیهون    .ريال پرداخت شد3/ 480/ 000/ 000

(97-98. )تومان بنفع شهرداري شد



نامهه  مترمربع زمین مورد نیاز ايجاد کارخانه آسفالت طبق توافق10227تملک مقدار -15

(98 )



ود واريز وجه منزل مسکوني خانم اکرم پرويزي طبق نظر کارشناسي  بهه ارزش حهد  –16

م  که در ريال به حساب صندوق سپرده ثبت اسناد با دستور دادستان محتر9/100/000/000

( 99.)قرار گرفته بود( ره)طرح مجتمع امام

که در ريال 3/ 032/ 354/ 000پرداخت وجوه ملک آقاي احمد رحیمي به ارزش  -17

(97-96)بودقرار گرفته ( ره)طرح مجتمع امام



1760سهرمدي بهه مسهاحت   ابوالقاسهم  تملک زمین کوچه گلديس به مالکیت آقاي -18

(98)ريال11/ 440/ 000/ 000مترمربع به مبلغ 



امالكوحقوقيحوزهتوسطگرفتهصورتديگرمهماقداماتجملهاز*

پرداخت وجوه زمین تصرف شده آقاي هادي زاده روبروي پهارك شههید بهشهتي بهه مبلهغ      -19

( 98)ريال 12679170000

سال به 5و صدور سند بعد از بیش از( يادگار امام)پیگیري صدور سند زمین هاي پشت امامزاده-20

(98-99)با کاربري تجاري531/41مساحت 

پیگیري و تفکیهک و صهدور اسهناد زمهین ههاي واقهع در بلهوار شههداي هسهته اي بهه           -21

(99-98. )مترمربع2100مساحت

مترمربع2376/58پیگیري و تفکیک و صدور اسناد زمین ها جنب مدرسه برکت به مساحت-22

تعیین تکلیهف و تفکیهک زمهین ههاي اوقهاف کهه متهولي آن آقهاي امجهدي بهود بهه            -23

مترمربع16530مساحت



درکهمربعمتر478مساحتبهجهادخیاباندرواقعشهرداريملکسنداخذوپیگیري-24

کهآزادگانانخیابدرواقعتفکیکيقطعهسهسنداخذوپیگیري.میباشدفاضالبوآبادارهتصرف

.بودگرفتهقرارشهرداريسهمدرگذشتهسنواتدر

آناجرايعدمو1393سالدرقانوناينابالغعلیرغمنگارحدقانونياجرايوپیگیري-25

صدوربرايوشدهصادربرگتکسند188تعدادسالسهايندرفوققانوناساسبرتاکنون،

.استگرفتهصورتثبتادارهبامکاتباتبرگيتکسندفقره20حداقل



خیابانابتدايخرداد15میداندرواقعصدوقيقاسممحمدآقايتجاريساختمانتملک-26

طبقهدودرواحدهرمترمربع75مساحتبهتجاريواحددوسال9ازبعداماميادگارمتري24

اصلي-57/359و58هايپالكتحت

امام،ملکييادگارمتري24خیابانخرداد،ابتداي15میداندرواقعتجاريواحديکتملک-27

اصلي-359/148پالكتحتمترمربع30/57مساحتبهنوروزيمجیدآقاي

بهعرصهگلشنيمرحومورثهملکياصلي-354/21شمارهثبتيپالكساختمانتملک-28

ورينیمهمعصومهخانمساختمانوتملکمترمربع240مساحتبهاعیانيومترمربع186مساحت

مربعمتر120واعیانيمربعمتر186مساحتبه

ثبتيپالكتحتمترمربع49/74مساحتبهشکريابراهیمآقايساختمانازقسمتيتملک-29

آباداحمدخیاباندرواقع-62/795شماره



ثبتيپالكتحتمترمربع60/65مساحتبهدرويشياحمدآقايساختمانازقسمتيتملک-30

احمدآبادخیاباندرواقع-62/795شماره

169/48مساحتبهزادهفالحصفوراخانموابرازهمحمدآقايساختمانازقسمتيتملک-31

آباداحمدخیاباندرواقعاصلي-62/209شمارهثبتيپالكتحتمترمربع

ثبتيپالكتحتمترمربع64مساحتبهيوسفياسماعیلآقايساختمانازقسمتيتملک-32

احمدآبادخیاباندرواقعاصلي-62/209شماره

(99)عظیمگوشهقناتجويمترمربع2450مقدارغرامتپرداخت-33

ثبتيپالكتحتاعیانوعرصهمترمربع296مساحتبهغیبيمحمدرضاآقايساختمانتملک-34

(99)ساحليمتري24خیاباندرواقعاصلي-59/824شماره

ثبتيپالكتحتاعیانوعرصهمترمربع128/22مساحتبهحبیبيعليآقايساختمانتملک-35

(99)ساحليمتري24خیاباندرواقعاصلي-59/824شماره



-35ثبتيپالكازعرصهمترمربع174مساحتبهلیالييجوادمحمدآقايزمینتملک-36

(99)آبادمحسنخیاباندرواقعاصلي

پالكتحتعرصهمترمربع103/20مساحتبهريحانياعظمخانمساختمانتملک-37

(99)گلريزبسیج،کوچهخیاباندرواقعاصلي-61/2399

آزادهخانمملکي،اصلي-1332/2ثبتيپالكاززمینمترمربع572/5مقدارتملک-38

استگرفتهقرارشورابلواراحداثطرحدرقبلهايسالکهرضايي

محمودآقايانملکياصلي-62/233ثبتيپالكاززمینمترمربع330مقدارتملک-39

(99)تاسگرديدهواقعالیگودرزجادهتعريضطرحدرقبلهايسالکهجعفرپوروابوالقاسمي

ورثهملکياصلي-1230/4شمارهثبتيپالكتحتزمینمترمربع32/98مقدارتملک-40

ستاگرديدهواقع(ره)خمینياماممیداناحداثطرحدرقبلسالهايکهکمرهمهديسیدمرحوم



غالمرضاآقايملکياصلي-3/111شمارهثبتيپالكاززمینمترمربع98مقدارتملک-41

استگرديدهواقعتهرانخیاباناحداثطرحدرقبلسالهايکهفريدوني

آقايملکياصلي-59/290شمارهثبتيپالكاززمینمترمربع1747/3مقدارتملک-42

دوراهيبهنرسیدهفیروزآباد-شريعتيخیاباناحداثطرحدرقبلهايسالکهرضاييامیرحسین

(98)استگرديدهواقعريحان

عبداهللآقايملکياصلي-62/97شمارهثبتيپالكاززمینمترمربع243/5مقدارتملک-43

(98-97)استگرديدهواقعاحمدآبادخیاباناحداثطرحدرقبلهايسالکهجعفري

مالکعليآقايملکياصلي-61شمارهثبتيپالكاززمینمترمربع86/68مقدارتملک-44

ودهشمطالبهدادگستريتوسطآنغرامتکهگرديدهواقعگذرطرحاجرايدرقبلهايسالکه

استدرآمدهشهرداريتصرفبهزمین



اکبرعليمرحوموارثملکياصلي-61/81پالكاززمینمترمربع217/5مقدارتملک-45

يدادگسترطريقازراآنغرامتکهگرديدهواقعگذرطرحاجرايدرقبلهايسالکهسرلک

.استدرآمدهشهرداريتصرفبهزمینوشدهمطالبه

محمدشیرموقوفهملکياصلي-944ثبتيپالكاززمینمترمربع221/25مقدارتملک-46

مینزومطالبهدادگستريطريقازراآنغرامتوگرديدواقعطرحدرقبلهايسالکههمايوني

باشدميشهرداريتصرفدر

مترمربع53/06مساحتبهاصلي-62/312شمارهثبتيپالكساختمانازقسمتيتملک-47

احمدآبادخیاباندرواقعخداکرميآقايملکي

اهللروحملکياصلي-59/478مشاورهثبتيپالكاززمینمترمربع81/25مقدارتملک-48

(99)فیروزآبادبلواردرواقعاکبري



شهیدخیاباندرواقعالهيسیفاصغرملکي-62/89پالكازمترمربع219مقدارتملک-49

شیخي

لواربطرحدرقبالکهنورپیامدانشگاهملکياصلي-1374پالكازمترمربع310مقدارتملک-50

استگرديدهواقعشورا

درواقعکريميزهراخانمملکي-63/125پالكاززمینمترمربع237/98مقدارتملک-51

احمدآبادخیابان

خیاباندرواقعزولهيدالهملکياصلي-1/620پالكتحتزمینمترمربع238مقدارتملک-52

ساحلي

درواقعطاهريشعبانعليملکياصلي-61/71پالكاززمینمترمربع367مقدارتملک-53

ساحليمتري24خیابان



درواقعمشايخيمجیدآقايملکياصلي-61/2370پالكازمترمربع70/69مقدارتملک-54

(97)ساحليخیابان

درواقعکريميزهراخانمملکياصلي-63/1538پالكازمترمربع176/95مقدارتملک-55

احمدآبادخیابان

درواقعباباييحسنملکياصلي-62/218پالكاززمینمترمربع46/90مقدارتملک-56

احمدآبادخیابان

میرزاييرضامحمدملکياصلي-1021/1019/37پالكاززمینمترمربع337مقدارتملک-57

بسیجخیاباندرواقع

میداندرواقععبدالهيعباسملکياصلي-238پالكازمغازهمترمربع11/5مقدارتملک-58

انقالب



محمدملکيآسیابجادهدرواقعاصلي-1316پالكاززمینمترمربع1366مقدارتملک-59

بهشتيمجیدسیدوجعفريمهديوتقي

خیاباندرواقعسرمديحمیدآقايملکياصلي-1128/11پالكاززمینمترمربع67تملک-60

مشايخيشهید

احداثجهتمنوريمنیژهخانمملکياصلي-1224/48شمارهثبتيپالكدانگ6تملک-61

اصلي-75/385پالكتحتمعوضزمینقطعهيکواگذاريوشورابلوار

ترتیبهبکدامهرکهمعلموشهركانتظامينیرويشهركدرواقعدوقطعهسندواخذپیگیري-62

میباشندمربعمتر824ومربعمتر1288مساحتبه



:مزايدهطريقازامالكفروش

.استگرديدهانتقالوواگذارمزايدهطريقاززمینقطعه21تعداد:97سالالف

.استگرديدهانتقالوواگذارمزايدهطريقاززمینقطعه14تعداد:98سالب

.استگرديدهانتقالووگذارمزايدهطريقاززمینقطعه16تعداد:99سالج

:97سالحقوقيهايپرونده

30:حقوقهايپروندهکلتعداد

21:شهردارينفعبهصادرهآراءتعداد

9:شهرداريضرربهصادرهآراءتعداد

32:ستريدادگرئیس،دادستانيدادگستري،تجديدنظروبدويشعباتبهارساليلوايحتعداد

39:اداريعدالتديوانتجديدنظروبدويشعباتبهارساليلوايحتعداد



:98سالحقوقيهايپرونده

40:هاپروندهتعدادکل

19:شهردارينفعبهعموميمحاکمنظرتجديدوبدويشعباتازصادرهتعدادآرا

7:شهرداريضرربهعموميمحاکمتجديدنظروبدويشعباتازصادرهتعدادآراء

25:تريدادگسرئیسودادستاندادگستري،تجديدنظروبدويشعباتبهارساليلوايحتعداد

61:اداريعدالتديوانتجديدنظروبدويشعباتبهارساليلوايحتعداد

دعويروندهپخواهانيانمودهرضايتاعالمشهرداريياوايندنرسیدهنتیجهبهياهاپروندهمابقي

.استنمودهمستردراخود



:99سالحقوقيهايپرونده

35:هاپروندهکلتعداد

16:شهردارينفعبهصادرهآراءتعداد

6:ضرربهآراءتعداد

48:تريدادگسرئیسودادستاندادگستري،تجديدنظروبدويشعباتبهارساليلوايحتعداد

43:اداريعدالتديوانتجديدنظروبدويشعباتبهارساليلوايحتعداد

.باشندميرسیدگيحالدرهاپروندهمابقي



شدهتشکیلپروندهودارندوجهدرخواستوشدهتصرفقبالکهامالکيلیست

آدرس و نوع استفادهسال تصرفمساحتمالكپالك ثبتيرديف



1398سالپايانتا96/10/1تاريخازگرفتهصورتهايتملکلیست

ردي
ف

سال مساحتمالكيپالك ثبت
تصرف

آدرس و نوع استفادهمبلغ



ردي
ف

سال مساحتمالكيپالك ثبت
تصرف

آدرس و نوع استفادهمبلغ



ردي
ف

سال مساحتمالكتيپالك ثب
تصرف

آدرس و نوع استفادهمبلغ



ردي
ف

سال مساحتمالكيپالك ثبت
تصرف

آدرس و نوع استفادهمبلغ



ردي
ف

سال مساحتمالكيپالك ثبت
تصرف

آدرس و نوع استفادهمبلغ



داراييکلادارهازمطلوبرتبهاخذورزماطالعاتثبتوساداسامانهسازيفعال



برگتگسندعدد8تعداداينازکهشهردارياموربرايبرگتگسند188اخذوسازيفعال

باشدمي1397سالازقبلبهمتعلق



اداره حراست -ر

دسهتگاه دوربهین کنتهرل    29و نصب ( امنیت و ترافیک)تهیه طرح جامع پايش تصويري -1

ه نیهروي  ترافیک و پوشش کامل محدوده شهر از بُعد امنیتي و ترافیکي و دادن لینک آن به 

انتظامي 





-کارگهاه آسهفالت  -کشهتارگاه -دوربین امنیتي در ساختمان آرامسهتان 115نصب -2

اي آتش نشاني و تهیه زيرساخت هاي مانیتورينگ در اتهاق هه  -ساختمان اداري شهرداري

.. کشتارگاه و-نگهباني اداري







ت نگهباني تهیه شرح وظايف نگهبانان و تهیه فرمت خاص بابت گزارش دهي نگهبانان در هر شیف-3

















مصوبه و اجراي مصوبات 77جلسه با 10فعال سازي ستاد پدافند غیرعامل و برگزاري -4



تهیه و تنظیم دفتر کشیک  ماندگار براي هر سال-5





واريهز  تهیه صندوق انتقادات و پیشنهادات و پیگیري اظهارات مردم که در اين صهندوق -6

شده





عموميروابط -ز

شماره گاهنامهه شههرداري خمهین    11چاپ -1

نسخه5500مجموعا به 



خبر از فعالیتهاي شهرداري2000تهیه،انتشار بیش از -2



نسخه17تهیه و چاپ و توزيع بروشورهاي مناسبتي و اطالعاتي به تعداد -3



عدد کلیپ از فعالیت هاي شهرداري15تهیه و پخش -4



هزار عدد 30تهیه و توزيع پوستر و تراکت به تعداد -5



فعال نمودن سايت شهرداري و ارتبا  با کلیه شهروندان -6



بنر و نصب و اطالع رساني در سطح شهر و کانال شههرداري 1000تهیه و چاپ بیش از -7

خمین



نشست خبري باحضور خبرنگاران و روزنامهه نگهاران فعهال در سهطح     8برگزاري -8

شهرستان



مهوري اسهالمي  تهیه دو مستند تلويزيوني و پخش از شبکه مستند و شبکه سه سیماي ج-9

ايران



بريک کانال شهرداري خمین و اطالع رساني خبرها،مناسهبتها،ت ايجاد و فعال نمودن -10

هاي کرونايي اعیاد،تسلیت شهادت ها،بیانیه ها،برنامه فرهنگي،مزايده ها،تخفیفات،هشدار

...و



ر دههه  د( س)برگزاري مسابقه کتابخواني کتاب نگاهي بر زندگي حضرت معصهومه -11

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



ي گرددنمونه کارتهاي تبريک سال نو به پرسنل که در ايام نوروز به پرسنل اهدا م-12



-مراسم هها -عکسبرداري از تمام فعالیت هاي شهرداري شامل پروژه هاي عمراني-13

فضاسازي سطح شهر



ا و ديداره-چاپ و توزيع بیش از هزار دعوتنامه و لوح سپاس در مراسم ها-طراحي-14

بازديدها



عهوارض  تخفیفات-فعال بودن تابلو اعالنات و اطالع رساني مناسبت ها و مراسم ها-15

در تابلو اعالنات شهرداري... و



1400-1399-1398طراحي و چاپ و توزيع تقويم سال هاي-16



خريد يک دستگاه لودر-1

موتوري و نقليه-س



خريد يک دستگاه غلطک-2



خريد يک دستگاه کاتر-3



خريد يک دستگاه ماشین پرايد وانت-4



خريد دو دستگاه خودرو مزدا دوکابین -5



خريد يک دستگاه خودرو کامیون تک-6



خريد ماشین شستشوي سطل هاي زباله-7



تن 6خريد يک دستگاه جرثقیل -8



خريد ماشین خط کشي معابر-9



نوسازي کلیه ماشین آرت موجود -10



فروش ماشین آرت بال استفاده و اسقاطي -11



خريد يک دستگاه لیف تراك-12



خريد يک دستگاه ماشین پیش رو با مشارکت مردمي-13



خريد يک دستگاه موتور مخصوص آتش نشاني با مشارکت مردمي-14



(آسفالتتراش )1000Wخريد يک دستگاه ماشین ويرتگن -15



دست 54تهیه لباس يک دست براي نیروهاي تاکسي بي سیم به تعداد -1

حمل و نقلسازمان -ش



تخفیف به % 50تهیه میني بوس براي همشهريان بصورت رايگان بمدت سه ماه و با-2

تخفیهف  % 50ماه در جهت رفت و آمد به باغ رضوان در حال حاضر نیز بها  5مدت 

. گیردصورت مي ارائه خدمات 



و تعهداد  98و 97/ 27/9ههاي در تاريخ -برگزاري مراسم تقدير در روز حمل و نقل-3

کلیه رانندگان و با حضور مديران شهرستاني و استاني 





مترطول ممتد 15000مترطول منقطع 194000خط کشي طول معابر بطول -4



مت ها با المان هوشمند مقابل اداره برق يک مورد و ورودي از سسرعتکاه آشکار سازي -5

دي 9میدان -بلوار معلم-اراك و ديگر نقا  شهر



مهران در  با رنگ دو جزئي و تعمیر سرعتگاه با هماهنگي اداره عسرعتکاه آشکار سازي -6

سطح کل شهر در طول سال 



مورد 44... رنگ آمیزي خطو  عابر پیاده در سطح شهر و مقابل مدارس و-7



67نصب باتومي و بوررد در تمامي جزاير میدان هاي سطح شهر از جمله در شهرك ها-8

مورد 



مورد117نصب و تعويض جداکننده ترافیکي در سطح شهر -9



انندگان برگزاري کالس هاي آموزشي ارتقاء فرهنگ ترافیک با حضور پرسنل سازمان ر-10

جلسه 13تاکسي و حضور پلیس محترم راهور 





بنر7پیامک و 17ارتقاي فرهنگ ترافیک از طريق نصب بنرها و ارسال پیامک -11





مورد 236تعويض استاپر و استات هاي آشکار ساز خطو  عابر پیاده سطح شهر -12



تقاضي صدور پروانه تاکسیراني و همچنین صدور مجوز جابه جايي مسافر جهت افراد م-13

پروانه 405پس از طي مراحل قانوني



مورد3000توزيع ماسک و مواد ضد عفوني بین رانندگان به تعداد -14



لیتر طي دو مرحله بین رانندگان تاکسي420توزيع دو مرحله الکل رايگان به میزان -15



میلیون ريال بصورت بالعوض و قرض الحسهنه بهه   720مساعدت جهت پرداخت مبلغ -16

رانندگان تاکسي در دوران کرونا



و بازرسينظارت -ص

وتجزيه و تحلیل ماهانه آن و پیگیري امور شهروندان 137فعال نمودن سامانه -1

معاونت خدمات شهري

عمران

شهرسازي

معاونت توسعه و 
مديريت

سازمان حمل و نقل

فرهنگي و اجتماعي

حقوقي و امالك



سهريع بهه   راه اندازي فعال نمودن سیستم بازرسي و رسیدگي به شکايات و پاسخگويي-2

ي به آنهاانتقادات و نصب صندوق دريافت شکايات و انتقادات و رسیدگ-نظرات-شکايات





98و 97و 96پاسخگويي به شکايت مطرح شده در سامانه سازمان بازرسي طي سالهاي -3

99و 

مورد5= 98در سال 

مورد6= 99در سال 



6در هر تهیه شاخص هاي ارزيابي عملکرد کلیه حوزه ها و ارزيابي عملکرد کلیه واحدها-4

ماه

















:ساير-ض

آب جلسه با مديران کل ادارات استاني و پیگیري و حل مشهکالت  شههرداري  

امور دفتر-منطقه اي ، آب و فاضالب ، راه و شهرسازي ، صنعت،معدن و تجارت

انک ملهت و  اداره کل منابع طبیعي وسرپرستي ب-شهري و دفتر فني استانداري

ل اداره که -اداره کل میراث فرهنگهي -بانک تجارت-بانک قرض الحسنه مهر

اونت محترم مع—جلسه با استاندار محترم سه نوبت-مديرکل کتابخانه ها-پست

-نوبهت 10نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي بهیش از  -نوبت2استاندار

ر راه و معاون محترم وزي-هیات مديره شرکت بازآفريني شهرياعضاي محترم 

اعضاي محترم هیات مديره شرکت بازآفريني کشور-شهرسازي



مستندات پیگیري حل مشکالت  بعضي فصل چهارم  

ابربعضي مستندات پیگیري حل مشکالت پوشش آسفالت مع

















بعضي مستندات پیگیري مسائل و مشکالت حوزه شهري با اداره راه و شهرسازي











2گاه شماره بعضي مستندات پیگیري درخواست تجهیزات آتش نشاني و ايست

آتش نشاني











صهلي  بعضي مستندات پیگیري جمع کردن سیم هاي برق در خیابهان ههاي ا  

ق ههاي  باتوجه به زيان هاي بزرگي که فضاي سبز وارد نموده و وجود تیر بر

مزاحم زيبايي شهر را به هم زدند





مستندات پیگیري مشکالت تامین آب پايدار فضاي سبز خمین





بعضي مستندات پیگیري تامین ماشین آرت مورد نیاز جهت جمع آوري پسماند





نمونه اي از تقدير و تشکر مردم و مسئولین


















































































































